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P R O T O K Ó Ł  Nr III/11 

z obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.   

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-

2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2011 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów  

i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Łowickiego.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.    

15.  Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2011 

rok.   

16. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 
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17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

19. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył III Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

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

prawomocne decyzje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Na początku nim zaczniemy 

obradować chciałbym jeszcze poinformować Państwa Radnych, że wpłynął 

wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Chodzi o 

przesunięcia w budżecie, który dzisiaj będziemy uchwalać i ta sesja zwołana by 

była 15 minut po zakończeniu III Sesji, tej przy której jesteśmy i to też wiem, że 

Państwo na komisjach byliście poinformowani. Ja poproszę też Panie z Biura 

Rady, aby rozniosły porządek, który jest przygotowany na sesje kolejną. 

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

chciałbym wprowadzić po punkcie 15 punkt w brzmieniu: Stanowisko Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu planu działania Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Łódzkiego. Dwa 

słowa uzasadnienia. W związku ze zmianą i ustaw i planowaną zmianą planu 

ratownictwa dla całej Polski, m. in. dla województwa łódzkiego, jesteśmy, 

znaczy mamy prawo zaopiniować projekt przedstawiony przez Wojewodę. Tak 

się dobrze składa, że my mamy na to 14 dni, dostaliśmy ten projekt 12-ego, więc 

dziś, jeśli byśmy ten stanowisko przyjęli bylibyśmy i w czasie i w porządku  

z przepisami. Od razu powiem, że przygotowany przez nas projekt jest 
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projektem w zasadzie całego województwa, bo przygotowany przez Konwent 

Powiatów. W części  pierwszej dosłownie wszyscy będą, wszystkie powiaty 

podejmują takie stanowiska, jest wnioskiem negatywnym. My pozwoliliśmy 

sobie zgodnie zresztą z decyzją Konwentu na rozwinięcie jednego z punktów, 

który akurat nas już dotyczył, a dotyczyć będzie też innych, jeżeli nie zostanie to 

wprowadzone, czyli utrata dotacji, albo konieczność zwrotu dotacji i nie wiem 

Państwo dostali chyba nowy podział też. Te mapki to jest właśnie nowy podział 

obszarów, to się wprowadza takie nowe pojęcie jak obszar działania, kiedyś 

były tylko rejony działania i rejonem działania z grubsza mówiąc był powiat, 

teraz rejony będą tylko cztery, tak jak na tej mapce, wprowadza się obszary i 

nasz powiat zostaje podzielony, aż na trzy obszary działania, ale to może bliżej 

już przy omawianiu tego stanowiska. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący był na ostatniej sesji, w 

protokole było też zapisane, że miał być wprowadzony punkt odnośnie Liceum 

w Zdunach, miała być informacja, ja rozumiem, że dostaliśmy informację, ale 

myślę, że dyskusja, to jest sprawa ważna, powinna być w osobnym punkcie, nie 

tylko w sprawach różnych. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: O ile pamiętam to myśmy 

zadecydowali, że nie włączamy tego jako punkt do porządku obrad. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Przewodniczący to miało być nie w 

ciągu tygodnia, a jakby Pan sięgnął do protokołu tam jest fajnie napisane, była 

prośba, żeby to było punktem sesji, fakt, że ten wniosek nie był przegłosowany, 

ale była ogólna zgoda, mnie się wydaje, że można wprowadzić to dzisiaj. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Krótko mówiąc zgłasza Pan to, 

znaczy w którym punkcie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak się fajnie składa, znaczy nie fajnie składa, przed 

chwilką przyszedłem z Komisji Rewizyjnej i szukam porządku obrad, za 

chwilkę go znajdę. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy ja chciałem tylko po części 

odpowiedzieć na to. W punkcie sprawozdanie starosty przewidzieliśmy właśnie 

też informację i dyskusję na ten temat jakby dlatego też, to co wydział 

przygotował Państwu pozwoliliśmy sobie rozdać przed sesją, no jeśli będzie 

inna wola… 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeśli jest taka wola i faktycznie będziemy mogli 

podyskutować w tym punkcie, ja wycofuje swój wniosek. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za włączeniem w punkcie  

15 Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu planu 

działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa 

Łódzkiego? 

 

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

nieobecny Figat Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad III Sesji RPŁ w punkcie 15:Stanowisko Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu planu działania Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z wprowadzoną zmianą? 

 

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

nieobecny Figat Krzysztof/: 

za   -20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.   

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-

2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2011 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów  
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i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Łowickiego.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.    

15.  Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu 

planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 

Województwa Łódzkiego. 

16. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2011 

rok.   

17. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

20. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z II Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Figat Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2010.   

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie Starosty 

Łowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010/Zał. 

Nr 2/. 
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Ad pkt. 6  

 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj przedstawił informację o działalności 

promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 3/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam Panie Dyrektorze takie pytanie, czy liczył 

Pan efekt, jaki uzyskany został poprzez działanie Centrum Promocji, że te wasze 

efekty przyniosły faktycznie, czy mamy więcej turystów, czy więcej osób 

odwiedza nasz powiat. W jaki sposób Pan to liczył, czy jest to policzalne, czy 

próbował Pan coś takiego robić. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: W okresie wakacji organizowaliśmy 

badania ruchu turystycznego, gdzie poprzez prowadzenie ankiet turystycznych 

zadawaliśmy pytania turystom, którzy przybywają na ziemię łowicką. Tak 

naprawdę my takich danych nie prowadzimy i nie jestem w stanie określić ilości 

turystów, wiem, że takie badania przeprowadza Muzeum w Łowiczu, podczas  

I Forum Regionalnego zapoznałem się i rzeczywiście ta tendencja z roku na rok 

jest coraz wyższa. 

 

Radny Michał Śliwiński: A czy przy współpracy z Muzeum mógłby Pan coś 

takiego opracować, żebyśmy mieli konkretny zarys. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Tak. Oczywiście, możemy poprzez 

współpracę z Muzeum przygotować Państwu Radnym. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Dyrektorze jestem pod wrażeniem mnogości 

zadań, które podejmował Pan i Pana komórka i wykonania ich w ciągu 2010 

roku. Faktycznie tych zadań było bardzo dużo, bardzo różnorodnych, natomiast 

chciałbym kontynuować podjętą myśl przez Pana Radnego Śliwińskiego, że 

dzisiaj te działania powinny się kończyć skutkiem pozytywnym dla samorządu 

powiatowego. Mam na myśli przede wszystkim działanie związane z turystyką, 

dzisiaj turystyka robi się gałęzią gospodarczą przynoszącą niezłe dochody, 

przychody jednostkom samorządu terytorialnego i zmierzam z pytaniem takim, 

czy udało się wypracować produkt turystyczny ziemi łowickiej, czy ten produkt 

został wypracowany wśród operatorów turystycznych w kraju i za granicą, to 

jest pierwsze pytanie i drugie pytanie, jakie cele promocyjne przyświecały przy 

udziale i organizacji protestów i pikiety przed Ministerstwem Zdrowia. 
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Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Może na gorąco odniosę się do ostatniego. 

Nasze działania polegały na tym, aby przygotować transparenty z napisem 

określającym powiat łowicki, aby to było widoczne wśród mediów, 

pokazujących znaczenie tego wydarzenia. Natomiast nad produktem 

turystycznym cały czas CKTiPZŁ pracuje nad modelem i był opracowany 

model „łowickie”, jest  marka regionalna naszej ziemi łowickiej i wszystkie te 

działania promocyjne, które wokół tej marki regionalnej prowadzimy, one 

zmierzają do jakby zapoznania turystów, mieszkańców Polski do zapoznania się 

i zwrócenia uwagi na region ziemi łowickiej. 

 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam, że może nie związane jest z tematem, 

ale przy okazji, że Pan Dyrektor jest, chciałbym zapytać się Pana Dyrektora jak 

toczy się remont pańskiej placówki i czy zaginięcie tej tablicy jest związane z tą 

nie przyjętą uchwałą przez Radę Powiatu odnośnie symboli. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Remont kamienicy Stary Rynek 17 

dobiega szczęśliwie już końca. W chwili obecnej trwają już uzupełnienia 

modernizacyjne, polegające na ostatnich już montażach białych, czyli kabin 

prysznicowych, ubytków, sadzę, że rzeczywiście wykonawca dotrzyma terminu 

umowy 31 styczeń 2011 i budynek zostanie oddany do użytku, co nie będzie 

jeszcze oznaczało jego oddaniem do użyteczności i dla turystów i dla 

mieszkańców powiatu łowickiego. Co do tablicy, ubolewam nad tym faktem i 

chciałbym podkreślić, że nie było to działanie ani celowe, ani umyślne i jak 

wiemy wszyscy trwają prace związane z rekonstrukcją elewacji zewnętrznej 

budynku, było to następstwo nieszczęśliwych przypadków i jakby nie 

zrozumienie podwykonawcy, który otrzymał informację o usunięciu wszystkich 

reklam i materiałów znajdujących się na  obiekcie. Potraktował tą tablicę jako 

również tablicę informacyjną, bo ona zawierała treść przychodnia lekarska. 

Ubolewam, jeszcze raz przepraszam, mogę każdą osobę, która została urażona 

oddzielnie przeprosić, wykonawca zobowiązał się do zamieszczenia jej z 

powrotem, my jako Centrum Promocji mamy inną propozycję, aby ta tablicę 

umieścić we wnętrzu budynku dodając do tego jeszcze krótki rys historyczny. 

Nie ulega wątpliwości bardzo zasłużonej postaci Pana Doktora Rotstadta , tak 

aby te informacje poszerzone mogły by się znaleźć dla informacji mieszkańców 

jak i turystów. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli chodzi o tablicę, co prawda nie jestem  

w szczegółach, bo do wczoraj byłem na urlopie, ale Pan Dyrektor powiedział, że 

ma inny pomysł na umieszczenie jej, no ja bym się zastanowił i nie przyjmował 

tego jeszcze jako jakąś decyzję, ponieważ tablica została umieszczona, nawet 

może nie tak, Pan Doktor Rotstadt został uhonorowany tym, że przychodnia 

została jego imieniem nazwana i ta przychodnia dalej funkcjonuje we 

wszystkich dokumentach, w rejestrze wojewody, tylko, że już nie pod tym 
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adresem, pod adresem Ułańska i może by należało przedyskutować, czy w 

dalszym ciągu nie powinna no po prostu zostać przemieniona na , że mieściła się 

w tym budynku przychodnia, no to oczywiście można  taki rys, gdzieś we 

wnątrz napisać. 

 

Radny Michał Śliwiński: Myślę, że te decyzje to trzeba będzie podjąć  

z fundatorami tej tablicy, a nie tutaj my będziemy podejmować tą decyzję. 

 

Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Uchwała RPŁ w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2011-2017 wiąże się również z następną uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2011 rok. Materiały były szeroko omawiane na poszczególnych komisjach  

i jeżeli by były jakieś pytania to bardzo proszę, a ja może przed uchwaleniem tej 

uchwały jestem zobowiązana Państwu w imieniu tutaj Zarządu przedstawić 

stanowisko RIO. Są to trzy uchwały. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła uchwały: 

 

1) Nr III/46/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu 

budżetu powiatu Łowickiego na 2011 rok /Zał. Nr 4/. 

2)   Nr III/47/2011 dnia 19 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 5/. 

3)  Nr III/48/2011  dnia 19 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łowickiego 

/Zał. Nr 6/. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, Panie Starosto pozwolę 

sobie na wyrażenie kilku uwag do przedłożonej prognozy finansowej na lata 

2011-2017. Miło jest słuchać takich opinii komisji RIO, miło słyszeć, że ta 

prognoza jest realistyczna, ale jeśli się spojrzy tak bliżej na tę prognozę, to się 

okaże, że ten realizm tej prognozy powinien budzić niepokój i to nie mały. 

Jeżeli się spojrzy na dochody ogółem w tej prognozie, to w roku 2011 dochody 

ogółem wynoszą około 69,3 mln zł, na koniec naszej kadencji, w roku 2014 te 

dochody będą wynosić 64,3 mln, to jest o 5 mln mniej, a na koniec okresu 

prognozowanego 68,3 mln zł, czyli jeszcze o 1 mln mniej niż w roku bieżącym, 
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taka prognozę mamy po stronie dochodów. Jeśli spojrzymy na wydatki, to 

wydatki bieżące w roku 2011 zaplanowane zostały na poziomie 53,7 mln, a na 

koniec kadencji, w roku 2014 na poziomie 59,1 mln, to jest o 5,4 mln więcej,  

a na koniec roku prognozowanego, czyli 2010 te wydatki wzrosną do kwoty 

67,3 mln, czyli będą wyższe niż w roku bieżącym aż o 16,6 mln. W sposób 

prosty, jeśli się teraz zestawi, jak będą rosnąć dochody, a w naszym przypadku 

one nie rosną, tylko maleją, natomiast wydatki bieżące rosną i  to o kwotę 

sięgającą o kwotę 16 mln w roku 2017, to jest pytanie teraz o tzw. środki do 

dyspozycji, a więc te środki mogły by być przeznaczone na zadania 

inwestycyjne i teśrodki do dyspozycji kształtują się w sposób następujący,  

w roku 2011 plus 10,7 mln, tyle będzie środków do dyspozycji, w roku 2014 już 

tylko 1,6 mln plus, a w roku 2017 już tylko 0,6 mln, tylko 600 tys. Zł, a jeśli 

przyjrzyjmy się jeszcze poszczególnym latom w tej kadencji to w roku 2011 

tych środków do dyspozycji będzie minus 1,1 mln, w roku 2013 minus 0,3 mln, 

co to oznacza, że w okresie naszej kadencji praktycznie nie ma środków na 

zadania inwestycyjne. W związku z powyższym chciałbym sformułować 

zapytanie do Pana starosty. Czy są, a jeśli tak to jakie zamierzenia inwestycyjne 

na okres trwania naszej kadencji, czyli na lata 2011-2014 i pytanie drugie, skąd 

Pan Starosta zamierza pozyskać środki na te zadania? 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo, tak jak Pan Radny zauważył 

zostaliśmy wręcz pochwaleni za ten budżet przez Regionalną Izbę za realizm i 

właśnie to co Pan przytoczył jest ten realizm. My w dochodach założyliśmy 

tylko dochody pewne, nie dochody, które możemy uzyskać, bo zresztą tak jak 

Pan Radny zauważył i zacytował liczby do tego budżetu, to są liczby do 

budżetu, który będziemy zmieniać na drugiej sesji, na sesji nadzwyczajnej, bo 

przez te 15 minut między sesjami te nasze wskaźniki od razu poprawiają się o 

1% jeśli chodzi o ten wskaźnik 15 procentowy, prawie 0,5%, jeśli chodzi o ten 

wskaźnik 60 procentowy, ponieważ nie możemy zapisać czegoś, a już wiemy na 

pewno, że do budżetu wprowadzimy inwestycji za 4 mln 300 tys.. To jest 3 mln 

z kilkadziesiąt tysięcy na drogi ze schetynówek, które zostały nam przyznane, 

nie mamy jeszcze dokumentów, na których podstawie możemy je wprowadzać, 

a także tutaj kolejny milion to są pieniądze dla Muzeum, więc już ten wskaźnik 

na następnej sesji poprawi się o kolejne wydatki, więc byłoby faktycznie, jak to 

określić, żeby nikogo nie urazić, ale takim realnym przedstawieniem tych liczb. 

Gdybyśmy przyjęli budżet 2010 roku nie na 30 września tylko ten pierwszy, 

który też zapewniam pana był o wiele niższy, tak jak to zwykle przy konstrukcji 

budżetu bywa, że ten pierwszy budżet jest nawet nie raz nazywany 

„żenującym”, bo na inwestycje bywało 4% w pierwszym budżecie, kończyło się 

to 17, czy 18, tak samo jest w tej prognozie, która zakłada to co już mamy w 

tym roku i to co na pewno będziemy mogli osiągnąć. Nie ma tutaj jakiś, tak jak 

to robią niektórzy, jak już im brakuje, bo z mediów zresztą można się 

dowiedzieć, Kutno, Zgierz, powiaty, inwestycji praktycznie mają zero na ten 
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rok. Proszę Państwa u nas ten rok jeśli chodzi o liczby bezwzględne to będzie 

nie gorszym niż rok ubiegły, chyba czyli drugim rokiem rozkwitu, że tak 

powiem inwestycyjnego w 12 – letniej historii powiatu w ogóle, dlatego no po 

prostu wpisują w środkach uzyskanych ze sprzedaży majątku jakieś tam 

wirtualne pieniądze, po to tylko, żeby budżet mógł się spiąć, my tak jak Państwo 

zauważają w dochodach majątkowych przedstawiamy tylko ewentualne 

dochody ze sprzedaży, a też nie są małe. Nie wpisujemy w ogóle dochodów 

majątkowych, które pochodzą z pozyskiwanych środków, ja wiem, że następne 

lata w kadencji na pewno nie będą takie jak ten rok, ponieważ środków unijnych 

tak naprawdę do podziału to już nie ma na działania, jakie wykonuje powiat, tak 

naprawdę zostały na zadania z kapitału ludzkiego, z których mogą korzystać 

szkoły, PUP, PCPR, może jeszcze troszkę, z tych miękkich powiedzmy z tych 

inwestycyjnych tak naprawdę nie ma. Jeśli ktoś zajrzy do harmonogramu 

konkursów na ten rok jest tylko jeden konkurs i to na zadania z dziedziny 

energetyki, które nie leżą w naszej gestii, dlatego myślę, że nie  musimy się 

niczego obawiać. Szanowni Państwo, te nasze oczywiście inaczej trzeba będzie 

teraz zarówno planować jak i wykonywać gospodarkę finansowa, ale nie 

możemy wpisać, że w 2014 roku pozyskamy środki, no nie wiem z jakichś tam 

innych unijnych, czy budżetu państwa, ponieważ ich nie mamy, a my zakładamy 

bardzo ostrożnie, dlatego ten realizm przez to się wyraża i wcale nie oznacza to, 

że w latach następnych nie będziemy mieli zdolności do inwestowania, to może 

tak najogólniej. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Dziękuję Panie Starosto za odpowiedź, natomiast 

ja chciałbym wrócić do istoty mojego pytania, czy Pan Starosta jest wstanie 

odpowiedzieć nam, jakie chociażby główne zadania inwestycyjne mogą być 

podjęte w latach 2012, 2013 i 2014, jeśli tak, to ewentualnie skąd można na nie 

pozyskać środki. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, odpowiem, to znaczy tak na marginesie 

pracujemy nad urealnieniem planu rozwoju lokalnego, ale żeby już dziś 

usatysfakcjonować powiem, że takimi głównymi zadaniami inwestycyjnymi 

będzie w dalszym ciągu inwestowanie w drogi oraz w oświatę. To też mówiłem, 

w pierwszej kolejności w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi, gdzie 

warunki są praktycznie nie do przyjęcia, może tak ogólnie powiem i tutaj 

będziemy musieli tych środków poszukać. Nie wiem może z programów 

niematerialnych, ponieważ jest to edukacja specjalistyczna, więc może z jakiś 

innych środków uda nam się zdobyć. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, mamy 

nadzieję, że plan rozwoju dróg lokalnych, zwany schetynówkami będzie dalej 

funkcjonował. Jesteśmy w tym już wyspecjalizowani, potrafimy pisać te 

wnioski, ponadto funkcjonuje w dalszym ciągu rezerwa Ministra Infrastruktury, 

co prawda zakres co roku na jaki można ubiegać się o środki w dalszym ciągu 

nie bardzo nam odpowiada, ale być może i po te środki postaramy się sięgnąć. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, rozmawiamy o wieloletniej prognozie na 

lata 2011-2017, oczywiście to jest rok 2011, my będziemy za chwilę rozmawiać 

o budżecie na rok 2011 i ja zadaję zatem pytanie, Pan Starosta przed chwilą 

powiedział o inwestycjach w oświacie, pytałem na Komisji Edukacji czemu jest 

w tym roku na 2011 rok z 27 na 24 mln jest mniej w oświacie pieniążków 

przeznaczonych, o 3 mln mniej niż w roku 2010 i bodajże dostałem odpowiedź, 

że się inwestycja będzie kończyła na ul. Powstańców. Czy rozumiem, że 

żadnych innych inwestycji nie będzie w to miejsce, bo przed chwilą 

zrozumiałem, że na inwestycje w oświacie będą pieniążki, także tutaj z kolei 

ubytek, że tak powiem 3 mln zł w wydatkach oświatowych, może proszę 

wyjaśnienie może konkretnie dlaczego będzie 3 mln mniej w oświacie niż w 

2010 roku, to jest bardzo duży skok w dół. 
 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy w tym planie jest 3 mln mniej, ja 

również na komisjach mówiłem, że budżet oświaty jest nie doszacowany, 

przynajmniej o wzrost wynagrodzeń, ponieważ subwencja, jaką otrzymaliśmy 

nie pokrywa wzrostu wynagrodzeń narzuconych jak by nie było przez rząd. Nie 

pokrywa nawet w zakresie podwyżki z roku 2010, dlatego mówiłem na 

komisjach, jeśli nie na wszystkich to powtórzę, że będzie to pierwsza pozycja, 

jaką będziemy chcieli zabezpieczyć z nadwyżki, z wolnych środków z roku 

2010. Kolejna inwestycja, którą będziemy chcieli tak jak powiedziałem 

rozpocząć, może nam się uda rozpocząć w tym roku, ale tutaj warunek nie tylko 

środki, ale także kanalizacja, to jest właśnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

w Kiernozi, znaczy kanalizacja, ponieważ tam w miejscu, gdzie mielibyśmy 

budować nowe obiekty jest akurat wielkie, ale to wielkie szambo, nie wiem, to 

chyba było kiedyś dla całej gminy wybudowane i dopóki się nie przyłączymy, 

nie będziemy mogli tam nic zrobić. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2011-2017. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

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

Środowiska - pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2011-2017? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/12/2011 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017/Zał. Nr 7/. 
. 
Ad pkt. 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 

2011 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie, jak kształtowały się za rok 2010 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek itd., 

procentowo jak zrealizowaliśmy tutaj dochody w tym zakresie, bo wiemy, że  

w trakcie roku były problemy z racji tego, że kryzys, itd. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Na dzień dzisiejszy jeszcze nie 

mamy rocznych planów. 

 

Radny Jerzy Wolski: Bo za półrocze to kiepski wynik, prawda. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Będzie brakowało jeśli chodzi  

o udział osób fizycznych około 200 tys. zł, natomiast od osób prawnych będzie 

większe wykonanie w stosunku do planu. 

 

Starosta Janusz Michalak: Około 100 tys. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, została nam przedstawiona uchwała i tak, 

jak na ostatniej sesji była propozycja, żeby Starosta wygłosił coś w rodzaju 

expose na temat budżetu i tego, co będzie się działo w najbliższe cztery lata, ten 

wniosek upadł, a jednak tutaj Pan Kuczyński mówił, że nie wyobraża sobie, 

żeby było inaczej, nie potrzeba do tego uchwały, także myślę, że czekamy na 
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głos Pana Starosty, żeby nam przedstawił, bo wiemy o tym, że część rzeczy 

będzie zmieniana już niedługo, a tak, jak Pan mówił, że ten budżet już jest teraz 

nieaktualny, ale musimy go przyjąć w tej wersji, to myślę, że Pan Starosta 

przedstawi nam wizję tego budżetu, bo dla nas patrząc na tą surową uchwałę, 

powiem , jest niezrozumiała ta wizja. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć na to 

pytanie, ponieważ no uchwała budżetowa nie jest taką surową, bo jest z częścią 

opisową i to  wszystko o co Pan pytał. No tak się składa, że w poprzednich 

pytaniach no wydaje mi się, że powiedziałem. Ja nie będę tworzył jakiś wizji,  

z których później nie będę mógł się wytłumaczyć. Wizje można mieć szerokie, 

tylko, że my wpływ na nasze budżety to mamy taki, jaki mamy udział  

w podatkach tak naprawdę i jaką Rząd nam raczy dać subwencję. Nawet nie 

dalej, jak dzisiaj rano rozmawialiśmy z Panią Skarbnik, że te ustawy są 

niesprawiedliwe, bo takie same są przy tworzeniu choćby tej prognozy, takie 

same są dla gmin, które mają udział w podatkach rzędu 50% i dla nas, którzy 

mają 10, w sumie 12%. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: 10,25%. 

 

Starosta Janusz Michalak: 10,25% i 1% w przypadku CIT, czyli w sumie 

niecałe 12. Dlatego trudno jest tworzyć wizje, nie mając możliwości realizacji, 

dlatego, to znaczy na pewno też nie działamy tak z dnia na dzień, bo to też 

byłoby nie dobre. Dlatego, tyle co mogłem powiedzieć. Będziemy starali się  

o środki na pewno na drogi i z oświaty. W pierwszym rzędzie inwestycja  

w Kiernozi i to jest tyle, co mogę zagwarantować i nic więcej. 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

koleżanko i koledzy Radni, Szanowni Państwo, chciałam zaapelować  

o umieszczenie w budżecie powiatu łowickiego wykonania wylewki asfaltowej 

na drodze powiatowej, która prowadzi przez Skaratki i chodzi mi tutaj o tę część 

za mostem na Kalinówce, aż do Chruślanki. Nie wiem, czy tam wszyscy są 

zorientowani, ale tak już przybliżam, jak tylko mogę. Stan nawierzchni tej drogi 

jest obecnie fatalny, a zima na pewno sprawi, że jeszcze się pogorszy. 

Inwestycja tam, jest moim zdaniem konieczna. Wykonanie tej drogi jest jeszcze 

z jednego powodu nieodzowne, co dobitnie pokazała ostatnia odwilż, otóż rowy 

przy tej drodze są całkowicie zdewastowane, brak jest przepustów, są one 

płytkie i nie odprowadzają wody w żadnym kierunku. Doprowadziło to  

w ostatnich dniach do podtopień budynków mieszkalnych i gospodarskich 

mieszkających tam gospodarzy. Zostały zalane piwnice, wysoki stan wody 

doprowadził do namoknięcia budynków, sytuacja na pewno powtórzy się przy 

kolejnej odwilży i będzie się powtarzać dopóty, dopóki nie zostaną wykonane 

niezbędne prace. Dlatego jeszcze raz proponuję, by remont tej drogi wraz  
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z rowami znalazł się w tegorocznym budżecie. Uważam, że już teraz należałoby 

podjąć jakieś działania, które pomogą ludziom, którzy już ucierpieli i jeśli nic 

nie zrobimy jeszcze bardziej ucierpią, dlatego bardzo proszę, ponieważ zwrócili 

się do mnie mieszkańcy Skaratek, których gospodarstwa zostały podtopione, no 

aby, taka osobista prośba do Pana Starosty, by wysłał służby powiatowe i żeby 

te służby podjęły odpowiednie działania. 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowna Pani Radno ja rozumiem, że to jest 

wniosek do umieszczenia w najbliższym możliwym terminie, ponieważ dzisiaj 

tego nie możemy dokonać. Ten Pani wniosek jest, że tak powiem taki sam jak 

Radnego Szymajdy złożony do tegorocznego budżetu, ale to przy okazji może 

powiem, że żaden z wniosków nie mógł być rozpatrzony, ponieważ no po 

stronie dochodów tych pieniędzy nie mamy. Tych wniosków było kilka, 

oszacowaliśmy, no gdyby chcieć je wszystkie zrealizować trzeba byłoby całej 

kadencji. Nie mniej jednak tak, jak już mówiłem nie chcemy odejść od tej 

zasady, że na każdej gminie inwestycji będzie tyle, ile wynikającej z iloczynu 

ilości kilometrów dróg powiatowych  razy stawka ustalona na wszystkie drogi. 

Dlatego myślę, że przy braku innych inwestycji, znaczy wniosku o inne 

inwestycje te Skaratki będą mogły być wpisane przy rozpatrywaniu nadwyżki.  

Jeśli chodzi o rowy tutaj kolega Kosmatka ze służbami dokonał takiej wizji 

całego powiatu, gdzie są te najpotrzebniejsze prace związane właśnie z rowami  

i w tym takim i przepustami, tak przepraszam i też droga w Skaratkach jest 

ujęta, także to na pewno będziemy chcieli Państwu przeprowadzić, przekazać, 

gdzie chcemy to robić, ale ten materiał jest jeszcze taki roboczy, ale Skaratki  

i jeszcze ulica Kolejowa w Domaniewicach też jest ujęta, że tam są jakieś 

zalewy. 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Mam nadzieję, że przy nadwyżce budżetowej 

Skaratki  będą uwzględnione. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, zaproponujemy. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto przeglądam sobie wydatki, w wydatkach 

na transport, w wydatkach bieżących, my z Komisją Rozwoju co roku jeździmy, 

objeżdżamy, wiemy, gdzie jak są zdewastowane przepusty, rowy, mosty itd., ten 

rok, tutaj koleżanka przed chwilą mówiła, zawsze zgłaszaliśmy, prosiliśmy, aby 

w budżecie na każdy następny rok maksymalnie dużo, jak najwięcej dawać na 

zadania bieżące. Ja nie mówię w tej chwili o zadaniach inwestycyjnych, bo to 

nie jest pora na to, a tutaj patrzę, że w tym roku będzie mniej niż w roku 

poprzednim. 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowny kolego to co już zapisaliśmy sobie  

i oszacowaliśmy to będzie 211 tys. No myślimy, że to jeszcze nie jest wszystko, 
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a tych pozycji tutaj tak lekko licząc jest ponad 20, znaczy tych punktów i to są 

różne, bo w jednym miejscu jest to 100 metrów rowów, a w innym to jest aż 

600. Jeśli już tak chodzi konkretnie Zduny, bo pewnie to najbliższe sercu, 

Jackowice, Bąków, Wiskiennice, cały czas podkreślam, że tyle mogliśmy 

zapisać, ile ich było i tak będziemy musieli uzupełnić, dlatego powiedziałem,  

że to jeszcze nie jest budżet taki ostateczny. 

 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Starosto, czy my dzisiaj możemy 

poznać na jakie cele, czy możemy poznać listę tych celów, na które zostaną 

przeznaczone wolne środki w budżecie tego roku. Rozumiem, że wnioski, które 

były składane do Pana Starosty o ich uwzględnienie bo są to można powiedzieć 

najpilniejsze potrzeby w różnych gminach zostały przyjęte, Pan Starosta się  

z nimi zapoznał i ułożył listę realizacji tych celów, chciałbym ją poznać, jeżeli 

można chcielibyśmy poznać. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy na pewno dzisiaj nie można poznać 

listy, ponieważ tak, jak powiedziałem, nawet nie znamy kwoty nadwyżki. 

Oczywiście tak jak mówiłem spłynęły potrzeby, ale te potrzeby są albo bardziej, 

albo mniej realne. Szanowni Państwo, Państwo wnioski chyba otrzymali  

i patrząc, ja rozumiem dla kogoś mogą to być potrzeby najbardziej konieczne do 

wykonania, ale nie wykonamy  na jednej gminie 20 km dróg, po prostu nie 

mamy takich środków. Jeszcze raz powtarzam, że te wnioski rozpatrujmy 

dopiero przy rozpatrywaniu nadwyżki budżetowej. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, to jest właśnie to o co prosiliśmy na 

poprzedniej sesji, o co prosiłem też teraz. Dostaliśmy te wnioski i teraz tak, 

patrząc na te wnioski zastanawiamy się, jak one zostały rozpatrywane, czy jak 

zostaną rozpatrywane, bo niektóre wnioski tak naprawdę, no przynajmniej po 

tych dokumentach, które mamy, to wygląda, jakby w ogóle nie były brane na 

Zarządzie pod uwagę. Jest czas, który już Państwo znacie, wnioski to jest  

4 miesiące, mamy jeszcze około 3 miesięcy do rozpatrzenia nadwyżki 

budżetowej i teraz tak mamy służby, rozumiem, że Zarząd nie działa sam i teraz 

tak jak tutaj była mowa, że Pan Kosmatka zapoznał się z tym, gdzie faktycznie, 

które wnioski są zasadne i teraz należałoby ustalić priorytety, które tak 

naprawdę wnioski są najbardziej potrzebne do zrealizowania. Pilne do 

zrealizowania, powiem tak i biorąc pod uwagę też to, co wcześniej Pan Starosta 

mówił, że dzieląc to na to, ile na każdą gminę przypada dróg i jaka kwota mniej 

więcej nam się wydaje, bo ta kwota mniej więcej jest coraz bardziej znana  

i teraz jeżeli ustalimy te priorytety  to pozwoli nam to mówić Panie Starosto, że 

budżet miał być na koniec stycznia, bo każdemu z Radnych tak naprawdę  

w pierwszej kolejności będzie zależało na inwestycjach, to na tą sesję powinien 

być Zarząd w jakiś sposób przygotowany. 

 



 16 

Starosta Janusz Michalak: Jeszcze raz odpowiem, chociaż odpowiedź już była 

poprzednio zawarta. Szanowni Państwo nie możemy Państwu nic przedstawić. 

Pan Radny oczywiście raczył troszeczkę tą moją wypowiedź zniekształcić  

i powiedzieć, że Pan Kosmatka objechał wszystkie drogi pod kątem 

konieczności inwestycji, to była odpowiedź na pytanie Pani Radnej co do rowu  

i dlatego powiedziałem, że jeśli chodzi o rowy już taki plan dwudziestu kilku 

miejsc o różnym zakresie  jest zarysowany. Nie mniej jednak tak jak wcześniej 

powiedziałem wniosków wszystkich jest Szanowni Państwo drogowych tylko  

na 17 mln 724 tys. No błędem byłoby, znaczy ja nie dam się wciągnąć w taką 

grę, że dzisiaj powiem, że napewno w 100% będą zrobione drogi w gminie,  

no nie wiem, którą  tu akurat wybrać, nie będę wybierał, przepraszam, ta i tamta, 

ponieważ tych środków oczywiście, że tak wiemy mniej więcej, na dzisiaj 

wiemy, że ta kwota to może być 4 200 mln zł, 4 300 mln zł. Nie mniej jednak 

jak też mówiłem Państwu, że pierwsze z tej nadwyżki to będą podwyżki dla 

nauczycieli i obsługi szkół oraz powrót pieniędzy do DPS. Tak jak na komisjach 

to mówiłem, czyli tego co DPS nie wykorzystał wróci z powrotem. Dlaczego 

akurat mówię o DPS-ie i o obsłudze w oświacie, no bo to są dwie kategorie 

pracowników , którzy zarabiają najniżej ze wszystkich naszych tak określę 

powiatowych pracowników. Staramy się tam nie patrzeć na to, jaka jest inflacja, 

tylko zawsze trochę te podwyżki proponować wyższe. Ponadto tak jak, no też 

mówiłem są rzeczy, które jakby przechodzą z poprzedniego roku, są 

kontynuacją, gdzie te środki trzeba zapisać. Ponieważ zapisywane były 

mniejsze, bo po stronie dochodów nie mieliśmy wszystkich, dlatego też nie 

wiem, czy zaproponujemy Państwu, tak jak w roku ubiegłym, że będzie to 

kwota na kilometr 3 tys. i jeszcze kilkuset złotych, czy być może 2500, czy  

4 tys.. Dlatego dzisiaj ustalenia listy, nie podejmę się tego i nic nie zadeklaruję. 

 

Radna Irena Kolos: Chciałabym zapytać, czy np. rozpatrujecie coś takiego, że 

będą rozmowy z gminami, że jeżeli dołożycie jakieś pieniądze to tu droga 

będzie zrobiona, a jeżeli np. gmina się wycofa to akurat ta inwestycja nie będzie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Uzupełnienie tylko tak, to jest jakby poza tą kwotą 

przypadającą na każdą gminę. Jeżeli ponad to jeszcze gmina chce robić coś 

dając swoją złotówkę, no to my deklarujemy, że będziemy szukać tej naszej 

złotówki, żeby to wykonać. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ponieważ do tej pory nie udało mi się uzyskać 

jednoznacznej odpowiedzi, chciałem Panie Starosto po prostu spytać i upewnić 

się, czy w uzasadnieniu do projektu budżetu w części dotyczącej przebudowy  

i remontu ciągu dróg powiatowych i wskazane są numery tych dróg oraz drugim 

zadaniu remont dróg powiatowych również są wskazane numery dróg, czy tu 

jest ujęta ulica Chełmońskiego, czy gdzieś w innym miejscu. 
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Starosta Janusz Michalak: Tak, ujęta jest w jednym z tych zadań. Ponieważ 

jest to część schetynówki, ponadto część będzie jeszcze wprowadzona, to część 

co nie została wykonana z dotacji miasta, była deklaracja i ona jest na piśmie, że 

zostanie wprowadzona do tegorocznego budżetu. Określa to jako te naprawa po 

kanalizacji, a już ta część docelowa taka kompletna jest zapisana w części 

zadania tej większej schetynówki. 

 

Radny Eugeniusz Furman: I drugie pytanie mam, ponieważ nie uzyskałem 

zadowalającej odpowiedzi w następującej sprawie i tym razem prosiłbym Pana 

Starostę, jeżeli będzie to możliwe o udzielenie odpowiedzi. Pytanie dotyczy 

sprzedaży działek w obrębie Bolimowska, jednej działki o powierzchni 4,94 ha  

i drugiej w obrębie Goleńska o powierzchni 5,16 ha. Zaplanowane kwoty ze 

sprzedaży majątku są odpowiednio w wysokości 200 tys. i 100 tys. zł. Licząc 

bardzo szybko działka na ulicy Bolimowskiej 1 metr kwadratowy będzie 

kosztował około 4 zł, a w Goleńsku około 2 zł, tak tanich działek to chyba 

nigdzie na świecie się nie sprzedaje. Chciałem się spytać dlaczego taka niska 

wycena, kto dokonywał tej wyceny i jak była metodologia wyceny. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ta kwota jest zapisana taka niska, dlatego, że 

wyceny jeszcze nie ma. My wpisaliśmy tę kwotę na wniosek dyrektora, który 

uznał, że w celu reorganizacji nauki praktycznej zawodu rolnika taki areał nie 

jest potrzebny. Potrzebne natomiast są  inwestycje budowy nowej obory  

i uzgodniliśmy, dlatego też te zapisy kwot są tak niskie, ponieważ pozycji 

budowa obory, tak jak Państwo zauważyli no nie ma  czegoś takiego w tym 

budżecie, ale jeśli tylko będziemy mieli gotową wycenę zaproponujemy te 

zmiany, po drugiej stronie. One na pewno in plus, no bo 20 tys. za 1ha nawet w 

Goleńsku to jest dzisiaj bardzo mało, na Bolimowskiej może nie być aż takiego 

zainteresowania, tu liczymy tym kontrahentom, którzy mogą dużo zapłacić. 

Będzie to SHiUZ nasz, ponieważ tam jest teren w planie zagospodarowania 

miasta, jest to teren zalewowy. Tak naprawdę nie będą to działki budowlane, do 

SHiUZ – u przylegają te tereny i oni tak naprawdę dzisiaj korzystają z tego 

oczywiście za jakąś tam odpłatnością dla szkoły z tych łąk, które tam się 

mieszczą, ale też myślę, że uzyskamy kwoty dużo wyższe, ponieważ szacunek 

Pana Dyrektora taki wstępny, też to nie jest kosztorys jeszcze, wstępny to jest 

600 tys. tak na dzień dobry bez wyposażenia. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto,  

ja mam pytanie odnośnie tych działek właśnie, czy te działki były już formalnie 

wycenione. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie, ja właśnie przed chwilą odpowiedziałem, że to 

jest tylko szacunek taki, żeby nie przesadzić, wycena jest już zlecona. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Czyli będzie uchwała 

Rady na zbycie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, oczywiście 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: I będzie wycena? 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Ta dyskusja była na 

forum Komisji Budżetu i Finansów i zostało to właśnie wyjaśnione i następna 

sprawa odnośnie  Radnego Wolskiego odnośnie tych rowów zalewowych. Panie 

Darku ja bym prosił, aby Pan się przyjrzał, bo w niejednym przypadku to nie 

jest wina rowu, tylko melioracji, a melioracja to nie zadania powiatu, tylko 

gmin. W niejednym przypadku, nie mówię we wszystkich, ale nie w jednym 

przypadku tak jest, woda leje się z pól bezpośrednio wierzchem, mija rów, idzie 

przez drogę, stąd te nefralgiczne miejsca, także bardzo Panie Darku proszę o to, 

żeby Pan się temu przyjrzał. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni chciałbym 

uczulić Państwa na jedną rzecz, mianowicie zanosi się na kredyt, prawie 9 mln 

zł w budżecie na 2011 rok, z czego spłatę kredytu w kwocie 4 294 147 zł. Ja nie 

oczekuję żadnego komentarza, po prostu chce uczulić Państwa Radnych przed 

głosowaniem na tego typu rzecz, to jest pierwsza sprawa. Druga, to chciałbym 

też do tego, co powiedział Pan Radny Furman dołożyć jeszcze, prośba taka  

w stosunku do Pana Starosty również i w obrębie Górki to są działki, które tutaj 

pokazujemy za niecałe 3 zł za metr kwadratowy, ale to też tak bez żadnego 

komentarza. Natomiast mam pytanie do Pana Starosty, w dochodach budżetu 

powiatu łowickiego, w paragrafie 6300 są wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i tu są wymienione 

poszczególne gminy z powiatu łowickiego. Panie Starosto, czy już może Pan 

powiedzieć, na jakie zadania będą przeznaczone te środki, rozumiem, że na 

zadania wspólne z powiatem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, oczywiście, to w tej chwili są schetynówki. 

 

Radny Paweł Bejda: Jeszcze raz chcę się upewnić, to są środki na zadania, 

które już są wpisane w tym budżecie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, to jest ¼  kosztorysowej wartości inwestycji 

na każdej z gmin w zakresie Narodowego Programu Dróg Lokalnych. 
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Radny Paweł Bejda: Kontynuując jeszcze moją wypowiedź chciałbym wyrazić 

niepokój na następujący fakt, mianowicie w dziale 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa w porównaniu z rokiem 2010 jest 

zapisanych mniej środków o ponad 21%. Dlaczego? 

 

Starosta Janusz Michalak: To tak, to jest mniej więcej to samo, taki sam 

mamy na to wpływ jak i na subwencję, jak i na dotacje z budżetu państwa.  

W części jest to wartość mniejsza o zakup samochodu bojowego, czyli tych 

sześciuset kilkudziesięciu tysięcy, a reszta jest to przepisane z dotacji jaką 

otrzymujemy i prawie jak listonosz przekazujemy do Powiatowej Straży 

Pożarnej. 

 

Radny Paweł Bejda: Jeszcze jedno pytanie, w dziale 852 Pomoc społeczna jest 

zapisanych o ponad 22% mniej środków, co budzi też mój ogromny niepokój. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, jeżeli chodzi o gro tych 22%, bo trudno mi się 

odnieść po kolei do każdego paragrafu, bo Pan Radny nie zapytał, ale gro tych 

22% to znów są środki niższe w PCPR-e na program środków unijnych, który  

z tego, co wiem Pan Dyrektor złożył większy wniosek niż w roku ubiegłym, bo 

w roku ubiegłym było to, jeśli nie pamiętam kwot, to Pan Dyrektor mnie 

poprawi, Pan Dyrektor Wójcik, ale było to 380 tys. W tym ma być około 600. 

Czyli tak, jak wcześniej odpowiadałem wzrośnie kolejna kwota, to jest kwota 

nie wydatkowanych środków w DPS-ie, która tak, jak powiedziałem 

deklarujemy, że będziemy prosić Radę, żeby wróciła w tegorocznym budżecie  

w czasie rozpatrywania nadwyżki. 

 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Starosto, z wielkim zadowoleniem 

przyjąłem tą informację, że środki z nadwyżki wygospodarowanej przez 

Dyrektora DPS-u wrócą do tych pracowników, którzy w tym roku, których w 

tym roku Mikołaj nie odwiedził. Są to najsłabiej uposażani ludzie i proszę  

o spowodowanie, żeby te środki trafiły tam, jak najszybciej, ale jeszcze 

chciałbym Pana zapytać o jedną rzecz, w związku z tym, że w budżecie 

przyjmuje się kwotę ze sprzedaży nieruchomości na bardzo niskim poziomie, po 

2, po 3 zł za metr kwadratowy tych działek. Czy nie jest to takie działanie, że 

chodzi tu o stworzenie w następnym budżecie wolnych środków, które znowu 

będą jakoś rozdysponowane przez Pana Starostę. Czy nie uważa Pan Starosta, że 

należałoby stworzyć faktycznie plan pilnych potrzeb, listy pilnych potrzeb, które 

powinny się znaleźć na papierze, których realizację powinno się wykonywać 

właśnie z tych wolnych środków, które tutaj się wygospodarowuje. 

 

Starosta Janusz Michalak: Dziękuję za docenienie naszej pracy, którą już od 

kilku lat próbujemy nadrobić, zaległości w stosunku do pracowników DPS. Jeśli 

chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, no ja może nie zgrabnie, ale próbowałem 



 20 

wytłumaczyć, że te nowe przepisy, które wprowadziły nam te różne wskaźniki  

i programy zobowiązują nas do trochę innego działania w zakresie finansów i w 

ogóle gospodarowania. To też nawet dziś rano jeszcze rozmawialiśmy o tym, że 

niestety tam ryzykiem jest przyjmować jeszcze nie wyliczoną nadwyżkę, może 

wypracowane, tak jak Pan powiedział wolne środki na koniec roku, aby 

proponować zmniejszenie kredytu tegorocznego po to, żeby cokolwiek w ogóle 

można było zapisać, żeby wynik tej nadwyżki operacyjnej, o której Pan, jeśli 

tylko otrzymamy wycenę tych działek złożymy wnioski do Rady o wyrażenie 

zgody na sprzedaż tych działek i ogłosimy przetargi. Jeśli te środki będą  

o złotówkę większe niż te, to wprowadzimy pozycję po drugiej stronie budowa 

nowej obory w ZSP Nr 2. Jeśli chodzi o listę potrzeb myślę, że jest  możliwe 

dokonanie takiego spisu, nie tylko tego znajdującego się we wnioskach do 

tegorocznego budżetu, ale jeszcze większego i ustalenia faktycznie tych takich 

priorytetów trzy plusy, dwa plusy, jeden plus, a reszta może poczekać i myślę, 

że to jest do wykonania w niedługim czasie. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałbym zadać pytanie. Jestem  

w dziale Kultura fizyczna i sport, w poprzedniej kadencji było nas parę osób, 

którym zależało, aby coraz więcej na te zadania sportowe było pieniążków i to 

się udawało, czemu tym razem tak jest, że w 2010 roku w wydatkach na zadania 

bieżące było 91 tys., a teraz 26 tys. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, dlatego w propozycji zmian budżetu na sesję 

nadzwyczajną już proponujemy zwiększenie tych wydatków do wysokości 

zeszłorocznej. Jeśli chodzi o te przeznaczone na konkurs na zlecenie zadań do 

wysokości 70 tys. Uzasadnienie jest jedno do wszystkich tych pytań, ponieważ 

w tej chwili możemy tyle, ile mamy po stronie dochodów i nic więcej się nie da. 

Dlatego nie można zrobić tak, że zmniejszamy zadłużenie, zwiększamy wydatki, 

nie da się tak zrobić, tym bardziej, że no gorset już dość duży Pan Minister 

Rostowski nam założył w postaci właśnie tych nowych współczynników i 

nowych prognoz. 

 

Radny Paweł Bejda: Pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto proszę 

powiedzieć, rezerwa celowa w wysokości 151 tys. zł, mógłby Pan odnieść się do 

tej kwoty, na co dokładnie ona będzie przeznaczona, jaki jest cel. 

 

Starosta Janusz Michalak: To może Pani Skarbnik. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Jest jedna rezerwa ogólna  

w wysokości 151 tys. zł, jedna rezerwa to wynika z ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, gdzie nie może być niższa niż 0,5% wydatków po pomniejszeniu 

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, także to jest wymóg ustawowy, jeśli 
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chodzi o tą kwotę 100 tys. zł, a druga rezerwa 51 tys. zł jest utworzona w dziale 

opieka społeczna dla PUP-u na ewentualne wydatki. 

 

Radny Paweł Bejda: Czy to wynika z przepisów? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: To nie wynika z przepisów. 

 

Radny Paweł Bejda: Mógłby Pan skomentować te 51 tys., dlaczego idzie to do 

PUP-u, a nie np. gdzieś indziej. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy to jeszcze nigdzie nie idzie, jest tylko  

w formie rezerwy, gdyby było już w tej chwili potrzebne byłoby… 

 

Radny Paweł Bejda: Ja rozumiem, ale czemu akurat do PUP-u, chciałbym 

poznać, czym się Pan kierował. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja się niczym nie kierowałem Szanowny Panie 

Radny, tylko to, co zostało zaproponowane zostało uwzględnione. Więc  

w trakcie prac nad budżetem doszliśmy do wniosku, że ta rezerwa jest 

potrzebna. Ja nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, ponieważ Szanowni 

Państwo w zeszłym roku przykład, zmuszeni byliśmy do wcześniejszej zapłaty 

do ZUS-u składek za bezrobotnych, zmuszeni byliśmy, bo jeśli nie 

zapłacilibyśmy tych składek w terminie, ZUS obciążył by nas odsetkami, a na to 

powinniśmy dostać dotację wojewody, decyzje były spóźnione, a już środkami 

to zupełnie były z kosmosu. 

 

Radny Paweł Bejda: W innym paragrafie to nie mogło się zamieścić, tylko  

w rezerwie celowej. 

 

Starosta Janusz Michalak: Pani Skarbnik, mogło? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: To znaczy chodzi o PUP, to jest 

właśnie dotyczy, bo to PUP realizuje zadania z tytułu opłacenia składek 

zdrowotnych od bezrobotnych. 

 

Radny Paweł Bejda: Ja pytam, czy te 51 tys. zł, rozumiem, że to na jakieś 

nieprzewidywalne wydatki i czy to musi być zawarte w rezerwie celowej, a nie 

w jakimś innym dziale. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: To jest ze wskazaniem na to, że to 

jest dla PUP. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Szanowne Panie, 

Szanowni Panowie, ja wrócę do pierwszego pytania zadanego przez Pana 

Radnego Bejdę, jeżeli chodzi o środki finansowe, o pożyczki, czy kredyty brane 

na spłatę kredytu, a więc chciałbym poinformować wszystkich, że w II Kadencji 

na I sesji z zaskoczenia staje uchwała, to był 2002 rok 900 tys. zł na 

wynagrodzenie dla służby zdrowia, bo panie pielęgniarki przychodziły z 

płaczem, że nie mają na święta wypłat od 3 miesięcy, czy 4 miesięcy, w nowym 

roku, w styczniu bierzemy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. 

 

Radny Michał Śliwiński: I wtedy mówiłeś, że to jest be… 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Wtedy mówiłem, że 

to jest dobre, a możemy wrócić Panie Radny do protokołów i powiem dalej Pan 

Radny Adach, to było bardzo dobre, bo te dziewczyny przyszły i płakały, ja 

chciałem przypomnieć, że ktoś to kiedyś nas fajnie nauczył tego, łańcuszek 

ruszył i tak to idzie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący chciałbym prosić w imieniu 

klubu o 15 minut przerwy, 15-20 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH III SESJI RPŁ – GODZINA 15.50 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

III SESJI RPŁ – GODZ. 16.10 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto powiem tak, nie wiem, czy pamięta 

Pan w poprzedniej kadencji, jak wiele razy zwracałem Panu uwagę na to, że tak 

naprawdę nie ma Pan wizji na temat rozwoju tego powiatu i w dalszym ciągu 

ubolewam nad tym, że tak naprawdę tej wizji w dalszym ciągu nie widzimy. 

Bardzo współczuję osobom, które tak naprawdę nie mają marzeń, bo czasami 

trzeba mieć marzenia, żeby rysowała się ta nasza wizja i powiatu i naszego 

rozwoju. Bardzo prosto jest zakładać sobie bardzo malutkie cele i potem, jak coś 

nam się uda no to wtedy dobra udało mi się i każdy taki sukces obtrąbić jako 

moje wielkie osiągnięcie, czyli tak, jak widzimy pod kątem każdego budżetu 

widzę, że Pan to realizuje. Chciałem tak naprawdę przekonać Pana do tego, żeby 

chociaż przedstawił nam Pan wizje na ten rok, bo wiemy o tym, że rysuje się 

nadwyżka budżetowa z poprzedniego roku i dzięki tej nadwyżce tak naprawdę 

mógł Pan urealnić ten budżet, który teraz jest, niekoniecznie wprowadzając już 

teraz te zmiany, bo wiem, że tej zmiany nie możemy wprowadzić, ale tak 

naprawdę dać nam wizję, co Pan zrobi chociaż z tą nadwyżką wypracowaną  

w poprzednim roku. Tak naprawdę przy tym, że Pan się bronił, że ta nadwyżka, 

która była wypracowana w poprzednim roku nie może być do końca ujęta  
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w inwestycjach, odkrył się Pan, że ten budżet jest mocno pokazany przy 

dochodach, a bardzo skromnie przy wydatkach, bo już Pan mówi, że tutaj będzie 

bardzo mocno brakowało. Część nadwyżki budżetowej trzeba będzie 

przeznaczyć na podwyżkę dla nauczycieli, część na sport i tak tam są te 

wszystkie nie oszacowania, które Pan mówił. Zobaczmy też, jaki duży jest 

kredyt przy tak niskich inwestycjach, jakie są planowane, kredyt jest 8 600 mln 

zł, z czego 4 mln idzie na spłatę kredytów i teraz te inwestycje, które mamy 

ujęte w tym budżecie, to są też inwestycje, które tak naprawdę nie zostały 

wykonane w budżecie poprzednim, będą wykonane w budżecie na 2011 rok.  

I myślę, że dzięki temu budżet po stronie inwestycji wypada lepiej w tym roku, 

bo nie zostało to zrealizowane w poprzednim. I teraz niepokoi nas też bardzo 

duży spadek, jeżeli chodzi o oświatę, 12% to, że oświata jest niedoceniana no 

naprawdę nas bardzo mocno niepokoi i w związku z tym, że widzimy te 

problemy, które są w oświacie tak naprawdę zauważamy, że Zarząd nie chce 

nawet o nich dyskutować, bo wielokrotnie zgłaszaliśmy chęć poruszania 

tematów trudnych, które są w oświacie, zostały spychane i do tej pory nie 

zostało zajęte stanowisko na temat oświaty i ten spadek przy oświacie jest 12%. 

Pomoc społeczna i bezpieczeństwo, która jest tak bardzo ważne dla 

społeczeństwa powiatu też jest spadek o 20%. Myślę, że, bo widzę, że już Pan 

chce się odnieść do tego co powiedziałem i może w taki sposób chociaż zmuszę 

Pana do tego, żeby Pan przedstawił tą wizję, którą Pan ma na lata kolejne bądź 

przynajmniej na rok 2011. Mówi Pan o tym, że tak naprawdę jesteśmy bardzo 

mocno związani gorsetem subwencji, która do nas przychodzi, że podatek jest 

tylko 10,25%, który wpływa do powiatu, to jest tylko nasz dochód, a tak 

naprawdę co zostało zrobione w tym temacie, żeby tak naprawdę podatek był 

wyższy, bo to nie jest to, że powiat nie ma nic w tym temacie do zrobienia, tylko 

gminy w tym kierunku mogą iść. Wiemy o tym też, że subwencje się kończą, 

środki unijne na kolejne lata są coraz niższe, praktycznie już zostały 

wykorzystane i teraz wizja, która była przedstawiana nawet w listopadzie  

i materiałach reklamowych i ulotkach mówiła o tym, że Zarząd był tak 

wspaniały, że zwiększył prawie o 100% dochód powiatu i budżet powiatu, a 

teraz widzimy, ze ta wspaniałomyślność, czy talent zaczyna zanikać, bo ten 

budżet zaczyna nam cały czas maleć. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi na te 

pytania i w jakiś sposób nie przekona nas Pan Panie Starosto do tego, że mylimy 

się, no to Klub Porozumienie Łowickie będzie głosował przeciwko temu 

budżetowi. 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowny Panie Radny, Szanowni Państwo cieszy 

mnie, że Pan Radny przyznał się, że tym razem zrozumiał, jednak martwi mnie, 

że powtarza wciąż te same populizmy o tym, że budżet za mały, inwestycje są 

jakoś tam sztucznie zapisane. Ja jeszcze raz przypomnę, budżet na 2009 rok, 

szanowni Państwo wtedy to jakbym dostał w głowę, dzisiaj już tego nie 

stosujecie, bo wiecie, że to jest niebezpieczne, robicie tylko to w celu 
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propagandowym, żenujące 4% inwestycji, pamiętają niektórzy jak nie z tej 

trybuny, bo to jeszcze chyba było w starym budynku było rzucane do radia, jak 

to my wyprzedajemy majątek, a inwestycje to robimy takie, że wyśmiać tylko. 

Szanowny Panie, Szanowni Państwo są tacy co mają wizję i są tacy, co coś 

robią. Ja chciałbym powiedzieć, że ten budżet nie jest wzmocniony wielkością 

inwestycji przez to, że specjalnie czegoś nie zapisaliśmy, chociaż jakby Pan 

przeanalizował budżety niektórych samorządów, nawet z naszego powiatu, to by 

Pan zauważył, że to fajny jest manewr taki budżet wysoki, inwestycje później, 

nie wykonuje się połowy na drugi rok i od nowa i wciąż tą samą kwotą ma się 

niezły wynik, ale u nas tak nie jest. Była próba już na którejś z komisji 

powiedzenia czy stwierdzenia, że dużo dróg zaplanowaliśmy, a teraz to ich nie 

wykonamy, wcale nie, bo to co planowaliśmy i co było możliwe i co zrozumieli 

ci, którzy mogli o tym decydować przeszło w nadwyżce budżetowej i w tym 

budżecie już nie ma, a będą mimo wszystko wykonane w tym roku podatki 

gminy. Gminy tak mają możliwość wprowadzania podatków i opłat lokalnych  

i kreowania ich wysokości, ale mi nie o to chodziło, te 10,25% to jest nasz 

udział w podatku PIT, czyli od osób fizycznych, tutaj no mamy jakiś wpływ ale 

tylko przez PUP na to, czy na aktywizację bezrobotnych, czym mniej 

bezrobotnych, tym większe wpływy z PIT-ów, ale jednak nie ten najwyższy 

wpływ. Z CIT-u natomiast proszę Pana dochody nasze to są 200, niecałe 300 

tys. zł, więc tutaj nawet, gdybyśmy je spróbowali podwoić, to i tak niewiele to 

pomoże. Niechęć dyskutowania o oświacie, to  już jest nie wiem, chyba w ogóle 

nie odpowiem na ten temat, a zaproszę kiedyś wszystkich dyrektorów szkół i oni 

może odpowiedzą na te pytania, czy oświata za poprzedniej kadencji właściwie 

ta ocena nie odnosiła się do tegorocznego budżetu, tylko tego, że myśmy coś 

tam sfałszowali w zeszłym roku na potrzeby kampanii, jakieś materiały 

wyprodukowali. Nie proszę Państwa, my tylko tyle wskazaliśmy, co 

wykonaliśmy i koniec i to jest, to co jest zapisane w budżecie tegorocznym. 

Owszem są mniejsze wydatki, ale jeszcze raz powtarzam, niech Państwo 

sprawdzą wszystkie projekty budżetów te pierwsze, te planowane we wrześniu, 

one wszystkie były o 20, 25% niższe niż te, które realizowaliśmy w trakcie 

wpływu roku, dlatego uważam, że wypowiedź była czysto populistyczna, nie 

przyjmuje ani jednego z tych zarzutów, a głosowanie zostawiam do Państwa 

dyspozycji. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/13/2011 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 

rok/Zał. Nr 8/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Panie Starosto bardzo gratuluję, jeśli 

mogę od siebie powiedzieć, uważam, że to jest bardzo dobry budżet i będziemy 

mieli jeszcze nad czym pracować i co zmieniać dla dobra naszych mieszkańców, 

czego wszystkim Radnym życzę. 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków  

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Powiat Łowicki.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Powiat Łowicki? 

 

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

nieobecny Janicki Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/14/2011 RPŁ w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 9/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym lub krajowym.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.  
 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym? 

  

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

nieobecni: Bejda Paweł,  Janicki Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/15/2011 RPŁ w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym lub krajowym /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem  lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Panie Przewodniczący, 

Szanowna Rado chciałabym najpierw zwrócić uwagę, że w czasie, kiedy 
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wysyłane były porządki obrad uchwały te miały inny tytuł, tutaj Pani Prawnik 

zmieniła te tytuły i one brzmią „w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

użytkowego” i „ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości”. 

 

Następnie Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  lokalu 

użytkowego Powiatu Łowickiego.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  lokalu użytkowego Powiatu 

Łowickiego?  
 

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

nieobecni: Bejda Paweł,  Janicki Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/16/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  

lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego.   

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  lokalu użytkowego 

Powiatu Łowickiego.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  lokalu użytkowego Powiatu 

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

nieobecni: Bejda Paweł,  Janicki Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/17/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  

lokalu użytkowego Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Łowickiego.   
 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

Powiatu Łowickiego.   
 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu 

Łowickiego?  
 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni: Bejda Paweł, Figat Krzysztof, Janicki Krzysztof/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr III/18/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 13/.   

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.    

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.    
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Radna Irena Kolos: Wszystkie wnioski, które są złożone do powiatu w 

odpowiedzi mają, że zostaną rozpatrzone w kwietniu, jak będzie znana 

nadwyżka budżetowa, a tu w planie pracy nie ma ujętego czegoś takiego, że 

będzie no nie wiem dyskusja, informacja na temat, która z dróg np. będzie 

zrobiona, co stanie się z tą nadwyżką budżetową, bo wtedy już będzie wiadomo 

jaka jest ta nadwyżka i na co zostanie przeznaczona, czy w planie pracy nie 

powinien być zapis, że informacja taka, no wydaje mi się, że powinien być. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To znaczy nigdy nie było to 

zapisane. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Nie wiem dlaczego Pani się akurat martwi 

tym, dlaczego bo akurat Pani była przeciwna budżetowi, więc nie wiem do 

czego Pani zmierza, po prostu nie będzie ujęta, a przecież przyjdzie taki 

moment, że będziemy dzielić razem wspólnie i podejrzewam, że wtedy wyjdzie 

może ten problem, na ten moment ja odbieram tak, że Pani była przeciwna temu 

budżetowi, czyli nie rozmawiajmy dzisiaj jakby o nadwyżce budżetowej, która 

będzie w kwietniu. 

 

Radny Michał Śliwiński: Taka kara Irenka. 

 

Radna Irena Kolos: Ta nadwyżka będzie, bo podobno jest, to, że byłam 

przeciwna budżetowi to znaczy, że nie mam prawa się zapytać o te pieniądze, 

mnie się nikt nie będzie pytał, co z nimi zrobić, Pan się mnie nie zapyta i nikt 

więcej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok?    
 

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

nieobecni: Dąbrowski Krzysztof, Janicki Krzysztof/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr III/19/2011 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2011 rok/zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu planu 

działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 

Województwa Łódzkiego. 
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Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo, tak, jak wprowadzając ten 

punkt do porządku już troszeczkę na ten temat powiedziałem, może uzupełnię to 

jeszcze o informację, że 1 grudnia weszła nowa ustawa o ratownictwie 

medycznym na terenie Rzeczpospolitej, która wprowadza pewne zmiany, które 

mają usprawnić system, mam przyjemność reprezentować powiaty w takim 

gronie osób, jest ciało doradcze wojewody, zespół ds. ratownictwa medycznego, 

gdzie opiniowany był w części przynajmniej ten nowy projekt, który zakłada 

zasadnicze zmiany, to znaczy obsługę jednego operatora na terenie kilku 

powiatów. W naszym przypadku są to powiaty licząc tak od wschodniej strony, 

to jest: rawski, skierniewicki, brzeziński, łowicki, kutnowski i łęczycki, około 

570 tys. mieszkańców, poinformowano nas, w analizie planu, ja nie 

przedstawiłem Państwu tego planu, ponieważ Wojewoda również nam go nie 

przedstawiła, tylko dostaliśmy informację, że mieści się on na stronach Urzędu 

Wojewódzkiego. Ja rozumiem dlaczego, bo liczy czterysta osiemdziesiąt kilka 

stron, ale najważniejszym z tego jest ta mapka, którą Państwo macie i tych 

faktów, które mogą przybliżyć, powiedziano nam, że Minister Zdrowia 

wyznaczyła w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych kilka kryteriów, 

które powinny być zawarte w nowym planie i takim podstawowym, to jest jeden 

dysponent na 200 tys. Mieszkańców, w tym zespole jest też Pan Dyrektor Tyka, 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, no on podczas 

dyskusji na ten temat stwierdził, że on w tej chwili obsługuje 22 rejony, czyli tak 

mniej więcej można by powiedzieć, że taki jeden rejon nowy i on ma w tej 

chwili8 ośmiu dyspozytorów i jeszcze 4 dysponentów samych samochodów, nie 

tych co przyjmują zgłoszenia o wypadku, tylko, ośmiu przyjmuje zgłoszenie, a 

jeszcze czterech mówi, która karetka, tam skąd ma jechać itd., ale ponoć nie ma 

na to wpływu nasza Wojewoda. Kolejnym takim czynnikiem, który miał być 

brany pod uwagę to rejon powinien średnio każdy z tych obszarów, 

przepraszam, bo teraz SA obszary, powinien liczyć nie więcej niż 33 tys. 

Mieszkańców, to tak podzielono Państwo Polskę, na ileś tam rejonów, wyszło z 

matematyki, z matematycznego wzoru, że to 33 tys., u nas jest lepiej, bo jest 

około 28 tys., powiat łowicki gdyby policzyć to jeszcze wyjdzie teoretycznie 

lepiej na jeden zespół ratownictwa medycznego. Tak, jak Państwo widzicie na 

tej mapce nasz obszar działania różni się od obecnego rejonu tym, że 

Łyszkowice będą obsługiwane przez karetkę specjalistyczną, która będzie miała 

postój w Brzezinach. Łyszkowice to jeszcze pół biedy, bo mniej więcej do 

Łowicza, do Brzezin można by, ale Grudze Stare SA praktycznie w Gminie 

Łowicz, udało się jeszcze wprowadzić, że nie zabrano karetki z Piątku, bo w 

dwóch kolejnych wersjach nawet było tak, że karetka z Piątku miała stanąć w 

Wartkowicach, czy gdzieś tam, ale okazało się, studiując ten plan i ustawy, nie 

ma żadnych rozporządzeń, które by ograniczały faktycznie ilość dysponentów 

do 200 tys., dlatego wszyscy, miałem pewną, może niezdrową satysfakcję, 

powiem Państwu, na Konwencie, ale jednak, bo jak my walczyliśmy z 

Radomskiem, ze Zduńską Wolą o to, że nas skrzywdzono w marcu i kwietniu 
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ubiegłego roku, wszystkich to nie interesowało, bo każdy czuł się dobrze z tym, 

bo ich nie oszukano, u nas tak było dlatego tylko, ten konkurs musiał się odbyć 

dlatego tylko, że zmieniono, Bielawy przyłączono do Piątku, dlatego zmieniły 

się rejony i ówczesne przepisy mówiły, że w takim przypadku musi się odbyć 

konkurs i tak było właśnie jeszcze w Zdunach, w Zduńskiej Woli i w 

Radomsku, no nie mniej jednak wszyscy teraz płaczą, wszyscy teraz wręcz chcą 

jechać na Warszawę, wszyscy starostowie razem z obsługą medyczną, my 

solidaryzujemy się z nimi i zdecydowaliśmy w gronie starostów, że 

wystosujemy takie stanowiska lub uchwały, różnie to w różnych powiatach 

bywa, ale moc jest taka sama, bo jest to tylko opinia, obowiązek uzgodnienia 

Minister ma ze służbami, nie z samorządami, jest to kuriozalne, ale ja uważam, 

że jest to plan reprywatyzacji zzułby zdrowia. Jeżeli już tak mocny organizm, 

jakim jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego i Urząd 

Marszałkowski jest też przeciwny, bojąc się prywatnej duńskiej firmy, która ma 

dla nich 100 karetek od 1 lipca to jest żaden problem, jeszcze nie powiedziałem 

najważniejszego, że ma to wejść 1 lipca, a tak jak z informacji Pana Dyrektora 

Raczyńskiego, tym miastem, gdzie będzie dyspozytornia dla naszego rejonu są 

Skierniewice, czyli teraz w Skierniewicach będą dysponenci, no nie 

przypuszczam, żeby to byli ci z Łodzi, którzy w tej chwili dysponują karetki w 

naszym powiecie, będą nowi, znów będą uczyć się topografii terenu, ale to jest 

jakby jeszcze najgorsze w tym wszystkim, że nie daje nam się możliwości 

stworzenia czegoś ponad powiatowego i wystąpienia w konkursie razem. 

Pierwsze takie rozmowy były prowadzone tutaj wszędzie Pan Dyrektor na 

wszystkie te spotkania jeździ ze mną, ja z nim, bo jeszcze wśród stowarzyszenia 

dyrektorów szpitali powiatowych i miejskich też powstał raban, bo w niektórych 

przypadkach jest to utrata znacznych dochodów, tak jak w przypadku Brzezin, 

Rawy, to bywa, że jest to 50%, niektórzy po prostu tylko w 50% się tym 

zajmują, a inni po prostu zawożą sobie pacjentów z różnego terenu, tak jak 

Brzeziny dzisiaj obsługując aż tam gdzieś pod Tuszyn teren. Dlaczego nie 

możemy stworzyć jakiegoś konsorcjum, czy jak bym tego nie nazywał i 

wystąpić razem, ano dlatego, że ustawa o ZOZ-ach zabrania nam czegoś 

takiego, nie może nabyć podwykonawcą uspołeczniony uspołecznionego, my 

możemy iść na podwykonawcę do Falka, przepraszam za nazwę, ale to akurat 

jest firma, która będzie konkurować pewnie z wojewódzką stacją, ale to jest 

prywatna firma, my możemy być u nich podwykonawcą, a w ZOZ-ie w 

Skierniewicach, Rawie, gdzie by nie było niestety nie, dlatego pozwoliliśmy 

sobie wypracować wspólne stanowisko, bo tu jest te 8 punktów uzasadnienia, 

które Państwo mają i uzgodniliśmy, że wszystkie powiaty o jednej treści takie 

stanowiska podejmą, rozwijając te, które ich albo już dotknęły, albo ich dotkną, 

bo teraz zaczął się lament, co z pracownikami, co z kierowcami, co my zrobimy, 

najpierw nawet chciano zapisywać osłony socjalne dla pracowników, no nas to 

już nie dotyczy, myśmy to już niestety musieli przeżyć i jakoś znieść, dlatego 

jest prośba  do Państwa o przegłosowanie zaproponowanego stanowiska, które 
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no być może otworzy oczy, a jeszcze jedno powiem, bo będąc na urlopie w 

Małopolsce oglądałem program lokalny i tam jest zupełnie inny problem, 

okazuje się, że ta Polska nasza nie jest równa, nam powiedziano, że dając 

przykłady świętokrzyskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, że nie może być 

takich małych rejonów jak jest u nas, ponieważ nie będzie pieniędzy na 

dyspozytorów, no okazuje się, że w Małopolsce, gdzie było 21, u nas jest 22, po 

tej modernizacji, ja tak nazwijmy będzie 19 i już jest wielki raban, bo tam 

Skawina bodajże i jeszcze jedno chce iść na Urząd Wojewódzki w Krakowie, że 

zabiera im karetki i że nie będzie tam rejonu, w Małopolsce można, u nas nie 

można, będący na spotkaniu takiej grupy roboczej w Brzezinach Pan Marszałek 

Klimczak, który wyrażał stanowisko Urzędu Marszałkowskiego no też prosił, 

żeby te stanowiska wysyłać bezpośrednio do Ministra, będzie to nie wiem jakaś 

forma skargi na naszego Wojewodę chyba, bo konsultujemy dokument, który 

przygotowała Wojewoda, a skarżyć musimy wyżej, żeby jeszcze dać więcej 

czasu ministerstwu na przyjrzenie się temu tematowi, dlatego jeszcze raz proszę 

o przyjęcie tego stanowiska, które za chwilę wyślemy do Urzędu 

Wojewódzkiego, a następnej kolejności do Ministerstwa Zdrowia. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto myślę, ze to zasadne spostrzeżenia były, ja 

chciałbym dorzucić, użył Pan słowa kuriozalne, ja Państwu powiem o sytuacji 

kuriozalnej w Zdunach, dokładnie w czwartek tydzień temu o godz. 18 wypadek 

jak jeden z wielu, jechała Pani na skrzyżowaniu w Zdunach, wiecie gdzie 

Państwo są, po prawej stronie sklep „U Julka”, jechała rowerem, nie wyrobiła, 

jechał ktoś, uderzył samochodem, wypadek jak jeden z wielu, za około 6-7 

minut przyjechała Policja, za 20 parę przyjechała karetka z Łowicza, no tak to 

bywa, ale nie to chciałem powiedzieć, co jest w tym kuriozalne, z tyłu stoi 

karetka w Zdunach, dokładnie za tym sklepem „U Julka”, czyli dosłownie 

czterdzieści parę metrów miała do skrzyżowania, mało tego sprawdziliśmy 

wszyscy, czy przypadkiem gdzieś na wyjeździe, ci Panowie po prostu palili 

sobie papierosy, sport oglądali, jak akcja jest, karetka przyjechała z Łowicza po 

20 paru minutach, a ci Panowie kibicowali także nie będę komentował, bo chyba 

nie wypada. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: No to sprawa do 

prokuratora w takim razie. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Starosto otrzymaliśmy dzisiaj te materiały, w 

związku z tym rysuje się wiele pytań, ja chciałbym się spytać w stosunku do 

tych propozycji, które tutaj SA zawarte, w odniesieniu do naszego powiatu, 

gdzie by był ośrodek dysponujący tymi karetkami. 

 

Starosta Janusz Michalak: W Skierniewicach. 
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Radny Eugeniusz Furman: Proszę Państwa z praktyki funkcjonowania  

ZOZ-ów na podstawie własnego zakładu mogę powiedzieć tak, że obecny 

system już jest niesprawny i nie wydolny, bo niejednokrotnie mam takie 

wyzwania, gdzie czekam na karetki po 2, 3 godziny, a pacjent leży na noszach i 

ośrodek dyspozycyjny jest pomiędzy moim szpitalem, a Wojewódzka Stacja 

Ratownictwa Medycznego, w linii prostej 2 km. Jeżeli w tej chwili ośrodek 

dyspozycyjny będzie zlokalizowany w Skierniewicach i należałoby utworzyć 

całą komunikację szybkiego informowania się pomiędzy szpitalem łowickim, a 

Skierniewicami, nie ma to żadnej gwarancji, że to, co najważniejsze dzisiaj w 

ratownictwie medycznym, a więc szybkość dojazdu karetki do rannego, do 

wypadku lub do chorego oraz jakość czy standard karetki więc wyposażenie lub 

obsługa to są elementy, które decydują dzisiaj o tym, prawda, aby uratować 

człowieka. W tym rozwiązaniu tak na szybko patrząc są to takie rozwiązania, 

które w Polsce już były można by najogólniej powiedzieć gigantomanii 

tworzenia czegoś, co się już w życiu nie sprawdziło. Natomiast praktyka, jeżeli 

chodzi o pomoc w odstępstwie do świadczeń medycznych praktyka dowodzi, że 

jeżeli SA kumulowane wszystkie środki, które są niezbędne do udzielenia 

pomocy najbliżej ośrodka, jakim jest szpital, czy to powiatowy, czy inny są to 

systemy najskuteczniejsze stąd, że tak powiem z praktyki własnej podpisuje się 

w całości pod tym dokumentem, że ta propozycja jest nie do przyjęcia. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja, jeśli mogę, bo to tak może nie wszystko 

powiedziałem, ale już tak wolą sprawiedliwości powiem Państwu jak Dyrektor 

Raczyński odpowiadał na te pytania, to jest Dyrektor zarządzania Kryzysowego 

w Urzędzie Wojewódzkim, któremu ratownictwo podlega. Stwierdził, że 

wszystkie samochody zostaną wyposażone w GPS, baza tych ośrodków 

dyspozytorskich, nazwijmy je tak będzie tak kompletna w cyfrowe mapy, no nie 

wiem w dane adresowe, że po prostu wyświetli się dyspozytorowi, to jest tam 

Zduny, ulica, nazwisko, zaraz wyskoczy, kto tam mieszka, no opowiadał coś o 

czym nie wie, ja mówiłem, że nasz powiat jest chyba w pierwszej piątce 

powiatów w Polsce, co do wprowadzania map cyfrowych i tych wszystkich 

danych, naprawdę proszę Państwa, Pani Dyrektor Świeszkowska korzysta ze 

wszystkich pilotaży, stara się z wszystkich środków, jakie są tylko możliwe, 

jesteśmy w pierwszej piątce, ale niestety jeszcze nie mamy, powiedzmy, że 

mamy 60% powiatu i to nie w takim zakresie zrobionym jak to się myśli, a w 

przypadku Skierniewic, nie wiem czy mówiłem, ale jeśli tak, to powtórzę, nie 

jest wybrany jeszcze nawet budynek, bo zasada jest taka i to żadna inna, bo ja 

mówię moglibyśmy zaproponować, że my jakiś budynek znajdziemy, niech się 

mieści to w Łowiczu, nie, musi to być w obiektach Skarbu Państwa, w Sieradzu 

już maja, w Łodzi praktycznie będzie to już CPR, czyli, bo to docelowo to nie 

będzie tylko dyspozytornia medyczna jeszcze, to jest jeszcze ciekawe, bo ten 

jeden na 200 tys. mieszkańców no dyżurny, tak go określmy będzie musiał 

przyjąć nie tylko wypadek, czy zdarzenie związane ze zdrowiem, ale pożar, 



 34 

włamanie, bo będą obsługiwały wszystkie cztery numery, dziewiątki alarmowe i 

112 i w Łodzi już mają to wprowadzić, optymiści SA straszni, mają to 

wprowadzić 1 kwietnia, my 1 lipca, gdzie jeszcze nie wiadomo, gdzie, co 

będzie. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Starosto dostaliśmy projekt planowanego podziału 

województwa łódzkiego na rejony operacyjne, obszary działania i miejsca 

wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, proszę powiedzieć, czyj to jest 

projekt? 

 

Starosta Janusz Michalak: To jest załącznik do Wojewódzkiego Planu 

Ratownictwa Medycznego, ja ten załącznik tylko dołączyłem, bo tak jak 

mówiłem wcześniej… 

 

Radny Paweł Bejda: Z którym my się mamy nie zgodzić? 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak. 

 

Radny Paweł Bejda: No właśnie i teraz ciąg dalszy mojego pytania, ponieważ 

Pan Radny Furman zadał pytanie, gdzie byłaby cała baza, a odpowiedź padła w 

Skierniewicach, a ja tutaj mam w legendzie, że jednak miejsce wyczekiwania 

zespołu specjalistycznego i podstawowego byłaby w Łowiczu. O co tu chodzi? 

 

Starosta Janusz Michalak: Miejsce wyczekiwania karetki. 

 

Radny Paweł Bejda: Rozumiem, dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie opinii do projektu planu działania Systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego dla Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem odczytanego 

przeze mnie stanowiska? 

 

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

nieobecny Janicki Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie opinii do projektu 

planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 

Województwa Łódzkiego/Zał. Nr 15/. 

 



 35 

Ad pkt. 16 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący 

w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów wkradł się mały błąd, to jest błąd 

techniczny tylko, ja może powiem o co chodzi, w miesiącu sierpniu w pkt. 1 

mamy zapis: Realizacja zadań finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem 

poniesionych nakładów i osiągniętych efektów, nie może być tego zapisu, 

ponieważ PFOŚiGW w Łowiczu już nie istnieje, nie ma swoich środków, jest 

zapisane w budżecie, dlatego prosiłbym, aby zmienić zapis na: Realizacja zadań 

finansowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Moja propozycja jest taka, abyśmy 

przegłosowali wszystkie plany jednocześnie, czy ktoś jest przeciwny, nie widzę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest więc za przyjęciem planów 

poszczególnych Komisji RPŁ: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i 

Finansów, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli, Komisji Edukacji  Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska? 

 

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

nieobecny Janicki Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli plany poszczególnych Komisji Rady Powiatu Łowickiego: Komisji 

Rewizyjnej/Zał. Nr 16/, Komisji Budżetu i Finansów/Zał. Nr 17/, Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli/Zał. Nr 18/, Komisji Edukacji  Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji/Zał. Nr 19/, Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska/Zał. Nr 20/. 
 

Ad pkt. 17 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami/Zał. Nr 21/. 
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Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Rozdaliśmy Państwu materiały 

przygotowane przez Wydział EKS, jeżeli chodzi o tabelaryczne przygotowanie 

wszystkich wydarzeń związanych z Zespołem Szkół Policealnych w Zdunach, ja 

bym dodał tutaj kolejny temat, to jest chronologia wydarzeń, to co się działo 

wokół tej szkoły począwszy od 30 lipca 2010 roku. I tak 30 lipca 2010 roku było 

spotkanie Zarządu z absolwentami tej szkoły i ich rodzicami. 10 sierpnia 

dokonano oceny stanu przygotowania tej szkoły do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego i tutaj byli przedstawiciele Zarządu i Pani Dyrektor Pawluk. 19 

sierpnia Pani Sławomira Milczarek złożyła pisemną rezygnację ze stanowiska 

dyrektora tej szkoły. 23 sierpnia podjęto uchwałę w sprawie odwołania tej Pani 

ze stanowiska dyrektora i powierzenia p. o. dyrektora, w dniach 24 września – 1 

grudnia 2010 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na dyrektora tejże szkoły w Zdunach i wiemy, że były to 

negatywne, czyli po prostu nie został wyłoniony kandydat na dyrektora tejże 

szkoły. W międzyczasie były prowadzone rozmowy z nauczycielami na 

okoliczność powierzenia pełnienia obowiązków, ponieważ cały czas mieliśmy 

problem, ze jest złe zarządzanie ta szkołą, więc cały czas szukaliśmy osoby, 

która by mogła podjąć się takiej roli i odbyły się również spotkania w tych 

sprawach, odbyły się 25 sierpnia i 4 grudnia oraz ostatnie, takie aktualne 

spotkanie odbyło się 13 stycznia z udziałem Pani wizytator Heleny 

Groszkowskiej-Grymuzy, gdzie bym powiedział to było takie najbardziej 

owocne spotkanie, gdzie mogliśmy się spotkać nie tylko z Radą Pedagogiczną, 

ale również z rodzicami, gdzie można było naprawdę dowiedzieć się wielu 

rzeczy na temat funkcjonowania tej szkoły i nie tylko, następnie znaleźliśmy, że 

tak powiem w cudzysłowiu kandydatkę na p. o. dyrektora tej szkoły, tu 

wspomniał Pan Starosta, Pani Aneta Tarkowska, w mojej ocenie, żebym się nie 

mylił i żebyście potem Państwo do protokołów nie zajrzeli, powiem głośno 

dzisiaj, że to będzie właściwa kandydatka, przedstawiła Pani Aneta swoją wizję 

tej szkoły, Zarząd ją zaakceptował, była na rozmowie, jeżeli chodzi o 

prowadzenie, jakie ona ma po prostu zamiary, co jest najważniejsze na dzień 

dzisiejszy to jest w pierwszej kolejności ratowanie złej sytuacji, jeżeli chodzi o 

przedmiot matematyki w klasach maturalnych i tutaj już mamy nowego 

matematyka, który w ilości 8 h będzie prowadził w klasach tych maturalnych 

matematykę, jest to Pani Znyk, natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, który jest 

bardzo ważny, związany z tą szkołą, to jest właściwy nabór i tutaj jeżeli chodzi 

o nabór, również Pani, obecna p. o. Dyrektor ma również na to pomysł, ja wiąże 

bardzo dużo z ta Panią, ponieważ nie ukrywam, że jest osobą, która jest w stanie 

nam pomóc rozwiązać problem w Zdunach. 

 

Radny Michał Śliwiński: Cieszę się, że jest Pani Dyrektor i tutaj jak słusznie 

Pan zauważył przepytaliście Panią Dyrektor na temat wizji, jednak zobaczcie, 

jak ta wizja jest bardzo ważna, ale mam pytanie na temat wizji sieci w ogóle 
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szkół w powiecie. Może zapytam konkretnie, jak będzie, jeżeli chodzi o nabór i 

przyznawanie klas do szkół średnich, czy to będzie tak, jak złożyli dyrektorzy 

poszczególnych jednostek, czy Zarząd będzie w jakiś sposób modelował troszkę 

te propozycje dyrektorów. 

 

Starosta Janusz Michalak: Na wczorajszym posiedzeniu zarządu podjęliśmy 

pierwsze decyzje, oczywiście dyrektorzy mogą się do nich jeszcze odnieść i nie 

SA one do końca ostateczne, ale myślę, że jednak są, nie ingerujemy już od 

kilku lat w propozycje szkół i tak samo było w tym roku, jedyne zastrzeżenie, 

przepraszam dwa zastrzeżenia, jakie mieliśmy, ale to wynikające z doświadczeń 

lat ubiegłych, nawet ostatniego naboru, gdzie w dwóch szkołach są  podobne 

profile w szkole zawodowej, nawet takie same bym powiedział profile i okazuje 

się , że do jednej szkoły mamy kandydatów 9, do drugiej 8, więc nie ma sensu, 

bo my wyrażamy zgodę w przypadku klas zawodowych nawet na mniej  liczne 

klasy, bo za dużo nam się zrobiło młodzieży z wykształceniem ogólnym, a coraz 

więcej brakuje tych fachowców. Dlatego postanowiliśmy nie wyrazić zgody na 

kucharza małej gastronomii na Blichu i sprzedawcy w ZSP nr 4, ale tam od 

kilku lat kandydatów w ZSP nr 4, tych kandydatów jest 1 albo w ogóle, kończy 

się to tym, że ten jeden albo ląduje u Dyrektora Żywickiego, bo tam też jest taki 

kierunek w klasie wielo zawodowej, więc nie ma sensu tej fikcji wykonywać. 

Nie mamy aż tylu kandydatów, natomiast jeśli chodzi o szkołę, no uważamy, że 

bardziej szkoła, ZSP nr 3 powinna się specjalizować w tych tematach 

turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, a wynik w zeszłym roku był 

taki, ze część tych uczniów, którzy złożyli oferty do RCKU na Blichu przeszło 

w końcu do szkoły kierowanej przez obecnego tutaj Dyrektora ZSP nr 3, dlatego 

no zapowiedział się z wizytą na piątek Pan Dyrektor Kret, chce jeszcze 

uzasadnić, znaczy może nie, chce bardziej przekonywać nas, że jednak tą klasę 

powinien utworzyć. My chcemy zasugerować, że mogła by to być klasa, ale o 

kierunku bardziej rolniczym, tym bardziej, że dyrektor przedstawiając program 

jakby rezygnacji z gospodarstwa proponował nam klasy o nachyleniu bardziej 

mleczarskim. Pani Dyrektor może nawet by zacytowała, jakby miał wyglądać 

ten kierunek i tu byśmy chcieli namawiać go, że tak owszem, niech będzie 

zawodówka, ale może, ale w tym temacie bardziej rolniczym niż 

gastronomicznym i to są te dwie zmiany. Jeśli chodzi o Zespół Licealny w 

Zdunach jest propozycja trzech klas, jednej europejskiej, jednej też obronnej, jak 

dotychczas, a trzeciej klasy o nachyleniu już takim bardziej precyzyjnym, 

pożarniczym. 

 

Radny Jerzy Wolski: Zechciałbym wrócić do LO w Zdunach. Z tego co wiem, 

to Pani Małgorzata Znyk-Kaszewska wyraziła wolę pokierowania tą szkołą, nie 

wiem co się stało, co usłyszała, że wycofała się z tego. 
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Starosta Janusz Michalak: Ja też miałem taką informację, ale no od Pani 

Znyk-Kaszewskiej tego nie usłyszałem informacji.  Myśmy rozmawiali nawet z 

wójtem, faktycznie była taka propozycja i do zaakceptowania też przez nas była 

prośba wójta, Pani Znyk-Kaszewska kieruje szkołą podstawową w Bąkowie, 

gminną, żeby na dwóch stanowiskach mogła przynajmniej na czas do sierpnia, 

żeby ta szkoła pod jakimś lepszym kierownictwem mogła przeżyć nabór, 

egzaminy maturalne, no niestety Pani Znyk-Kaszewska wycofała się z tego. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Przepraszam, dodam od razu, pojechała 

do szkoły, zobaczyła i się wycofała, natomiast Pani Aneta pojechała, nie 

wycofała się, także liczę na to, że ma pomysł, ale będzie Pani Znyk uczyła 

matematyki. 

 

Radny Jerzy Wolski: A do kiedy Pani Tarkowska będzie p. o. dyrektora? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: My musimy ogłosić konkurs. 

 

Radny Jerzy Wolski: Na jaki okres będzie pełnić obowiązki Pani Tarkowska. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Mnie się wydaje, że musi wypełnić do 

końca roku szkolnego. 

 

Radny Jerzy Wolski: Do 30 sierpnia, tak? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Tak. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja jeszcze mam pytanie do Pana Starosty, 

bądź do Pana Kuczyńskiego. Jeżeli rozmawialiście na temat podziału klas, ile 

klas będzie w ogóle maturalnych od września? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ile klas? 

 

Radny Michał Śliwiński: Do ilu klas wyraziliście zgodę, bo wiemy, że 32 klasy 

przychodzą nam z gimnazjum, to na ile klas wyraziliście zgodę, żeby otworzyli. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk: Państwo Radni na Komisji Budżetu 

otrzymaliście propozycje naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych i tutaj 

dyrektorzy szkół przygotowali tą planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych. 

Ja mówię na wejściu planowanych, ponieważ to są nasze pobożne wszystkich 

życzenia i w planowanej suma ich jest 41. Taka sama planowana była w 

ubiegłym roku, nabór elektroniczny, o którym wspomniał Pan Starosta też to 

zweryfikuje, Państwo macie również analizę demograficzną i powiem tak, nie 

zawsze dane podane w gminach, a Państwo macie na rok 2011/2012 liczbę 
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uczniów w poszczególnych szkołach z poszczególnych gmin, to jest ponad 900 i 

w naborze elektronicznym to później jest wykazane jaka będzie faktyczna ilość 

klas pierwszych w poszczególnych szkołach. Inaczej wzorem ubiegłego roku też 

dyrektorzy szkół proponowali 41 oddziałów, a w wyniku symulacji 

komputerowej oraz rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się do końca 

sierpnia powiat łowicki uruchomił łącznie 33 oddziały. Inaczej przewiduje się, 

że może zostać na takim samym poziomie ilość oddziałów klas pierwszych. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy Zarząd nie zastanawiał się, żeby w jakiś sposób 

zaingerować, żeby faktycznie spróbować nabrać mniej oddziałów, nie 

spróbować nabrać, spróbować pozwolić na nabór do mniejszej liczby oddziałów 

i w ten sposób utrzymać czy rozłożyć może koszty stałe po szkołach, bo tak 

naprawdę może się okazać, że nawet tutaj dwie szkoły mogą nie nabrać, gdyby 

się tak ułożyło, rozłożyło równo i gdybyśmy założyli, że nie otworzymy klasy 

mniejszej niż 30 osób, ja wiem, że Pan Starosta mówił tutaj o tym, że jest dosyć 

sporo, że jest problem ze szkołami zawodowymi, że tak naprawdę nikt nie chce 

posyłać dzieci do szkół zawodowych. Wszystkim się marzy, żeby tak naprawdę 

dziecko poszło do liceum i później szło na studia, ale wiemy, że niekoniecznie 

droga na studia zamknięta jest dla uczniów szkół zawodowych, no bo jeżeli 

faktycznie ktoś się uczy to z tych szkół zawodowych na studia może iść. 

 

Starosta Janusz Michalak: Zastanawialiśmy się oczywiście, ale ta liczba, ta 

różnica między chęcią nabrania iluś tam uczniów do iluś klas, a efektem 

końcowym,  wynika też z tego, że i to pewnie potwierdzi tu Dyrektor Żywicki, 

że występuje o ilość klas w różnych specjalnościach, a później robi jedną dwu 

dziedzinową, czy dwuzawodową. Nie wiem jak to określić, dwuzadaniową tak i 

to jest kilka takich przypadków zarówno z ZSP nr 1, jak i w ZSP nr 2. Podobnie 

to się odbywało, choć już przez te kilka lat się wykrystalizowało w ZSP nr 4, 

gdzie w zależności, gdzie więcej jest chętnych do technikum ekonomicznego, 

później się okazuje, że jednak, żeby tylko zostać w tej szkole to godzą się i 

zostają w technikum handlowym. No to profil jest niemal identyczny, jednak 

wszyscy woleliby mieć tytuł technika ekonomisty. Ograniczanie dzisiaj nie da 

efektów, oczywiście nie stwierdzi się tego, jak się tego nie przećwiczy, ale w 

dobie naboru elektronicznego szanowni Państwo coraz większa jest tu migracja i 

pójdą nam po prostu dzieci poza powiat, dzisiaj już nie jest takim problemem 

wysłać do Piątku do Liceum, czy do Bolimowa, czy do Skierniewic. 

 

Radny Michał Śliwiński: To są koszty, to są wszystko koszty Panie Starosto. 

Baliśmy się, że tak naprawdę te dzieci może nam właśnie uciec i jak 

przeanalizujemy poprzednie lata, to zazwyczaj jest tyle samo. Odchodzi nam 

poza powiat, co przychodzi, to się faktycznie nie zmienia. Każdy jednak woli w 

tym trudnym okresie, bo to szkoła średnia przypada na taki okres trudny 
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dziecka, żeby to dziecko było jednak pod naszym okiem niż puścić je gdzieś tam 

dalej na stancje, czy na internat i też to wszystko są koszty. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ale są koszty, przepraszam wchodzę w 

zdanie, są koszty, ale proszę dam przykład  Zdun, po rozmowach z rodzicami, są 

rodzice, którzy wysyłają dzieci z Łodzi, Kutna, Łęczycy, czyli zobaczcie z poza 

powiatu. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Na poprzedniej sesji członek Zarządu Pan 

Zbigniew Kuczyński przedstawił nam informację o LO w Zdunach w takim 

świetle, z którego ja wywnioskowałem, że istnieje zagrożenie co do dalszego 

funkcjonowania tej placówki. Chciałbym się spytać, czy w świetle powołania 

kierownika tej jednostki, który przedstawił program, jak rozumiem 

zaakceptowany przez Zarząd, istnieje dalsze zagrożenie co do funkcjonowania 

tej placówki. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Uważam, że dziś mogę odpowiedzieć, że 

jest to właściwa osoba, tylko jest pytanie, czy warunki i atmosfera w danej 

placówce pozwoli na zrealizowanie tego programu tej osoby. Natomiast mogę 

się z Państwem umówić jeszcze tak, że  na każdej sesji w sprawach różnych 

będę Państwa informował, co się dzieje w szkole w Zdunach, żebyście byli na 

bieżąco informowani, ponieważ podjąłem się tego zadania i w przyszłym 

tygodniu jadę już na radę pedagogiczną z nowym dyrektorem i przedstawiamy 

jakby plan. Chce powiedzieć Państwu, że przynajmniej raz, a może raz na dwa 

tygodnie jestem w Zdunach i będę starał się pilnować tej sytuacji, jeżeli będzie 

się działo coś nie tak będę alarmował i będę prosił o pomoc. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Mam rozumieć tą odpowiedź w taki sposób, że 

jeśli dyrekcja i rada pedagogiczna podejmą działanie, wywiążą się z nich w 

sposób właściwy to nie ma zagrożenia co do dalszego funkcjonowania tej 

placówki, czy ja dobrze rozumiem. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Uważam, że tak, że nie ma zagrożenia. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja może potwierdzę, że tym podstawowym 

warunkiem, który przedstawiliśmy Pani, no jeszcze wtedy kandydatce na p. o. 

dyrektora, to był właśnie nabór, przynajmniej dwóch przyzwoitych klas. 

 

Radny Jerzy Wolski: Szkole trzeba dać troszkę spokoju, był taki moment na 

jesieni, późną jesienią, ja szczególnie śledzę losy tej szkoły w mediach, w 

naszych gazetach. Naprawdę ukazało się kilka artykułów, niestety z 

komentarzami naszych Panów ze starostwa i to jak się czyta jeden artykuł, 

drugi, trzeci, naprawdę to bardzo tendencyjnie wyglądało. Nie używajmy tego 
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słowa „zagrożenie”, najlepiej jeśli maja pisać, to niech w ogóle nie piszą wcale, 

naprawdę odczucie było takie, w mediach parę słów, parę zdań naprawdę za 

dużo padło i to się czyta i człowiek tym żyje niestety, dlatego prośba 

naprawdę… 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja się zgadzam z tym Panie Radny, ale te 

wypowiedzi są cytowane przez kolejnych kilka miesięcy te same, które były raz 

wypowiedziane, no więc no nie ma jakby możliwości niedopowiedzenia na 

pytania, czy coś się dzieje. My naprawdę bardzo mało staraliśmy się i o 

przyczynach rezygnacji Pani Dyrektor i o sytuacji nawet no nie tylko mediom 

mówić, co nie przedstawiać tych złych stron po to, że tak jak deklarowałem i na 

zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego i na radach pedagogicznych, że 

chcemy utrzymania tej szkoły. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Jeszcze dodam, jeżeli mogę to jest prosty 

przykład już mediów nie ma, media nie wytrzymują, żeby obradować wspólnie 

z nami tyle czasu, więc później powtarzają jakby te informacje ubarwione. 

 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, skoro mediów nie ma, powiem tak, 

cytuje, że tak powiem Pana Zbyszka słuchajcie, wy Państwo też macie wieści z 

tejże szkoły, że tak powiem poza protokołem, no już jeżeli bawimy się już, jak 

nie w plotki naprawdę, ale i z tej strony docierają tam informacje, których też 

oficjalnie nie ma, prawda, także kij ma dwa końce, także Panowie, którzy są 

bezpośrednio zainteresowani proszę… 

 

Radny Michał Śliwiński: Pan Starosta mówi, że od jakiegoś czasu są cytowane 

te same wypowiedzi, jest nowy dyrektor, można było przedstawić faktycznie 

jest sukces, mamy nowego dyrektora, jest w porządku, są pomysły nowe  

i całkiem inaczej jest a tak to jest tylko informacja, że nowy dyrektor, bo tam 

jest licho w tej szkole. Jeżeli ktoś kilka razy powtarza cały czas i nie ma  reakcji 

tak naprawdę z tak dużego grona członków Zarządu no to cały czas ktoś 

powtarza tą samą informację w dalszym ciągu. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy, być może, ale sukcesu to jeszcze nie 

ma, do sukcesu to jeszcze daleko, są jakieś tam przesłanki, że może coś z tego 

będzie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale Panie Starosto opozycja 

stwierdziła, że Zarząd odniósł sukces i warto na to zwrócić uwagę. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Szanowni Państwo 

bardzo merytoryczna i potrzebna rozmowa, ale ja proponuję spojrzeć w tabelę nr 

7, w 2014 roku będziemy mieli 133 uczniów mniej, może o tym zacznijmy 
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rozmawiać, bo wtedy i wizja nam nie pomoże, ani tego nowego dyrektora, ani 

nam. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja prosiłem jeszcze, bo widzę nie wiem, czy 

to będzie w sprawach różnych, prosiłem na poprzedniej sesji sprawozdanie 

odnośnie utrzymania dróg i jest to też w protokole, myślę, że coś na ten temat 

usłyszymy, jeżeli nie, to jest Pani Dyrektor i coś nam więcej odpowie, bo ja np. 

powiem tak, dziesięć razy częściej widzę śnieg niż piaskarkę. 

 

Starosta Janusz Michalak: To wcale niezły wynik, to znaczy wyrywa się Pan 

Kosmatka, ale ja myślę, że w sprawach różnych. 

 

Ad pkt. 18 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Sesja ostatnio była w grudniu, tak też 

to były różne spotkania opłatkowe, jak chociażby z kołem diabetyków, 

uczestniczyłem w dwóch posiedzeniach Zarządu, byłem na odprawie rocznej 

Policji na spotkaniu w Kiernozi reprezentował mnie i Radę 

Wiceprzewodniczący Wojciechowski, jeżeli nie będzie pytań to przeszedłbym, 

bo to w sumie nie wiem, czy w sprawach różnych, czy przy moim 

sprawozdaniu, ponieważ wpłynęło do mnie pismo, które chce odczytać, ale to 

może faktycznie przy sprawach różnych. 

 

Ad pkt. 19 

  

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał pismo z dnia 14 stycznia 

2011 roku złożone przez Związki Zawodowe działające przy SP ZOZ w 

Łowiczu/Zał. Nr 22/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Dyrektorze, czy 

może nam Pan powiedzieć jaka jest średnia płaca u Pana w zakładzie dla 

pielęgniarek. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo znaczy płaca zasadnicza pielęgniarek w tej chwili zbliżyła 

się do 2 tys., to jest płaca zasadnicza trzeba doliczyć do tego dodatki za wysługę 

lat, dodatki nocne, dodatki świąteczne, razem średnio będzie to powyżej 3 tys. zł 

brutto, mniej więcej odchodzi jedna trzecia, czyli na rękę około 2 tys. zł 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Szanowni Państwo 

może nie ładne porównanie, ale niestety tam pracuje, z tego żyję i odniosę się do 

czegoś innego, na naszej kochanej polskiej wsi żywiec wieprzowy na dzień 

dzisiejszy kosztuje 2,80 plus VAT. Do kogo mamy my składać petycje i prośby, 

gdzie żyjemy na skraju bankructwa, każdy żąda, nauczyciel żąda, lekarz żąda, 

każdy żąda, a rolnik siedzi cicho, dlaczego, gdzie mamy iść, byliśmy kiedyś u 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na proteście, nic, cisza, Panie Dyrektorze ja 

bardzo proszę i popieram, aby tego wniosku w ogóle nie uwzględniać. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To znaczy może troszeczkę 

jednak odniosę się do kilku punktów, chociażby do naszego zysku, rzeczywiście 

nasz zysk na ten rok około 1,5 mln, tak będzie, ale pamiętajmy, także w 

rachunku zysków i strat nie ma np. pozycji ugody ze związkami na 500 tys. zł 

rocznie i z tego 1,5 mln, to już 500 tys. idzie na ugodę ze związkami. Nie 

wszyscy Państwo wiedzą, skąd się ta ugoda wzięła. W poprzednich latach nie 

był realizowany odpis na ZFŚS, urosło to do ponad 2 mln zł, bo to przez kilka 

lat nie było wypłacane w trudnej sytuacji ówczesnej i związek pielęgniarski 

poszedł do sądu, sprawę wygrał w I instancji, myśmy się odwołali i w II 

instancji znowu Związek Zawodowy Pielęgniarek wygrał tą sprawę i doszło 

wtedy do ugody między mną, a związkami, że te 2 mln rozłożymy do spłaty na 

cztery lata po 500 tys., mniej więcej. Tam pierwszy rok był trochę wyższy i 

jednocześnie tutaj trzeba przyznać, że związki wykazały ze swojej strony dobrą 

wolę i na te cztery lata mamy zawieszony odpis na ZFŚS. Tym nie mniej, czyli 

w tej chwili w rachunku zysków i strat my nie robimy tego odpisu, ale te 500 

tys., tego nie ma, to musi być właśnie z tego zysku pokryte, to jest chociażby to. 

Wszelkie inwestycje, które jednak prowadzimy, to też potrzebna jest gotówka, 

spłacamy kredyty. W rachunku zysków i strat są odsetki natomiast nie ma kwot 

kredytu. Musi być ta gotówka na spłatę kredytów, które cały czas, zawsze my 

mamy nadpłacone. W tej chwili jeden kredyt mamy nadpłacony do końca roku 

2012, drugi do końca roku 2013, tym nie mniej w tym roku właśnie 

dokonaliśmy bardzo istotnych spłat tych rat kredytu i to jest właśnie to. 

Natomiast nie do końca jest tak, jeżeli chodzi o podwyżki w 2009 roku weszły u 

nas bardzo znaczące nagrody, chodziły z pewnym oporem, bo to był pewien 

czynnik motywacyjny, pracownicy bronią się przed czynnikami 

motywacyjnymi, ale on wszedł w tej chwili już pracownicy bardzo przywykli i 

co kwartał jest wręcz niepokój, czy aby na pewno będą nagrody i na razie te 

nagrody są, one są dosyć znaczące. One są bardzo zróżnicowane , bo to jest tak, 

że czasami jakiś oddział nie dostanie nagród, ale bywa, może głównie tu mówię 

o pielęgniarkach, raz na kwartał bywa 800, 900 zł dla personelu średniego, 

chociaż tak, jak mówię, bywa, że 50, 100 czy 200, zależy od kwartału. To 

powiedziałem o roku 2009, weszły nagrody, w roku 2010 jako jeden z niewielu 

zakładów śmiem twierdzić w Polsce też daliśmy podwyżki większe niż te, a 
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takiego zakładu publicznego, który dał podwyżki zarówno w 2010 roku, a 

jednocześnie mówię może o niewielkich podwyżkach, ale mówię jednocześnie o 

roku 2011, w tych ciężkich czasach też będą podwyżki. Jakie będą, takie będą, 

ale będą, ja osobiście nie znam takiego szpitala, który dał podwyżki w ubiegłym 

roku i który mówi o podwyżkach w tym roku. Jeszcze w woli wyjaśnienia, te 

20, 30, 40 to jest pewne minimum, które ja związkom zaproponowałem, 

ponieważ uważam, że jednak powinna tez być pewna pula wolnych środków, 

żeby pewne kominy wyrównywać. Może żeby chociaż symbolicznie, ale 

docenić jakiegoś lepszego pracownika kosztem tego pracownika przeciętnego, 

także koniec końcem ponieważ ja powiedziałem to na takim poziomie 

minimalnym, ale niektóre osoby, pewna grupa pracowników dostanie trochę 

więcej. Także koniec końcem może być to na poziomie inflacji, ale myślę, że na 

poziomie tam dwóch procent z kawałkiem do trzech procent, tak by wyszło. 

Natomiast związki stoją na stanowisku, że to na poziomie inflacji dla 

wszystkich, a oczywiście Pan może dać reszcie również jeszcze więcej, to są 

związki, zgadza się taka jest rola związków. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Żeby mieć 

porównanie, jeżeli to nie jest tajemnicą, to ja mam pytanie do Pana Radnego 

Furmana, żebyśmy mieli jakieś porównanie, czy może Pan powiedzieć, jaka jest 

u Pana średnia? 

 

Radny Eugeniusz Furman: Kwota brutto troszkę wyższa. Ja mam pytanie do 

Pana Dyrektora, jeżeli zostałem wywołany, Panie Dyrektorze, czy można 

poprosić o informację, jaki był wartościowo kontrakt w 2010 r., w 2011 r. w 

kontekście tych żądań o podwyżki. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Kontrakt jest dokładnie taki 

sam, tam jest 12 tys. różnicy w rehabilitacji, ale praktycznie jest taki sam. To 

znaczy kontrakt 2010 r. był powiększony jeszcze o 3 miesiące, kiedy mieliśmy 

pogotowie także on tak naprawdę po odjęciu pogotowia znaczy z 

uwzględnieniem pogotowia jest mniejszy, jest mniejszy o te 3 miesiące 

pogotowia, ale na tej działalności, którą my prowadziliśmy to jest kontrakt 

identycznie taki sam. Natomiast może odniosę się jeszcze, bo tam był zarzut, że 

dałem podwyżki podwykonawcy, to znaczy tak, no, to nie są podwyżki, to jest 

konkurs ofert, ale i w konkursie tak to wyszło. Natomiast trzeba pamiętać, że 

dyżury lekarskie nie wzrosły przez 3 lata z rzędu i w tym roku po raz pierwszy 

od 3 lat wzrosły na granicy 3, 4%, a przez 3 lata były zamrożone nie jako, to 

samo u nas stawka dyżurowa może wynieść, jeśli chodzi o dyżury lekarskie, jest 

taka sobie, 3 lata temu była stosunkowo niezła, ale u nas to stało, dyżury 

lekarskie w Polsce są bardzo zróżnicowane, bo jeszcze można znaleźć miejsca, 

gdzie lekarze dyżurują 25 zł za godzinę, u nas jest to na poziomie od 45, 47 w 

tej chwili do 65, 67, jest to mniej więcej średnia krajowa. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Jeżeli jest niewiele 

wyższa to mamy porównanie, tam jest jednak Łódź, a tu jest Łowicz. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Dyrektorze o jakiej kwocie mówimy miesięcznie, 

mam tutaj na myśli te 20, 30, 40 zł, które Pan zaproponował, jaka to jest kwota 

miesięczna. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To rocznie łącznie z tym jest 

to minimum, a pewne nawet ruchy wyższe ja tak liczę, że na te podwyżki ponad 

300 tys. W tym roku, w skali roku ponad 300, czyli miesięcznie 30 tys. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze dostaliśmy informację do Komisji 

Zdrowia od Pana, przede wszystkim chciałem podziękować, ponieważ pierwszy 

raz dostaliśmy informację w takim wydaniu, podpisaną przez Pana Dyrektora i 

przez księgowa nad czym można rzeczywiście dzisiaj pracować. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To nie pierwszy raz Panie 

Radny, to muszę zaprotestować, bo to jest nieprawda. 

 

Radny Krzysztof Figat: Proszę Pana w takim wydaniu dostaliśmy ją pierwszy 

raz i tutaj będę się upierał. Natomiast chciałbym, będziemy nad tą informacja 

pracować, ja rozumiem, że rzeczywiście pierwsze pytanie było dosyć 

niefortunnie skierowane. Ono zostało poprawione i skierowane do Radnego 

Kuczyńskiego, który nadzoruje ze strony Zarządu tą inwestycję, czekamy na 

informację, jak dostaniemy taką informację będziemy rozmawiać, natomiast 

Panie Dyrektorze chciałbym zapytać o kilka rzeczy zawartych tutaj w tej 

informacji, pierwsze moje takie spostrzeżenie, czy nie uważa Pan, że 

przeznaczenie 0,002% z przychodu na szkolenia to troszeczkę jest za mało, czy 

ewentualnie nie ma potrzeb, bo być może nie ma potrzeb i personel jest tak 

wyszkolony, że nie ma co szkolić. To jest jedna moja wątpliwość, druga moja 

wątpliwość to jest, chciałbym, żeby Pan troszeczkę przybliżył kwotę 4 196 096 

na usługi medyczne co w tym jest zawarte. Ja tu podkreśliłem sobie jeszcze 

pozycje usługi transportowe, ale nie przyjąłem tych 3 miesięcy, gdzie płaciliśmy 

za, czy to jest w całości kwota 333 tys. Za wynajem karetek za te… 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Można jeszcze raz. 

 

Radny Krzysztof Figat: Usługi transportowe, w usługach obcych 333 tys. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To jest WSRM, który nam za 

te 3 miesiące. 
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Radny Krzysztof Figat: Rozumiem i jeszcze jedna moja wątpliwość, którą 

chciałbym, żeby Pan mi przybliżył, to jest w dziale zużycie materiałów pozycja 

paliwa 380 tys., co na to się składa i to jest  z tych cyferkowych informacji, 

które chciałbym, żeby Pan Dyrektor troszeczkę mi przybliżył i dwa pytania 

jeszcze dotyczące funkcjonowania szpitala. Co z konkursem na opiekę nocną i 

świąteczną, jak to przebiega, czy jest to dla naszej jednostki zagrożone, jak Pan 

to widzi. Czy te przygotowania są według Pana oceny na dobrym poziomie i 

drugie moje pytanie, jak wygląda sprawa prac remontowych, ponieważ w 

harmonogramie, ja nie mam w tej chwili tego dokumentu, ale wcześniej bodajże 

remont obecnego bloku operacyjnego miał się rozpocząć 15 stycznia, więc jak 

to się ma do nowego bloku, czy to się zazębi, czy będzie wyłączony blok, na jak 

długo, jakie będą konsekwencje wyłączenia bloku, jeśli będzie wyłączenie, jakie 

oddziały mogą przestać funkcjonować w tym czasie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Może najpierw od konkursu 

na nocną pomoc. Został ogłoszony, tutaj znowu można powiedzieć, że no często 

nie rozumiemy ruchów idących z województwa, tak, jak nie rozumiemy nowych 

podziałów w ratownictwie medycznym, tak samo nie rozumiemy nowego 

podziału w nowej pomocy, bo się okazuje, że pacjent z Domaniewic to już pod 

nocną pomoc nie będzie pod nas podlegał, natomiast będzie pod nas podlegał 

pacjent z Bedlna i z Żychlina. Jakieś zamieszanie, zupełnie nie zrozumiałe, 

ludzie przywykli, mają swój powiat, gdzie jadą w nocy szukać lekarza, teraz 

pacjent z Bedlna się będzie uczył. Liczbowo osób nam dołożono, może to o to 

chodziło tak naprawdę, bo nasze jest tam pewno 78 tys. z powiatu, ale dołożono 

Żychlin i Bedlno, razem 95 tys. z hakiem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, tylko teraz, ja, jeśli mogę się wtrącić, teraz nie 

będziemy opłacani od głowy mieszkańca tylko 50 tys. I każde następne 

rozpoczęte, więc są takie powiaty, znaczy nie powiaty, takie rejony, gdzie jest 

120 tys. Mieszkańców i jakby 3 zespoły obsługujące, czyli lekarz i pielęgniarka, 

a u nas jest to 95, dołożono nam, ale to jest nasza niekorzyść, bo będziemy 

musieli więcej obsłużyć za mniejsze pieniądze. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Ponieważ ten rejon, tak jak 

weźmy rejon tomaszowski, tam jest 120 tys. z hakiem i tam idą pieniądze jakby 

na 3 zespoły, znaczy tam jest 1,5 mln na 10 tys., a u nas  są 95 tys., już tylko 2 

zespoły, czyli milion pięćdziesiąt. Z tym, że następna sprawa , tak no my 

będziemy wykazywać transport i tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, ze 

w pewnym sensie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo my 

jesteśmy, mamy te karetki, wyszło jak wyszło, ale te karetki mamy i możemy tą 

karetkę wykazać do konkursu, dzięki temu, że  ta karetka jest w takim 

standardzie, jakim jest, jakieś tam 5 punktów za to uzyskamy. Natomiast 

polityka idzie wyraźnie, polityka jest taka NFZ i naszego państwa, z jednej 
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strony wszyscy narzekają, że stawki w ochronie zdrowia są za nisko, że NFZ 

mało płaci, a potem się ustawia punktacje tak, że można uzyskać 50 punktów za 

cenę, czyli polityka jest taka, no bijcie się teraz i kto to zrobi. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy ja może jeszcze dodam, to co na 

Konwencie właśnie, o co pytał Pan Dyrektor Grabowski Pana Dyrektora 

Raczyńskiego, jak z środkami na ratownictwo medyczne, jest to jedyna działka, 

w której no jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jedyna działka, w której pieniądze 

będą większe, czyli, ale nas odcinają od tego, na kontrakty te na zamknięte i 

otwarte są takie same, albo trochę mniejsze, a na ratownictwo są trochę większe, 

Szanowni Państwo to no nie wiem, nawet jeśli ktoś nie wierzy w spiskowe 

teorie dziejów… 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Tak, akurat na ratownictwo, 

skoro jest jednak jakaś walka, to znaczy, że na tym się zarabia, bo jakby się nie 

zarabiało, to by nie było walki, czyli tam, gdzie jest jakaś walka na czym się 

zarabia, może nie wiele, ale podwyższa, a tam, gdzie wszyscy kwiczą, że jest 

bardzo nie dofinansowane, tam się nie podwyższa. 

 

Radny Krzysztof Figat: Czyli o opiekę nocną i świąteczną możemy być 

spokojni? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: No nie, nie możemy być 

spokojni, jest konkurs i spokojni oczywiście, że nie możemy być, oceniam, że 

może dojść, jak powiedziałem do ostrej walki cenowej, czyli my powiedzmy 

mając samochody będziemy i znając i w interesie mieszkańców będziemy 

chcieli to utrzymać, ale może być tak, że będziemy zmuszeni do bardzo ostrej 

walki cenowej. Jeśli chodzi o drugie pytanie, dzisiaj było spotkanie, nie wiem, 

czy Pan Starosta powie na temat tego spotkania, czy… 

 

Starosta Janusz Michalak: Ono nie było tajne, bardzo proszę. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Dzisiaj było spotkanie 

Zarządu Powiatu przy moim udziale i przy udziale przedstawicieli firmy Begier 

i ustaliliśmy, że będzie obecny blok opróżniony na dzień 12 marca, czyli na ten 

moment można powiedzieć, że przy bardzo dobrych układach, będzie jakiś 

miesięczny okres, kiedy nie będziemy mieli w szpitalu bloku operacyjnego, 

minimum miesiąc, mogą być dwa, ale ten miesiąc to można powiedzieć, że na 

pewno tak będzie. Oddział tak naprawdę to przestanie funkcjonować tylko 

jeden, to znaczy oddział noworodkowy na ten miesiąc, natomiast no pediatria i 

interna to będzie pracowała normalnie w pełnym zakresie, a może nawet i 

więcej niż normalnie, natomiast chirurgia i oddział ginekologiczno-położniczy 

tez będzie funkcjonował, na pewno na mniejszych obrotach, to co oddziały teraz 
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będą mogły zrobić, jakieś mniejsze zabiegi i w warunkach sali zabiegowej to te 

pacjentki i pacjenci będą przyjmowani, natomiast tam, gdzie będą potrzebne 

warunki bloku operacyjnego, czyli do dużych operacji no będą wstrzymani. 

Natomiast nie licząc oddziału noworodkowego, który stanie zupełnie, czyli 

jeszcze tak przekładając na pieniądze, zależy, ile to będzie trwało, czy to będzie 

miesiąc, czy dwa, jeżeli miesiąc, to na pewno będzie strata na porodach, bo tego 

się nie odrobi, bo położnice, które urodzą w innych miastach, to wiadomo, że 

już jest strata finansowa. Myślę, że miesięczny zastój bloku to chirurgia, czy 

ginekologia była by w stanie nadrobić, żeby kontrakt wykonać z końcem 

miesiąca, gdyby to się przeciągnęło do 2 miesięcy, to na pewno by były 

problemy z wykonaniem kontraktu na chirurgii i na ginekologii. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze ja myślę, że to nie tylko do Pana ta 

uwaga, bo tutaj jest sytuacja taka, że inwestycje prowadzi Starostwo, Pan 

zarządza jednostką, ale proszę Państwa to nie jest inwestycja taka z dnia na 

dzień, to nie jest remont bloku tak, że ten blok powstaje w tym samym miejscu, 

gdzie jest obecny, więc ja tutaj no myślę, że powstało gdzieś nie dogadanie na 

zasadzie dyrekcja szpitala-Zarząd, że te terminy nie zostały na tyle ułożone, 

żeby do tej przerwy nie dopuścić, myślę, że jest to dosyć poważne utrudnienie i 

dla naszego społeczeństwa i odbije się to również na szpitalu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To znaczy tak, przede 

wszystkim pamiętajmy, że dzięki nam wszystkim udało się, że mu te pieniądze 

mamy, była rozmowa, zanim te pieniądze były przyznane, moja w kuluarach z 

ówczesnym marszałkiem Fisiakiem rozmowa, który do mnie powiedział i zrobi 

Pan to dobrze, czy nie, ja powiedziałem, że zrobię, no i tak może zapamiętajmy 

o tym, że gdybyśmy mówili, że to zrobimy do końca roku 2011, a może 2012, to 

może byśmy w ogóle tych pieniędzy nie dostali, bo tam się też liczą, bo tutaj 

Starosta może powiedzieć, nie wcześniej te pieniądze będą wydane, 

województwo liczy, że dostanie następne, dlatego na pytanie dacie radę do 

września, tak damy radę. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze ja to wszystko rozumiem, tylko tutaj 

moja uwaga dotyczy tego, że ten nowy blok powstaje całkowicie w innym 

miejscu, więc tutaj myślę, że większe zaangażowanie w koordynację tego 

pozwoliłoby na to, żeby nie było przerwy, tym bardziej, że twierdzi Pan, że tak 

naprawdę, ta przerwa będzie większa niż miesiąc. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Nie, ja powiedziałem 

minimum miesiąc, mamy nadzieję, że nie będzie problemów z odbiorami itd., że 

uda się to wszystko zgrać, natomiast zapewnić nie możemy jak to pójdzie. 
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Starosta Janusz Michalak: To znaczy, ja jeśli mogę uzupełnić, to nie jest tak 

zupełnie, gdzie indziej, bo to jest w tym samym budynku i część sieci musimy 

przynajmniej wpiąć, albo wymienić te, które były. Musimy zwiększyć moc 

ciepła, która no w projekcie było przewidziane, że się wpinamy, ale już projekt 

nie przewidywał tego, że ta kotłownia, która jest, ona będzie za mała, pomimo 

to, że jest, kotłownia, jeżeli chodzi o samo ciepło, jest wystarczające, 

termomodernizacja, zamiana nośnika na inny, ale samo ciepło technologiczne, 

para jest już większa, potrzebna jest większa moc na wytwarzanie tej pary, 

ponieważ dochodzą nowe wentylatory, które muszą zamieniać to ciepło, 

klimatyzacja. Ponadto jest nowe przyłącze, ja nie wiem, chyba na którejś 

komisji mówiłem, jest nowe przyłącze energetyczne, myśmy mieli na zrobienie 

tego projektu tak naprawdę 3 miesiące, a  w zapytaniu firmy proponowały 9, 12 

miesięcy. Zgodziła się firma wykonać, a myśmy wiedzieli, że no może ten 

projekt być, może nie trefny, tylko taki, że nie będzie uwzględniał  różnych 

innych rzeczy i przyłącze energetyczne zapisaliśmy, jako pozycje tylko do 

późniejszego rozstrzygnięcia, dzisiaj się okazuje, że tak no projekt 

energetyczny, takie prozaiczne rzeczy, ale jeśli ktoś, coś remontował, już nie 

mówię o budowie, to wie, jak to wygląda z jednej strony mamy kable, 4 na 240, 

a z drugiej 5 na 185, no trzeba to jakoś połączyć i teraz tak, główkowanie, 

myślenie, którędy przeprowadzić, gdzie odciąć, jakie pomieszczenie dołożyć, a 

ponadto firma zaoferowała cenę atrakcyjną, no też cały czas argumentując, że 

najlepiej to by chcieli, jak w ogóle wchodzili, żebyśmy opisali szpital, to byśmy 

to zrobili w 3, 4 miesiące, no, ale tak się nie da. Ten termin 15 stycznia, to był 

taki termin, który by sobie życzyła firma wykonująca a dzisiaj ustaliliśmy, że to 

będzie 12 marca jednak nie 15 stycznia, no wydaje się, że jest to dobra wola ze 

strony firmy wykonującej przesunięcie tych terminów. 

 

Radny Krzysztof Figat: Dziękuję Panie Starosto, ja przypomnę, ze od 

momentu rozmów na Komisji Zdrowia w poprzedniej kadencji, zresztą 

niejednokrotnie akurat Pan Starosta przyznawał mi racje, ja z uporem maniaka 

czy to aby zawiera wizję tego, że będziemy robić to, i to, i to, czyli te szersze 

zadanie, dlatego o to pytam. Natomiast jeszcze Panie Dyrektorze następne z 

moich pytań to kwestia przeznaczenia środków na szkolenia. Czy nie ma 

potrzeb tych szkoleń i dlatego to jest 0,02%, czy Pan nie widzi potrzeby 

szkolenia, dlaczego to tak wygląda? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Potrzeby oczywiście są, to 

nie ulega wątpliwości, natomiast, to jest, że zawsze coś za coś, te 0,02% to są 

tylko takie tam pojedyncze koszty, które ponosimy, potrzeby są. Jest natomiast, 

nie ma porównania w naszej sytuacji finansowej, to co jest teraz, a co było 4 lata 

temu, ale to nie znaczy, że możemy sobie odpuścić na wszystkich frontach, bo 

jakbyśmy sobie odpuścili dyscyplinę finansów na wszystkich frontach, no to 

wrócimy do tego, co było, no chyba nikt tego nie chce. 
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Radny Krzysztof Figat: No tak Panie Dyrektorze, ale jeżeli zaniedbamy 

szkolenia, to znaczy tak, jeżeli zaoszczędzimy w przypadku kosztów na 

szkolenia, to za chwilę przesunie nam się ta pozycja w koszty odszkodowania. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Może nie koniecznie, 

ponieważ pracownicy się szkolą, to nie jest tak, że pracownicy się nie szkolą i to 

bym powiedział, jeżeli chodzi o kadrę lekarską to u nas się szkolą naprawdę 

dużo, praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, ktoś, gdzieś chce, to jedzie. Jest 

wiele szpitali, gdzie są ograniczenia, że lekarz może 5 dni w roku, 10 dni w 

roku, u nas nie ma, wiadomo jeden lekarz jedzie na szkolenie, reszta za niego w 

tym czasie musi jakby na większych obrotach pracować. Także pracownicy się 

szkolą, natomiast jest takie jakby no w pewnym sensie powiedział, jadą kosztem 

pracy, ale koszty z tym związane ponoszą sami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo, jestem tutaj 

posadzony, że nie przestrzegam regulaminu, myślę, że już wszystkie pytania… 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący ja pragnę zauważyć, że 

siedziałem całą sesję nie zabierając głosu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dobrze, tylko informuję. 

 

Radny Krzysztof Figat: Następnym razem bardzo proszę, aby przy każdym 

punkcie Pan Przewodniczący dla mnie jeden głos zaznaczył i ja na końcu 

zabiorę. 

 

Radny Artur Michalak przedstawił swą interpelację do ZPŁ /Zał. Nr 23/. 

 

Starosta Janusz Michalak: Może jeszcze odpowiem na pytanie, które podczas 

ostatniej sesji z dyskusji wynikało co do możliwości wydłużenia pracy kasy 

przy Wydziale Komunikacji. Zapytaliśmy o taką możliwość Pana Prezesa 

Banku, no niestety, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, może ja tą 

końcóweczkę, tylko dwa zdania przeczytam: „Pragniemy nadmienić, że w 

punkcie obsługi klienta jest jedno stanowisko, obsługa kasowa, w celu sprawnej 

obsługi Państwa klientów pracownik nie korzysta z przysługującej mu przerwy 

śniadaniowej, po za tym po godzinach otwarcia kasy kasjer musi wykonać inne 

prace związane z zakończeniem dnia operacyjnego, a także posprzątać salę 

obsługi klienta”. No możemy jeszcze tylko dodać do tego, że przy następnym 

ogłoszeniu konkursu na obsługę starostwa uwzględnimy te godziny, bo dzisiaj 

już się nic nie da zrobić, a to będzie w przyszłym roku. 

 

Radny Krzysztof Figat: To gorąca prośba, żeby uwzględnić to. 
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Radny Jacek Chudy: Panie Starosto bardzo dobrze się stanie, że w przyszłym 

roku będzie ten konkurs, jak będziecie Państwo przygotowywać specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, najlepiej jeszcze, żeby w nazwie ten bank 

miał Ziemi Łowickiej. 

 

Starosta Janusz Michalak: Chcielibyśmy tak, tylko, że wierzcie Państwo, że 

ten rynek, trochę nas dziwi to, rozmawiamy z różnymi przedstawicielami władz 

banków, no niestety, tych ofert nie ma praktycznie w ogóle, nie ma ofert i tu 

Pani Skarbnik potwierdzi, pytamy, namawiamy, no nawet BGŻ, który jest za 

ścianą, prawda, czy tutaj po sąsiedzku, no niestety, polityka władz centralnych 

banków jest taka, że nie interesuje ich ta obsługa. 

 

Radny Jacek Chudy: Ja myślę, że jest dosyć sporo czasu na to, żeby 

zainteresować różne banki, które złożą ofertę i na pewno najlepszy z nich 

wygra, aczkolwiek chce powiedzieć, że dziękuję Państwu za zajęcie się sprawą 

Wydziału Komunikacji, w którym odnotowano w ostatnim czasie naprawdę 

super zachowanie pracowników, bo już nie są otwarte dwa okienka, ale i cztery, 

pięć, dzięki za to, w imieniu społeczności łowickiej powiatu łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński: Na ostatniej sesji proponowałem, prosiliśmy o 

sprawozdanie, które miał dostać każdy radny, także jak nie ma, to przynajmniej 

Pan Kosmatka dzisiaj coś nam powie, rozumiem, że na najbliższy czas 

sprawozdanie dostaniemy odnośnie zimowego utrzymania dróg, także jak jest, 

jak rozliczacie się z wykonawcami, że jest przejazd, za przejazd jest płacone, tak 

przynajmniej była mowa na Komisji Budżetu i myślę, że takie sprawozdanie 

radni otrzymają, bo były zastrzeżenia do wykonawcy, który jeździł właśnie tam 

w rejonie Gminy Łowicz, że nie jeździ i widzę, że ten nowy też nie jeździ. 

Także myślę, że bądź mówię wam, że jeździ, ja go nie widziałem przynajmniej  

i nikt z mieszkańców w mojej okolicy nie widział go w ostatnim czasie i 

powiem tak, mnie jest już wstyd dzwonić do was, żeby coś w tym temacie się 

zmieniło, myślę, że są drogomistrze i powinni w jakiś sposób nadzorować to. 

Jeżeli jest za mało pojazdów to myślę, że w jakiś sposób trzeba by te pojazdy 

dokupić bo jazda po dwóch Panów, bo nie wiem, czy to musi być komisyjne 

odbieranie, czy faktycznie jedna osoba może sprawdzić, czy faktycznie było to 

sypane, czy nie było sypane. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Może najpierw przedstawię takie krótkie 

sprawozdanie, a później się odniosę do niego. Pod koniec zeszłego roku został 

ogłoszony przetarg na odśnieżanie zimowe, tak jak tutaj już radny wspomniał 

zmieniła się jedna firma i jeszcze jedna firma, zaraz o nich powiem. Obsługują 

nas 3 firmy, SKR Zduny, 203 km mają i posiadają jeden samochód i piaskarkę z 

pługiem, trzy ciągniki z pługami; SKR Kocierzew 175 km mają do odśnieżania, 
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posiadają jeden samochód z piaskarką i pługiem, dwa ciągniki z pługami i jeden 

pług wirnikowy i nowa firma PRU LUX, która posiada 2 samochody z 

piaskarką i pługiem, Tatrę i Kamaza, to są samochody ciężkie i nowa firma 

KOP TECH, która posiada katapiler, jest to taka firma, która wtedy działa, kiedy 

są duże śnieżyce. Do tej pory zima kosztowała nas 257 tys. 548 zł, mamy na 

stanie 200 t mieszanki, 360 t piasku. W tamtym roku zima nas kosztowała 490 

tys., w przeliczeniu na kilometr, w tamtym roku nas 1 km odśnieżania kosztował 

905 zł, w tym roku na razie do tej pory 1 km odśnieżania kosztuje nas 381 zł. Ja 

tutaj troszkę się dziwię, że kolega Śliwiński mówi, że teraz nie jest odśnieżane, 

rzeczywiście droga Niedźwiada-Kuczków-Małszyce, Niedźwiada-Goleńsko 

rzeczywiście w tamtym, co były te zimy słabo było odśnieżane, bo Pani 

Dyrektor też przejechała się tam. 

 

Radny Michał Śliwiński: Prosiłem Panią Dyrektor, bo rozmowa z 

pracownikiem dyżurującym nic nie dała, żeby przyjechała, zobaczyła i 

faktycznie efekt był. Pani Dyrektor przysyła pracowników, tylko, że oni nie 

znają tak naprawdę odcinka drogi, odśnieżają odcinek przez Niedźwiadę, a 

zaspy są, przyjeżdża fadronka odśnieża to, a zaspy są na odcinku Goleńska i 

potem znów np. trzeba wezwać jeszcze raz samochód, żeby przyjechał fadronką, 

bo już zostało ubite, także ja nie wiem, po co tych 2-óch drogomistrzów jeździ i 

stoi tych Panów. Najpierw trzeba by było zrobić sprawozdanie, sprawdzić, czy 

oni znają, które są drogi Powiatowe, bo może oni faktycznie tej wiedzy nie mają 

i to tylko wynika z tego, że nie wiedzą, które odcinki są dróg powiatowych, nie 

to, że nie chcą. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Przede wszystkim nie 2-óch Panów jeździ, a 

jeden, przedtem jeździł Pan Zieliński, który był odpowiedzialny za akcję zima, a 

teraz jest Pan Szychowski odpowiedzialny za akcję zima. Co do Pana 

Zielińskiego może kolega miał jakieś obiekcje, ale teraz Szychowski jest i sam 

mu to powtarzałem, mówię, jeździ tam konkretnie w to miejsce, żeby tam nie 

było żadnych problemów, przedtem Firma Wojda, właśnie z nią był problem, bo 

ja miałem dużo telefonów, że ten Pan jeździł z podniesionym pługiem i bardzo 

dużo miałem telefonów i sam tutaj stwierdziłem, bo on obsługuje akurat moją 

gminę, czyli Nieborów i Łyszkowice i teraz Firma PRU LUX. Słyszałem już od 

wójta i od mieszkańców, że poprawiła się sytuacja. Myślałem, że u kolegi tez się 

sytuacja poprawiła, no skoro tak kolega mówi, to jest źle, musimy to jeszcze raz 

sprawdzić, ale teraz chyba drogi są czarne, bo śniegu dużo nie ma, tzn. są małe 

śniegi, ale nawet Pan Szychowski do mnie dzwonił, czy sypać, ja mówię, 

oczywiście, że sypać, mieszankami kazałem sypać i powinni tam jeździć, nie 

wiem dlaczego nie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Dlatego ja podtrzymuje to o co prosiłem na 

poprzedniej sesji, żebyśmy dostali to sprawozdanie takie, która firma jest za 
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który odcinek i to rozliczenie, które Państwo macie za poprzedni miesiąc i za 

koniec stycznia. Teraz znowu będzie kolejne rozliczenie, to prosiłbym, żebyśmy 

jako Radni dostali, będziemy mieli wtedy przynajmniej jasność, bo to tak 

naprawdę płacicie za to i teraz , jeżeli jest to zapłacone to dobrze, Pan 

Miedzianowski nie chce, faktycznie ma to sprawozdanie na Zarządzie, to są 

pieniądze nasze i jeżeli faktycznie jest to sypane, to żeby faktycznie było 

sypane. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Dobrze, będzie takie sprawozdanie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, jeszcze tutaj na 

koniec sesji chciałem zaprosić na jutro na uroczyste wręczenie medali za zasługi 

dla obronności kraju rodzicom, którzy wychowali kilkoro dzieci na żołnierzy, 

jutro o godz. 11, kto ma czas to zapraszam. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 20 

 

Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady III sesji RPŁ. 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


