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P R O T O K Ó Ł  Nr V/11 

z obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 23 lutego 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 V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca  

z  organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej  

i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2010 rok.  

8. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego  w świetle prognoz demograficznych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w Łowiczu. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu  

pt. „Doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów 

ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu osobowego.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 

roku w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu  

na 2011 rok.  

20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

23. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył V 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. Jeżeli będziecie Państwo pracować porządnie i po cichu, 

to nie będzie to wyglądało właśnie tak, jak Pan Radny Śliwiński tutaj pod moim 

adresem uwagi, czyli nie będzie wyglądało jak zebranie sołtysa, aczkolwiek ja 

byłem na takim spotkaniu i to porównanie nie jest zbyt adekwatne – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja powiedziałem, że zebranie sołtysa dużo lepiej 

wygląda niż otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dlatego proszę o dyscyplinę, 

zajmowanie miejsc, minął czas, ja informuję i możemy zaczynać. 



 3 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów, to znaczy 

w punkcie 11: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje, 

to podstawa sukcesu”. Jest to wniosek ZSP Nr 1. Następny to będzie: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę 

kariery zawodowej”. To jest wniosek ZSP Nr 4. Po obecnym punkcie 19 

chciałbym wprowadzić: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicz. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czyli rozumiem, że te pierwsze dwa 

punkty to by były jako  punkty 11 i 12, natomiast ten trzeci punkt byłby 

punktem 20, przed budżetem, tak? 

 

Starosta Janusz Michalak: Po budżecie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czyli punkt numer 22. 

 

Starosta Janusz Michalak: Po budżecie, bo jeśli budżet nie byłby zmieniony, 

no to nie mogłaby być podjęta ta uchwała. 

 

Radny Michał Śliwiński: Nie do porządku Panie Przewodniczący, tylko 

chciałem sprostować Panie Przewodniczący. Radni nie dostali  materiałów wraz 

z zaproszeniem, materiały otrzymywaliśmy później, niektóre dopiero dzisiaj, 

takie małe sprostowanie i prosiłbym, aby Pan Przewodniczący pilnował, jeżeli 

Pan podpisuje zaproszenia na sesję to żeby dopilnować, że faktycznie te 

materiały były też dostarczone razem z zaproszeniem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli mogę się odnieść, no jeśli materiały by były 

wszystkie dostarczone, omawiane na komisjach, nie potrzebne by były wnioski 

do budżetu Panie Radny, a ja chce nadmienić, że pomimo, że nie było opisanych 

uchwał przygotowanych, to były one omówione dokładnie z paragrafami,  

z rozdziałami, dlatego nie wiem, czemu ta uwaga. 
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Radny Eugeniusz Furman: Mam taką prośbę, czy Pan Starosta mógłby 

powtórzyć swoje propozycje, po prostu słyszalność jest taka i nie wiemy, czego 

dotyczą te propozycje Pana Starosty. 

 

Starosta Janusz Michalak: Pierwsza propozycja to jest: Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje, to podstawa sukcesu”. 

To jest wniosek, który przygotowało ZSP Nr 1. Druga propozycja to jest: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę 

kariery zawodowej”. To jest wniosek, który chce złożyć ZSP Nr 4 oraz po 

punkcie 19, czyli będzie to punkt 22, jeśli te poprzednie zostaną przyjęte 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta 

Łowicz. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktów zaproponowanych przez Pana Starostę? 

 

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

nieobecny Dąbrowski Krzysztof/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad III Sesji RPŁ punkt 11 w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje, to 

podstawa sukcesu”, punkt 12 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do 

projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę kariery zawodowej” oraz punkt 22 w 

brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicz. 

Pozostałe punkty zmieniają odpowiednio kolejność. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z wprowadzonymi zmianami? 
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Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Dąbrowski Krzysztof/: 

za   -20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:   

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca  

z  organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej  

i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2010 rok.  

8. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego  w świetle prognoz demograficznych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w Łowiczu. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu  

pt. „Doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów 

ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje,  

to podstawa sukcesu”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę 

kariery zawodowej”. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu osobowego.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego.  
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 

roku w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicz. 

23. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

26. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RPŁ. 

 

Przyjęcie protokołu z III Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Dąbrowski 

Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Uwag nie zgłoszono. 

 

Przyjęcie protokołu z IV Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Dąbrowski 

Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z  

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił informację o stanie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób 

niepełnosprawnych. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego/Zał. 

Nr 2/. 

 

Radny Artur Michalak: Widać Panie Dyrektorze ogrom pracy, jaki został 

włożony w przygotowanie tego sprawozdania, tej informacji, nie mniej jednak 

kilka krótkich pytań, prosząc o wyjaśnienie. Tutaj na stronie 10 napisał Pan 

Dyrektor, że współpracujecie Państwo z innymi powiatami, czy można 

otrzymać informację, jakie to powiaty, z kim macie Państwo podpisaną umowę, 

kolejny punkt związany z tymi kontrolami, troszkę niżej w rodzinach 

zastępczych, ile kontroli przeprowadziliście Państwo, trzecie pytanie wiąże się z 

tym, co już Pan Dyrektor w tym obszernym sprawozdaniu zaznaczył, czy 

rzeczywiście  można by uzyskać więcej pieniędzy na dofinansowanie chociażby 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i ostatnie już, 

jakby Pan Dyrektor był uprzejmy wyjaśnić, chodzi tutaj o ten zestaw wydatków, 

konkretnie dział, rozdział 85218, co wchodzi w skład np. paragrafu 4170, czyli 

wynagrodzenia osobowe, jakie, mniej więcej oczywiście dokonujecie Państwo 

zakupy w kontekście materiałów i wyposażenia, no i jeszcze dwa słowa o 

paragrafie 4300, czyli usługi. 
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Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, ile będę 

mógł, bo oczywiście nie wszystko pamiętam. Jeśli chodzi o umowy i 

współpracę z innymi powiatami, współpracujemy z tymi, gdzie znajdziemy 

miejsce dla tych naszych dzieci. Jak Państwo wyczytaliście dwoje dzieci 

oczekiwało na umieszczenie, to nie jest tak, że tam są wolne miejsca, my 

wysyłamy naprawdę dużo pism, faksów, emaili i tam gdzie znajdziemy miejsca 

to automatycznie są dzieci umieszczane. Umowy mamy podpisane, ja mogę 

tutaj nie pamiętać o jednym, dwóch powiatach, ale skierniewicki, siedlecki  

i rawski powiat, a więc tam, gdzie mamy placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

przy czym jak Państwo zobaczyliście, mieliśmy w okresie całego roku 

dwadzieścia dzieciaków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, więc to 

jest też sytuacja dynamiczna, że mamy umowę na okres czasowy, nie mniej 

jednak jeśli już dziecka nie ma, to umowy prawda też nie ma. W każdym bądź 

razie my staramy się bezwzględnie wykonywać postanowienia sądu i tych 

placówek szukamy, nie ma tak, że tam są wolne miejsca, często dziecko 

oczekuje nawet kilku miesięcy na umieszczenie, chociaż wtedy bierzemy pewną 

odpowiedzialność. Tu przykład tego jednego dziecka, które zmarło w trakcie 

poszukiwania miejsca pobytu w placówce, zaraz prokuratura, wszystkie 

dokumenty, czy PCPR poszukiwało tej placówki, no ale tutaj nie stwierdzono 

żadnych nie prawidłowości, chodzi o PCPR. Jeśli chodzi o kontrolę, Szanowni 

Państwo, ja o tym mówiłem na Komisji Zdrowia, mamy 103 rodziny w powiecie 

łowickim. W PCPR-e tymi zadaniami zajmuje się dwóch pracowników 

socjalnych, czyli oni mają wykonać pracę socjalną, po pierwsze, a po drugie 

wykonać tą całą robotę papierkowa i Urząd Wojewódzki, który przyjeżdża na 

kontrolę mówi róbcie pracę socjalną, tą pracę w środowisku, a z drugiej strony 

kontrolując dokumenty mówi, a tu jest jeszcze taki dokument potrzebny, a tu 

jeszcze taki. Gdy Państwo zobaczycie, to my nie jesteśmy być raz, dwa razy w 

roku w danej rodzinie, po prostu nie pozwalają nam zasoby kadrowe na to, aby 

częściej w takich rodzinach bywać. Dlatego, że tych dwóch pracowników 

socjalnych ma takie obłożenie, że nie są fizycznie w stanie tego wykonać. Jeśli 

chodzi o osoby niepełnosprawne i ich dofinansowanie ze środków PFRON-

owskich kwoty odzwierciedlały złożone wnioski, złożyły te stowarzyszenia, 

właściwie ich przedstawiciele wchodzą w skład rady społecznej. My w zeszłym 

roku mieliśmy dużo mniejsze środki w porównaniu do roku 2009, więc 

stanęliśmy przed dylematem, czy dawać na dofinansowanie sportu, kultury i 

widzicie Państwo były to wycieczki. Większą kwotę przeznaczyć na turnusy 

rehabilitacyjne, bo to są te same osoby, środki finansowe nie pozwoliły nam na 

realizację tych zadań w większym zakresie, nie mniej jednak wszystkie złożone 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, innych nie było. Jeśli chodzi o budżet, 

szanowni Państwo 18 to jest PCPR, wszystkie paragrafy z końcówką 79, to sa 

wydatki związane z projektem unijnym, w ramach tego projektu udało nam się 

w przeciągu tych 3 lat doposażyć PCPR. Kupiliśmy szafy, niszczarki i 

komputery, też warto o tym powiedzieć, dlatego nie ukrywałem, bo Państwo 
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przyjmowaliście projekty, że część środków przeznaczonych jest także na 

nagrody dla pracowników socjalnych, otóż w wytycznych do tego działania, 

które realizujemy mówi się, że 15% aktywnej integracji, tej wielkości aktywnej 

integracji może być przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników w 

formie nagród i my z tego korzystamy, zresztą wszystkie PCPR-y, które 

realizują, robią to samo, podobnie jak nasz MOPS. Jeśli można z tego korzystać 

to tutaj te nagrody wypłacamy, dla tych pracowników, którzy realizują ten 

projekt. Oni mają dodatkowy zakres czynności, ale to jest tak, że bardzo często 

muszą zostać po godzinach, muszą przyjść w weekend, muszą przypilnować te 

osoby niepełnosprawne, bo to głównie o nie chodzi, zresztą i naszych 

pełnoletnich wychowanków również. Oczywiście z tych środków udało nam się 

pokryć opłaty za internet, częściowo oczywiście za pocztę, także to, co związane 

z obsługą tego projektu, tam gdzie ponosimy większe koszty to też te wydatki 

wpisaliśmy w tym projekcie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja bym miał takie pytanie, bo myślę, 

że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, że tych środków będzie mniej, czy Pan 

Dyrektor ma jakąś wizję, żeby tych środków było więcej, może takie krótkie 

expose, gdyby tam Pan Dyrektor mógł nam przedstawić w tym temacie. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, PFRON jest 

funduszem celowym, więc te pieniądze są wyliczone na podstawie algorytmu i 

my tu nie mamy na to najmniejszego wpływu, bo tam brane są pod uwagę, w 

tym wzorze, w tym algorytmie ilość osób niepełnosprawnych na terenie 

powiatu, ilość osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP. Biorą dane z 

GUS-u i prostym sposobem to wyliczają. Sytuacja jest dramatyczna, ja o tym 

mówiłem na Komisji Zdrowia, te 196 tys. mniej na ten rok powoduje to, że 

musimy wziąć i takie spotkanie w piątek odbędzie się z Radą Społeczną, na 

które zaproszony jest Wicestarosta Heichman. Prawdopodobnie będzie moja 

propozycja taka, żeby obciąć środki na turnusy rehabilitacyjne. Propozycja 

będzie taka, aby wyjechały dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie i żebyśmy 

tutaj zabezpieczyli środki dla osób niepełnosprawnych, które są ujęte w naszym 

projekcie unijnym, tu musimy, one wyjeżdżają na zasadach określonych w 

ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej, więc otrzymają dofinansowanie 

z PFRON-u, a my płacimy i tą dodatkową kwotę pozostała różnicę między ceną, 

jaką daje ośrodek, a tym dofinansowaniem, więc tutaj te 25 turnusów musimy 

tez zabezpieczyć. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o dzieci to było 

zrealizowanych, tu Państwo macie dokładnie pokazane, żebym  nie był 

gołosłowny, już Państwu mówię, 47 dzieciaków skorzystało i chyba  

25 opiekunów, to jest na stronie 43, 47 osób plus 25 opiekunów, to była kwota 

44 tys. 622 zł. Taka kwotę dla tych dzieci również w tym roku chcemy 

zabezpieczyć. Tutaj był też wniosek Pani Dyrektor Karskiej, czy zabezpieczymy 

środki na wyjazd dzieci niepełnosprawnych z ośrodka, te dzieci też by się tu 
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mieściły plus te 25 osób, to byłoby około 20 tys. zł, więc na ten rok 

przeznaczylibyśmy kwotę 60-70 tys. zł na turnusy. To już by dało około 50 tys. 

oszczędności, usiądziemy na spokojnie z Radą Społeczną, będziemy się 

zastanawiać, gdzie jeszcze obciąć te środki. Jeśli chodzi o to, co dalej, to ja 

powiedziałem Państwu, że został zatwierdzony do realizacji nasz projekt, już 

wcześniej powiedziałem, że 25 osób niepełnosprawnych wyjedzie na turnus, 

gdzie będą mieli kurs komputerowy. Dodatkowo kupimy im wyposażenie i oni 

nie będą ponosić żadnych kosztów, bo my dopłacimy tą różnicę z projektu. No 

tyle udało się zrobić, ja tylko porównam kwoty,  w zeszłym roku realizowaliśmy 

wniosek na 426, teraz na 616, więc to jest 200 tys. więcej, to jest ogromny 

wniosek, mnóstwo zadań oprócz tego, co robiliśmy w tym roku będą też 

korepetycje dla naszych wychowanków, kurs komputerowy dla 

niepełnosprawnych, także tą ofertę przez te środki unijne staramy się poszerzyć. 

Nie jesteśmy w stanie wprost zasypać tej dziury, jaką PFRON zrobił, to nawet 

nie mieliśmy wiedzy, że takie niedobory będą i to było dla nas duże 

zaskoczenie, ja już myślałem, że gorszego roku, jak rok ubiegły pod tym 

względem nie będzie, ale okazuje się, że jest jeszcze gorszy. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać, bo tu dość 

dogłębnie było przedstawione, realizacja projektów unijnych bardzo dobrze, 

bardzo dziękujemy, bo oczywiście jest to sensowne i logiczne, ale chciałbym się 

spytać, jaka jest efektywność prowadzonych kursów, ile osób korzysta w 

ramach tych projektów i czy po tych kursach coś te osoby niepełnosprawne 

realizują, to jedno pytanie. Drugie pytanie to co przeszkadza w zwiększeniu 

ilości tych projektów, bo środków z PFRON-u zaczyna brakować, a czy coś stoi 

na przeszkodzie, żeby zwiększyć ilość projektów, wniosków składanych po 

środki unijne i jeszcze chciałbym się dowiedzieć, bo też zaniepokoiło mnie takie 

stwierdzenie Pana Dyrektora, że osoby są wytypowane, dostają dofinansowanie, 

a nie biorą udziału, czy jakoś zabezpieczamy się w racjonalnym i efektywnym 

wykorzystaniu tych środków, skoro przyznajemy komuś jakąś pomoc, a te 

osoby no nie korzystają krótko mówiąc z tej pomocy. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, to może 

zacznę od nazwy projektu, to jest poddziałanie 712 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez PCPR-y, czyli te projekty mają służyć integracji , my, 

jako radni miejscy ostatnio też  mówiliśmy o projekcie unijnym realizowanym 

przez MOPS i tam też padło pytanie ile osób podejmuje zatrudnienie. Ja powiem 

szczerze, że ja nie odważyłem się wpisać w projekt twardego rezultatu, żeby  

5 czy 10 osób podjęło zatrudnienie, dlatego, że ja musiałbym to bezwzględnie 

wykonać. My tutaj robimy zawsze takie badanie wstępne, czy nasi 

wychowankowie, czy osoby niepełnosprawne, jakimi działaniami były by 

zainteresowane, bo ja nie ukrywam Szanowni Państwo, że coraz ciężej jest ze 

znalezieniem chętnych do tych projektów, mimo, że nawet dajemy te 5 tys., 
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wydaje się ogromne pieniądze, jak powiedziałem wcześniej, wcześniej mówimy 

skończcie kurs, na koniec dostaniecie tą marchewkę. Oczywiście te pieniądze 

wszystkie są rozliczane, to mamy trudności w znalezieniu chętnych, mamy też 

takie przypadki, że osoby z różnych powodów w czasie realizacji projektów 

nam rezygnują, a musimy mieć tę ilość tych osób, które zapisaliśmy i musimy 

im dać trzy narzędzia aktywnej integracji, więc często bywa tak, ze później 

psycholog przychodzi, dla jednej osoby robi spotkanie, przychodzi doradca, robi 

dla jednej osoby spotkanie, to jest praca z żywym organizmem, z ludźmi, tu 

różne przypadki się zdarzają, nie mniej jednak sam WUP mówi, że to ma służyć 

wyposażeniu tych naszych podopiecznych w dodatkowe umiejętności, to czy 

one wykorzystają to w przyszłości no to już zależy od nich. Nie mniej jednak 

nawet skończenie kursu prawa jazdy, nawet w pracy zawodowej w przyszłości 

się przydaje, czy ten kurs wizażu, czy nawet wykład na temat otwierania własnej 

działalności gospodarczej, czy spotkanie z doradcą, jak zachować się w czasie 

rozmowy kwalifikacyjnej, jak pisać CV to wszystko im się przydaje. 

Oczywiście my robimy później dewaluację i szanowni Państwo to nie jest tak, 

że one te osoby gremialnie zatrudniane bo wiecie, że są kłopoty na rynku pracy, 

w większości te osoby, nasi podopieczni chociażby pełnoletni wychowankowie 

oni się jeszcze uczą. My wyposażamy ich w dodatkowe instrumenty, które mają 

w przyszłości skorzystać, jest nawet priorytet, żeby uczestnikami tych projektów 

były osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej, tu Pan Dyrektor może 

potwierdzić. My zastanawialiśmy się, czy osoba psychicznie chora umieszczona 

w naszym DPS-ie, czy ona znajdzie zatrudnienie, po co jej te umiejętności i 

kwalifikacje, nie mniej jednak te osoby są traktowane w tych projektach 

priorytetowo, oni nawet każą nam brać te osoby, one nie mogą być wykluczone 

ze względu, że są psychicznie chore. Natomiast jeśli chodzi tutaj, Pan Wojciech 

powiedział, co stoi na przeszkodzie, powiem tak, jak Państwo porównacie rok 

2008, wtedy podpisaliśmy tę umowę ramową, to projekt opiewał na kwotę 90 

tys. zł, w 2009 400 tys., w 2010 420 tys., w roku bieżącym 600 parę, czyli 

praktycznie no siedmiokrotnie, ośmiokrotnie pieniądze, ale za pieniędzmi idą 

zadania, to jest tak, że jeśli robimy większy wniosek, to jest więcej zadań  

i więcej osób może skorzystać. W tym roku Szanowni Państwo z projektu 

skorzysta prawie 100 osób, więc tutaj jak gdyby rozszerzamy w ramach tego 

projektu. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Powtórzę jeszcze raz, bardzo 

dziękuję Panu Dyrektorowi za te projekty, bo to jest bardzo ważne itd., chodziło 

mi tylko i wyłącznie bardziej od tej strony, bo jeśli Panu Dyrektorowi stoi coś 

na przeszkodzie, jak pomóc, mam jeszcze inne pytanie… 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Jeszcze mogę uzupełnić. Jak 

Państwo wiecie w PCPR-ze jest zatrudnionych 11 osób, bo w tym jedna na pół 

etatu. 3 osoby to są pracownicy powiatowego zespołu, gdzie nie mogą być 



 12 

oddelegowani do tych projektów, bo ja nawet rozmawiałem z szefem 

wojewódzkiego zespołu, skoro dajemy na wynagrodzenia, to trudno żeby 

realizowały inne zadania, więc do realizacji zostaje tak naprawdę ze mną, więc 

też są jakieś zasoby kadrowe i gdzieś jest ta granica, bo to nie jest problem 

napisać projekt, problemem jest właściwie go zrealizować patrząc na wszystkie 

procedury, zasady, tomy dokumentów. Ja akurat w tym gronie nie muszę tego 

tłumaczyć, ile to jest pracy. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Ja tylko podsumowując, nie 

zabierając długo czasu chciałbym prosić o rozważenie takiego projektu, który 

będzie wychodził z większą integracją właśnie ze środowiskiem społecznym 

osób niepełnosprawnych, a dotyczy to np. moja uwaga chociażby uczestniczenia 

takich osób niepełnosprawnych po kursie wizażu czy jakimś innym chociażby w 

szkołach, czyli wejście na różne płaszczyzny różnych dziedzin życia, czy to 

chociażby nauki wycinanki, a później ewentualnie wejście we współpracę z 

instytucjami kultury, które mogłyby i te osoby niepełnosprawne to by było 

bardziej chyba integracyjne. Wydaje się, że może ewentualnie trochę te wnioski 

są, bardzo dobrze, bo te osoby korzystają z różnych usług i różnych form i 

rekreacji poznawania otoczenia itd., ale żeby więcej zaangażować inne 

środowiska w różnych dziedzinach tej kultury. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Rozważymy to. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ja chciałbym podnieść w moim przekonaniu 

najważniejszy z tych problemów, które zostały ujęte w materiale przedłożonym 

przez Pana Dyrektora, mianowicie problem niewydolności wychowawczej 

rodzin i tej traumy, która z tego wynika w postaci szukania dla dzieci rodzin 

zastępczych. Pan Dyrektor przedstawił w swoim materiale, iż na przestrzeni 

ostatnich 10 lat liczba rodzin zastępczych w powiecie łowicki różnie, raz 

wzrastała, raz malała, generalnie wzrosła z 75 w roku 2000 do 103 w roku 2010. 

Ja mam do Pana Dyrektora właśnie takie pytanie, czy Pan Dyrektor na 

podstawie tej codziennej działalności i rozeznania mógłby nam powiedzieć co 

się może zdarzyć w najbliższych latach, czy ta liczba rodzin zastępczych może 

jeszcze wzrosnąć, to jest pierwsze pytanie i drugie pytanie to byłoby takie, jakie 

są główne przyczyny niewydolności wychowawczej rodzin, czy to jest patologia 

typu alkoholizm lub inne, czy to jest po prostu ubóstwo materialne., czy też 

może inne. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Powiem tak, oczywiście, że ja 

chciałbym, aby liczba rodzin zastępczych, głównie tych nie spokrewnionych  

z dzieckiem rosła. Pewnie wszyscy byśmy chcieli nie tylko ze względów 

ekonomicznych, ale czysto ludzkich, żeby nie było dzieci umieszczanych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tylko, żeby one miały rodziny 
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zastępcze. Jeśli chodzi o powody wydawania postanowień sądowych to w 

gruncie rzeczy jest to patologia i tu muszę Państwu powiedzieć, że ustawodawca 

kilka lat temu powiedział tak, dobrze umieszczajcie, ale o ile stać rodziców 

biologicznych to powinniście ściągać odpłatności od nich, żeby płacili za te 

dzieci, za te placówki, za rodziny zastępcze, bo ponosimy pewne wydatki. Są 

tylko dwie, czy trzy decyzje o częściowej odpłatności, bo w większości są to 

rodziny patologiczne. Sądy też nie wydają automatycznie decyzji o odebraniu 

dziecka, żeby to było jasne, bo rodzice biologiczni są najważniejsi i tutaj idą 

zmiany ustawowe. Ja o tym mówiłem na Komisji Zdrowia, żeby rodziny 

spokrewnione przeszły pod kuratelę ośrodków pomocy społecznej, otóż 

dlaczego, otóż dlatego, żeby w tych ośrodkach pomocy społecznej zatrudnić 

asystentów rodziny, którzy by pracowali z tymi rodzinami i żeby były tak 

resocjalizowane i żeby ta pomoc była tak robiona, żeby tych dzieci nie zabierać 

do placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy też do rodzin zastępczych. Ja 

wielokrotnie jestem pytany przez radnych i wręcz się nawet bulwersują, że my 

płacimy rodzicom zastępczym. W większości tak jak Państwo wyczytaliście są 

to rodziny spokrewnione, gdzie rodzicami zastępczymi jest babcia, dziadek, 

wujek, że rodzice biologiczni mieszkają pod tym samym dachem i Szanowni 

Państwo bardzo często tak bywa, że rodzic biologiczny mieszka pod tym samym 

dachem i z tych środków też korzysta, może nie w bezpośredni sposób, ale 

wiadomo, że jeśli mieszka, a taka babcia kupi jakieś jedzenie, robi opłaty, no to 

dotyczy też ich. W większości są to rodziny patologiczne, nie wydolne 

wychowawczo. Najpierw ustanawiany jest kurator. Kurator prosi sąd o wydanie 

postanowienia o umieszczenie w placówce, no w sytuacjach bardzo tragicznych. 

To są sytuacje tragiczne, to nie jest tak, ze jest robione to z automatu. Podam 

przykład, ostatni, kurator jest ustanowiony, idzie kurator, mamusia z tatusiem 

tak pijani, a dziecko brudne po pokoju biega, postanowienie wydane 

natychmiast umieścić w placówce i natychmiast musieliśmy szukać i jeszcze 

tego samego dnia dziecko było umieszczone, takie są przypadki. I powiem 

Państwu, że coś się z tym naszym społeczeństwem dzieje, dlatego, że tych 

przypadków jest niestety coraz więcej, czy to powoduje bezrobocie, czy 

nieumiejętność znalezienia się w takiej sytuacji. Pewnie tak, ale samo ubóstwo 

nie jest jakby czynnikiem, który jakby z automatu powoduje to, że te dzieci są 

rodzicom biologicznym odbierane. My nie mamy wśród tych rodzin takiej 

rodziny zastępczej, gdzie zostali rodzicami zastępczymi dlatego, że np. dwoje 

rodziców zginęło w wypadku, bo takie sytuacje też się zdarzają. Nie mamy 

takich przypadków. Szanowni Państwo ja powiedziałem o tym, ze chciałbym, 

aby te rodziny zawodowe powstały. My w roku ubiegłym złożyliśmy projekt do 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie takiego projektu 

dotyczącego promocji rodzicielstwa zastępczego. Niestety nie uzyskał on 

akceptacji, nie został zatwierdzony do realizacji, pomimo, że rok wcześniej taki 

sam projekt poszerzony o kilka rzeczy dostał dodatkową nagrodę, bo został 

bardzo wysoko oceniony, ale w tych ministerstwach, żeby było jasno, tam też 
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jest coraz mniej pieniędzy, a coraz więcej chętnych, bo to też się tak rozchodzi, 

że dzwonią do nas zaprzyjaźnione PCPR-y, ano macie taki pokażcie go, my to 

robimy. Dlaczego mamy nie udostępnić, może ktoś go poprawi, tutaj ze sobą 

współpracujemy i może ministerstwo uznało, że skoro powiat łowicki miał w 

2009 r. pieniądze, to już w 2010 nie może mieć. Nie mniej jednak o te 

pieniądze, czy nawet unijne, czy z ministerstwa jest coraz trudniej, bo tych 

chętnych jest coraz więcej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej przez te 

kilka lat nauczyły się pisać te projekty, jest ich coraz więcej, a pieniędzy 

niestety coraz mniej. 

 

Ad pkt. 6 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Państwowej w Łowiczu Piotr 

Błaszczyk przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu 

Łowickiego/Zał. Nr 3/. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja chciałbym tylko uzupełnić, że z Panem 

Komendantem braliśmy udział w odprawie rocznej wojewódzkiej, przy udziale 

Komendanta Głównego, gdzie właśnie też Pan Komendant prosił o 

podziękowanie samorządom, głównie powiatowym w spieraniu strażaków, bo 

pieniędzy tak jak wszędzie, w mundurówce także brakuje. Chciałem powiedzieć 

jeszcze, że na 55 tys. ochotników w województwie ponad 5 tys. jest w naszym 

powiecie, tak w liczbach bezwzględnych to wygląda, że po Sieradzu mamy 

chyba drugie miejsce. Nie mniej jednak na głowę mieszkańca u nas bijemy 

wszystkich w liczbie strażaków ochotników. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Na Komisji Budżetu i Finansów Pan Komendant 

poinformował nas o innych zagrożeniach, na które narażeni są mieszkańcy 

powiatu łowickiego, wynikających z przewożonych materiałów 

niebezpiecznych transportem samochodowym, mówimy tutaj przede wszystkim 

o TIR-ach. Panie Komendancie moje pytanie nie dotyczy tych zagrożeń, a więc 

nie dotyczy tych materiałów, które są niezidentyfikowane i przewożone TIR-

ami, natomiast moje pytanie dotyczy posiadanego sprzętu i środków, którymi 

Pan dysponuje, czy ten rodzaj i ta ilość jest wystarczająca do niwelowania 

zagrożeń, które są zidentyfikowane na terenie powiatu łowickiego. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Państwowej w Łowiczu Piotr 

Błaszczyk: To znaczy można powiedzieć jednoznacznie sprzętu nigdy za dużo, 

ale też nie można gromadzić tego sprzętu w nieskończoność. Komenda 

Powiatowa PSP w Łowiczu posiada sprzęt lekki ratownictwa chemicznego, 

zgodnie z wykazem zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Posiada 
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odpowiednie pompy do środków ropopochodnych, do innych chemikali różnej 

klasy, posiada różnego rodzaju sprzęt uszczelniający, zbiorniki odprowadzające, 

te środki, urządzenia pomiarowe, wykrywacze, w zakresie na jakim Komenda 

może obsłużyć występujące zagrożenie. To jest zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia, określenie strefy wyizolowania osób postronnych przed zagrożeniem, 

oczywiście to się wszystko dzieje automatycznie i w tym samym czasie do 

Wojewódzkiego Stanowiska Ratownictwa w Łodzi i tam są dysponowane już 

ciężkie samochody ratownictwa chemicznego, które przyjeżdżają na miejsce do 

zdarzenia, do Łowicza, gdzie teren jak gdyby jest przygotowany pod ich 

działania.  Powiem jak to wygląda w rzeczywistości, żeby przystąpić do działań 

chemicznych trzeba mieć 2 ratowników w ubraniach bardzo szczelnych 

pracujących w aparatach, w pełnej ochronie, ale nie zapiętych i czekających do 

wejścia w strefę. Ratownik może przebywać 25 minut w strefie,  po takim czasie 

praktycznie powietrza w aparacie już nie ma  i powinien wyjść, raz że jest 

wyczerpany, także my jako Komenda, jako zmiana służbowa pracująca w 

danym dniu nie ma możliwości fizycznych obsłużenia zdarzenia większego niż 

jakieś tam małe. Po prostu jest to przygotowanie terenu do działań większych. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Komendancie, ja sobie zaznaczyłem dwie takie 

cyferki w tym sprawozdaniu, znacznie wzrosła liczba zagrożeń miejscowych, 

prawda, no prawdopodobnie ma to związek z podtopieniami, z tym trudnym 

rokiem, ale znacznie również wzrosła liczba fałszywych alarmów i znacznie 

dużo. Ja sobie zaznaczyłem tutaj np. nie typowe zachowanie się zwierząt, 

owadów stwarzających zagrożenie. Czy nie uważa  Pan Komendant, że często 

są to sprawy, bo docierają do nas informacje, że naprawdę nie raz się jedzie, czy 

na próżno czy wyolbrzymiane, czy może czasami zdarza się, to już taka moda 

jest na niektóre rzeczy, to są bardzo kosztowne wyjazdy, prawda.  

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Państwowej w Łowiczu Piotr 

Błaszczyk: Tak, tylko, że w momencie, kiedy wpływa informacja do 

powiatowego stanowiska kierowania o wystąpieniu zagrożenia owadami, tutaj 

trzeba rozgraniczyć, są różne owady, są osy, pszczoły, ale są również szerszenie, 

których jad jest znacznie potężniejszy niż te mniejsze owady, my nie możemy 

ignorować takiego zgłoszenia, musi być sprawdzone. Jeżeli występuje to w 

okolicach klatki schodowej, szkół, placów zabaw, przedszkoli, musimy podjąć 

taką interwencję, żeby usunąć to zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o fałszywe 

alarmy na dobrą sprawę to jest statystyka, na to nie mamy wpływu, bo alarmy 

fałszywe to się dzieli na różne kategorie, ktoś może złośliwie, bo sporo alarmów 

jest złośliwych, ktoś dzwoni, wprowadza w błąd i to zdarza się coraz częściej, że 

to są osoby dorosłe. Ja nie rozumiem tego, ale tak jest, natomiast gro takich 

interwencji, zgłoszeń jest w dobrej wierze, ktoś przejeżdża, widzi zadymienie, 

mówi, że jest pożar budynku, a okazuje się, że z sąsiedniego budynku, gdzie 

ktoś uruchomił piec dym się ściele tak nisko i że zakrywa akurat dach drugiego 
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obiektu i ktoś podejrzewa, że jest pożar. Ale to są takie interwencje, które należy 

podjąć bo nie wiadomo tak do końca, tak jest. 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2010 rok.  

 

Inspektor Wydziału EKS Sabina Markiewicz przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki za 2010 rok/Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego  w świetle prognoz demograficznych. 

 

Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła informację o sieci szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego  w świetle prognoz 

demograficznych/Zał. Nr 5/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ogłaszam przerwę na zebranie się 

Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

  

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH V SESJI RPŁ – GODZINA 15.00 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

V SESJI RPŁ – GODZ. 15.35 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji III 

Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w Łowiczu. 

 

Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu. 
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Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, stało się 

faktem, że to liceum jest zlikwidowane, cóż nie wrócimy już do tego, ale była 

taka sugestia, aby wniosek Komisji Edukacji na posiedzeniu ostatnim, aby 

patronatem, wiadomo, jest tam w tej chwili poradnia Pedagogiczno-

Psychologiczna i był taki wniosek, aby patronatem dalej uczcić i zachować tego 

patronata, tą poradnię nazwać dodatkowo, aby patronatem był Kardynał Prymas 

Stefan Wyszyński, aby był takim honorowym patronem,. Czy już  może Zarząd 

coś na ten temat podejmował jakieś rozmowy, czy jeszcze nic  nie wie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Powiem szczerze, że ta informacja dopiero teraz do 

mnie dotarła, jeszcze wniosków z Komisji nie rozpatrywaliśmy, ale nic na 

przeszkodzie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To jest bardzo dobra propozycja. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/22/2011 RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 

Łowiczu/Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. „Doskonalenia 

kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”. 

 

Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji 

projektu pt. „Doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów 

ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”. 

 

Radny Eugeniusz Furman: W uzasadnieniu uchwały mamy, że kursem będzie 

objętych 300 uczniów, wymienione są również rodzaje kursów. Moje pytanie 

jest następujące, co te kursy dają, czy dają kwalifikacje zawodowe oficjalne, czy 

to jest tylko udział w kursie? 
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Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu Mirosław Kret: Znaczy tak, nie 

mówię o przygotowaniu do matur i do egzaminów zawodowych, bo to jakby jest 

ich potwierdzenie zewnętrznych umiejętności w maturze i nabycia kwalifikacji 

zawodowych. Kurs spawacza elektrycznego zakończy się egzaminem 

przeprowadzonym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, kurs operatorów 

wózka widłowego zakończy się certyfikatem, który ma uprawnienia do 

przeprowadzenia takiego egzaminu nauczyciel, który ma do tego uprawnienia, 

certyfikat zewnętrzny, prawo jazdy kategorii B i T, to będą egzaminy 

wewnętrzne w szkole i jakby dysponowane do egzaminów wojewódzkiego 

ośrodka, natomiast pozostałe, kurs kelnera-barmana, informatyczny zakończy 

się egzaminem wewnętrznym. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Nie w pełni uzyskałem odpowiedź na pytanie, 

mianowicie to, że kurs się będzie kończył egzaminem to w porządku, rozumiem, 

że to jest prawie  oczywiste, natomiast pytam się o kwalifikacje, czy ukończenie 

takiego kursu nadaje formalne kwalifikacje  np. jeżeli jest to kurs spawacza? 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu Mirosław Kret: To nadaje formalne 

kwalifikacje. 

 

Radny Eugeniusz Furman: I we wszystkich tych rodzajach kursów? 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu Mirosław Kret: Przecież 

wymieniłem, kurs spawacza nadaje formalne kwalifikacje, kurs operatora wózka 

widłowego, kurs nauki jazdy kat. B i T i to wszystko. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/23/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. „Doskonalenia 

kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”/Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje to 

podstawa sukcesu”. 
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Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. 

„Kwalifikacje to podstawa sukcesu”. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/24/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje to podstawa 

sukcesu”/Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę 

kariery zawodowej”. 

 

Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu 

pn. „Zaplanuj ścieżkę kariery zawodowej”. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/25/2011 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę kariery 

zawodowej”/Zał. Nr 9/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu osobowego.  
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Inspektor Wydziału EKS Joanna Idzikowska przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ 

w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu 

osobowego.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr V/26/2011 RPŁ w sprawie powołania Kapituły Nagrody 

„Łowicka Róża”  i jej składu osobowego/Zał. Nr 10/. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący może mam taka nietypowa 

propozycję, ale uchwała przeszła i jako przewodniczący starej kapituły 

chciałbym, aby nasze cztery osoby po sesji się spotkały i abyśmy ustalili datę 

spotkania całej kapituły. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko chciałem przypomnieć, że, bo już po Łowiczu 

się mówi, że Pan Dyrektor Kret sprzedaje ziemię, ale to jest sprzedaż majątku, 

od kilku ładnych miesięcy to było pilotowane, to co zresztą Pan Starosta 

powiedział, bo będą jeszcze trzy następne takie uchwały, za to ma być 

pobudowana obora na Blichu, no i chciało by się, żeby Zarząd sprzedał jak 

najlepiej te działki, tak żeby Pan Dyrektor postawił i oborę i wprowadził 

trzydzieści wysoko cielnych jałówek. 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/27/2011 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/28/2011 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/29/2011 RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/30/2011 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Panie 

Starosto, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście może zacznę od 

uzasadnienia. W ubiegłym roku mieliśmy kontrolę z Wydziału Polityki 

Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola obejmowała zadania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a głównie zadań z zakresu 

administracji rządowej, chodzi o realizację programów korekcyjno-

edukacyjnych i tu było zalecenie, aby wpisać te zadanie wprost do statutu PCPR 

i jest to jak gdyby realizacja zalecenia pokontrolnego. Przedstawił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu.  
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/31/2011 RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu/Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku  

w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jacek Chołuj przedstawił projekt uchwały 

RPŁ zmieniającą uchwałę Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

06 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki 

organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: W woli wyjaśnienia, ponieważ na 

poprzednim posiedzeniu Komisji Edukacji była przedstawiona propozycja, która 

jest w tych pierwszych materiałach dla członków Rady, a potem po wnioskach 

na pierwszej Komisji Zarząd rozpatrzył te wnioski i dziękując za te wnioski, to 

przynajmniej co dotyczyło zapisu kultury fizycznej w statucie, bo ustawa o 

kulturze fizycznej, jak i o sporcie kwalifikowanym uległa zmianie, one już nie 

są aktualne. Od 1 stycznia obowiązuje ustawa o sporcie, zmieniliśmy uchwałę i 

o stypendium i o dotacjach dla klubów sportowych, one też były konsekwencją 

tej zmiany, więc ta uwaga Komisji była bardzo słuszna i na drugim posiedzeniu 

dzisiaj była przedstawiona nowa propozycja Zarządu Komisji Edukacji stąd ten 

projekt odczytany przez Pana Dyrektora. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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podjęli uchwałę Nr V/32/2011 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr VIII/60/2007 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia  

powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej/Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2011-2017.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/33/2011 RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017/Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 21  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/34/2011 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok/Zał. 

Nr 18/. 
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Ad pkt. 22 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta 

Łowicz. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicz. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja mam takie pytanie, bo rok rocznie było 

przekazywane 100 tys., rozumiem, że te 30 tys. jest okrojone i nie będzie 

wspólnych inwestycji, bo miasto robiło chodnik. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Na Armii Krajowej i ostatnio na 

Kilińskiego. 

 

Radny Krzysztof Janicki: I w 2011 roku tego nie będzie. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Tak. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Te środki są przekazane tylko na odśnieżanie. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: I bieżące utrzymanie dróg. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Malowanie pasów, łatanie dziur, tak? 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Tak. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Rozumiem Panie Darku, Pan jest odpowiedzialny w 

Zarządzie za to i będzie Pan pilnował, aby należycie były spożytkowane te 

środki. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Tak, chciałem dodać, że trwają rozmowy z 

Miastem Łowicz i chcemy te drogi przekazać od przyszłego roku w Zarządzanie 

Miastu, to jest 8 km tych dróg dokładnie. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Pytanie podobne do mojego przedmówcy, bo w 

projekcie dokumentu, którym dysponuje cyfrowo podana jest kwota 70 tys. zł, 

natomiast słownie podana jest kwota 100 tys. zł. Rozumiem, że mówimy o 

kwocie 70 tys. zł. 
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Tak. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To jest pomyłka. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Mimo wszystko poprosiłbym o doprecyzowanie 

zakresu zadań, które będą w ramach tego porozumienia przekazywane Miastu 

Łowicz. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: To będzie podpisana umowa i tam wszystko 

będzie wyszczególnione. 

 

Radny Krzysztof Figat: Ja w kwestii takiej, tutaj członek zarządu powiedział, 

że w przyszłym roku jest planowane przekazanie dróg do miasta. Chciałbym 

tylko powiedzieć o tym, żeby przypomnieć Panu Burmistrzowi albo uwzględnić 

to w negocjacjach z Panem Burmistrzem, że jak my chcieliśmy od miasta 

kawałek działki to były kłopoty, także wziąć to pod uwagę, bo wtedy kiedy 

trzeba było przekazać działkę pod studnię Rada Powiatu bez żadnego problemu 

taką uchwałę podjęła, pod studnię i pewno pod stację TRAFO, dwie działki 

przekazaliśmy bez żadnego kłopotu. Także dobrze by było, żeby tych 

argumentów nie zapomnieć. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Będziemy Panie Radny pamiętali, Komisja 

też będzie o tym informowana i będziemy rozmawiali. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Szanowni Państwo 

żeby tylko Pan Burmistrz chciał to przejąć nie mówiąc głośno w pewnym sensie 

pozbywamy się mola, na którego nie będziemy już przekazywać więcej 70, czy 

100 tys. zł. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak więc tokiem Pana Wojciechowskiego, to co nie 

możemy sobie dać rady z 8 km dróg. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Radny możemy 

sobie ze wszystkim dać radę, może przejmijmy całe Miasto Łowicz i też sobie 

damy radę. To jest tak jak mamy taki kawałek drogi na Gminie Kiernozia, 

dosłownie 300 m, w poprzedniej kadencji była budowana i to jest w szczerym 

polu, to jest droga powiatowa, też będziemy takie utrzymywać, a ile takich dróg 

nieuregulowanych na terenie powiatu mamy kawałków polnych, nie polnych, co 

powinny być stricte gminnymi drogami, a nie naszymi powiatowymi. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący ja nie otrzymałem 

odpowiedzi na pytanie, czy mogę poprosić. 
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Ale ja nie usłyszałem tego pytania, mógłby 

Pan powtórzyć? 

 

Radny Michał Śliwiński: Zarząd ma się podzielić informacją, jaka będzie 

zawarta w umowie. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Poproszę o potwierdzenie zakresu zadań, które 

będą przekazywane Miastu Łowicz w zakresie utrzymania dróg. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Wszystko to będzie zawarte w 

porozumieniu czyli odśnieżanie zimowe, łatanie tzw. dziur, sprzątanie, koszenie 

poboczy i jeszcze wchodzi utrzymanie świateł na skrzyżowaniu 

Stanisławskiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/35/2011 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Łowicz/Zał. Nr 

19/. 

 

Ad pkt. 23 

 

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 20/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam takie pytanie, czy uchwały, które kierowane 

są na komisje, czy Zarząd interesuje się losem tych uchwał, czy czekamy do 

sesji, co się zdarzyło na komisjach, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj o 

niektórych uchwałach z Komisji, akurat Edukacji Zarząd wiedział, o niektórych 

zarząd nie wiedział. Wydaje mi się, że naturalną rzeczą jest, że po każdej 

komisji Zarząd powinien zainteresować się, czy uchwała przeszła, czy nie 

przeszła, czy są jakieś propozycje, dla mnie to jest normalne. 

 

Starosta Janusz Michalak: Dla mnie nie, ja myślę, że jeżeli na komisjach są 

zaopiniowane albo negatywnie, albo pozytywnie, a nie ma wniosków jakichś 
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konkretnych to po prostu do nas to nie trafia. Przypomnę, że komisje zbierają się 

najwcześniej tydzień przed sesją, więc bywa trudno z tym nawet zebraniem się 

ponownym, jeśli to wymaga spotkania. Spotykamy się tu, bywa też tak, że po 

prostu nie wiedzą, bo nigdy tego nie robili, nie wiedzą, że pewne rzeczy musza 

być przyjęte przez Radę, nie wystarczy przez Zarząd i terminy upływają 

nieubłaganie i tak nie raz trzeba wprowadzić coś extra, ale myślę, że staramy się 

wprowadzać tych spraw extra tak mało, że naprawdę nie powinno to stanowić 

problemu. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto ja nie mówię o sprawach extra, które 

zgłaszane są przez dyrektorów, tylko mówię o tych uchwałach, które 

przedstawia Zarząd i później jeżeli komisja wniesie jakieś zmiany to tutaj nie 

ma odzewu, czy np. ,jakieś propozycje. To tak tylko, dzisiaj taką rozbieżność 

zauważyłem. Mam do Pana Panie Starosto ważniejsze pytanie, czy wniosek 

mający wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zgłoszony przez 

niektórych Radnych nie będzie rozpatrywany przez Zarząd? 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy nie wiem o jaki wniosek Panu chodzi, 

proszę sprecyzować. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto ja tutaj odnoszę się do wypowiedzi, 

która Pan przedstawił w radio. Ja rozumiem, że na sesji budżetowej można było 

zareagować impulsywnie, to zrobił akurat Pan Radny i członek Zarządu Pan 

Kuczyński, ale Pan idąc na rozmowę do radia, myślę, że dając stwierdzenie, że 

jeżeli nie chce się brać odpowiedzialności głosuje się inaczej, to nie można 

zgłaszać wniosków do Zarządu. I teraz dla mnie to jest proszę Pana, Panie 

Starosto po raz kolejny zastraszenie Rady, raz już Pan to zrobił, mówiąc, że 

jeżeli chcecie mieć inwestycje, to nie można mieć dobrego zimowego 

utrzymania dróg. I teraz po raz kolejny, jeżeli nie głosujecie za takim budżetem, 

jaki my przedstawiliśmy, no to wara wam od tego, żebyście w jakiś sposób mieli 

wpływ na to, jak będą zgłaszane wnioski, czy rozpatrywane wnioski, bo tak 

naprawdę to, że Pan może nas nie lubić, może się Pan z nami nie zgadzać, ale 

tak naprawdę my reprezentujemy też dużą część mieszkańców powiatu 

łowickiego. 

 

Starosta Janusz Michalak: Znowu Pan oczywiście mówi nie do końca mówiąc 

tak delikatnie prawdę, bo ja nikogo nie straszyłem i nic takiego nie 

powiedziałem. Ja pamiętam, co mówię z reguły, powiedziałem tylko tyle, że tyle 

rządzenia ile odpowiedzialności. No jeżeli się nie podejmuje odpowiedzialności, 

Pan wybaczy, to jeśli budżet nie jest wasz, tych którzy  byli przeciw, no to 

myślę, że nie będą też decydowali, co będziemy robili i ja to podtrzymuje, ja 

wcale nikogo nie straszę. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, potwierdza to, co ja powiedziałem i 

teraz niech Pan nie mówi… 

 

Starosta Janusz Michalak: Trochę w innej formie, jednak to ma znaczenie 

chyba. Ja to potwierdzam cały czas. 

 

Ad pkt. 24 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: 4 lutego uczestniczyłem wraz z 

Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miejskiej, wręczałem nagrody na Gali 

Sportu, wraz z Dyrektorem OSIR-u również; 7 lutego brałem udział w Radzie 

Społecznej ZOZ; brałem także udział w dwóch studniówkach: 5 lutego w ZSP 

nr 4 i 12 lutego w ZSP nr 3. W miniony piątek brałem udział też w zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym OSP Osiek, a w poniedziałek 21 lutego wraz z 

Wiceprzewodniczącym Wojciechowskim wręczyliśmy kwiaty z okazji 

zorganizowanego wcześniej Gminnego Święta Kobiet Gminy Łowicz w 

Dąbkowicach Dolnych. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący prosiliśmy wcześniej, że 

materiały, które są nam do pracy czy w komisjach, czy na sesję, żeby 

dostarczane były przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ja rozumiem, 

że są sprawy nadzwyczajne, ja nie mówię o sprawach nadzwyczajnych tylko 

notorycznie powtarza się, że na Komisję Budżetową, nawet jak ustaliliśmy z 

Panem Przewodniczącym Wojciechowskim, że te komisje miały się odbywać 

wcześniej, robiona jest później, tych materiałów nie ma i na tą komisję, która 

jest 3 dni przed sesją też tych materiałów jeszcze nie było. I teraz drugie pytanie, 

bo nie wiem, może ja się upieram, może niekoniecznie jesteśmy tutaj mile 

widziani, bo nawiązując do tego, co Pan Starosta powiedział zapytam się, czy 

będziemy Panie Przewodniczący w dalszym ciągu zapraszani na sesję, bo jak 

nie jesteśmy potrzebni i nie wnosimy tutaj nic dobrego to może nie należałoby 

nas zapraszać. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To drugie pytanie rozumiem, że to 

było pytanie retoryczne. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, czemu tak późno na 

Komisję Budżetową przygotowane były materiały? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Ale które materiały, bo nie wiem, 

które? 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Na Komisję Budżetową. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Jeśli chodzi o Wieloletnią 

Prognozę Finansowa to materiały były dużo wcześniej przekazane, tylko do 

Wieloletniej Prognozy były wprowadzone autopoprawki. Natomiast jeśli chodzi 

o zmiany w budżecie to były zmiany podjęte na Zarządzie trochę później, to 

było w czwartek albo piątek. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie dla tego, że Zarząd nie miał czasu się zebrać, 

tylko, że wynikało to z wniosków złożonych przez dyrektorów albo wydziałów, 

albo jednostek. Ale ja chcę jeszcze raz powiedzieć, że poprosimy Panią 

Skarbnik i to przygotowała, uzasadnienie było kompletne z działami, 

paragrafami, ja mam wątpliwość, czy nie głosowanie tej uchwały, czy 

przyczyną nie głosowania tylko było to, że nie ma treści uchwały z nagłówkiem 

czy podstawa prawna, ja myślę, że inna była podstawa nie głosowania. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ja chciałbym może doprecyzować jeszcze prośbę 

Pana Michała Śliwińskiego. Tu może chodzi mniej o materiały dotyczące spraw 

finansowych, natomiast na Komisji Budżetu i Finansów mamy już wskazane 

zagadnienia planowe, które będą rozpatrywane w którym miesiącu i jeżeli na tak 

zaplanowane zagadnienia dotyczące działalności np. Zarządu Dróg dużo 

wcześniej otrzymujemy dość obszerne materiały na 5 minut przed rozpoczęciem 

komisji, no to jest po prostu nie do przyjęcia, bo tak nie można pracować. 

 

Ad pkt. 25 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Lekko wywołany do tablicy w ad vocem 

Panu Michałowi chciałbym poinformować wszystkich Radnych, że koalicyjny 

klub radnych powolutku, ale dokładnie chciałby przyjrzeć się i już rozpoczął 

pracę nad zmianami do statutu. Chodzi głównie nam tutaj o kosmetykę, głównie 

o to, abyśmy poprawili ten statut, który będzie bardziej przydatny dla naszej 

grupy 21 radnych niż 35, co miało miejsce. Chcemy po prostu kosmetycznie 

zmienić pewne rzeczy związane ze statutem. Wraca temat statutu, wiem, że 

rozmawialiśmy, była taka sygnalizacja na poprzedniej sesji, do tej pory, nie 

widzę, nie muszę widzieć, może tak, chciałbym w najbliższym czasie, jeżeli 

zostaną już dokończone prace związane z tym statutem włączyć temat na Zarząd 

wprowadzić na najbliższą marcową sesję zmiany w statucie, taka jest moja 

informacja. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie 

Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Starosto chciałbym bardzo gorąco 

podziękować Panu za pozytywny odzew na mój wniosek, a chodzi tu o 
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przekazanie zestawów komputerowych wycofanych ze starostwa do jednostek 

OSP z krajowego systemu na terenie całego powiatu. Wiem, że informacje do 

komendantów gminnych poszły, odzew jest, sukcesywnie te jednostki 

przyjeżdżają, podpisują porozumienie i odbierają. Dziękuję bardzo za to, te 

komputery posłużą Szanowni Państwo do szkolenia internetowego. Jest taka 

możliwość. Ściąga się odpowiedni program i druhowie OSP będą się poprzez to 

szkolić we własnych jednostkach, żeby nie tracić czasu, tym samym nie 

pobierać tzw. środków finansowych za szkolenia. Natomiast tylko i wyłącznie 

część praktyczna będzie przeprowadzona w PSP, czyli chodzi tu o sam tylko 

egzamin. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo chciałbym zwrócić się za pośrednictwem i mediów  

i wszystkich obecnych na Sali do wszystkich mieszkańców powiatu łowickiego, 

poinformować wszystkich, przeważnie rolników, iż w dniu 28 lutego o godz. 

11.00 na trasie nr 8 w miejscowości Polichno, to jest tzw. gierkówka odbędzie 

się duży protest rolników indywidualnych zorganizowany przez związki 

zawodowe. Nie wiem, czy muszę mówić w jakim celu, opieszałość rządu, a 

przede wszystkim Ministra Finansów, który pozwolił sobie w niedzielnym 

programie o godz. 12 ogłosić iż dochody rolników w ubiegłym roku wzrosły od 

10 do 40 %. Skup żywca wieprzowego, mleka, wszystkie gałęzie produkcji, 

wiem w jakim stanie jest w tym momencie rolnictwo, nie mamy innej 

możliwości jako rolnicy podnieść głosu i zaprotestować, nauczyciele na 

podpisaną ustawę przyszli do Pana Starosty. Pan Starosta musiał wypłacić. My 

nie mamy gdzie iść, dlatego uciekamy się do blokady dróg, wracamy na drogi. 

Może w ten sposób pozwoli to, aby rząd, a przede wszystkim Pan Minister 

Finansów, Pan Minister Rolnictwa obudzili się i coś w tym temacie zrobili w 

końcu. To woła o pomstę do nieba. Tak więc jeszcze raz bardzo proszę za 

pośrednictwem mediów i wszystkich rolników, radnych chociażby o informację 

w swoich gminach, do swoich ludzi, że taki protest będzie zorganizowany. 

 

Radny Paweł Bejda: Chciałem zapytać Pana Kuczyńskiego a propo tych zmian 

w statucie. Rozumiem, że te zmiany będą dyskutowane na wszystkich 

komisjach, tak? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Nie wiem, czy jest taka potrzeba, 

sprawdzę właśnie jak to nasz statut i regulamin Rady Powiatu Łowickiego 

obejmuje. Natomiast na pewno chce przedłożyć Zarządowi i jeżeli będzie taka 

wola Zarządu, żeby to było również omawiane na komisjach, to nie widzę 

problemu. 

 

Radny Paweł Bejda: To w takim układzie ja chciałbym zgłosić formalny 

wniosek, aby te wszystkie zmiany były omawiane na wszystkich komisjach, aby 

wszyscy radni mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami. 
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Radny Jerzy Wolski: Proszę Państwa ja się zastanawiam, czy nie należałoby 

po prostu powołać doraźnej komisji statutowej, bo to nie jest tak po prostu, 

zmiany w statucie, że tam sobie zrobimy w 5 minut, prawda, będą bardzo ważne 

sprawy, które będą skutkować na całe lata, ja tylko daje pod rozwagę, także to 

nie jest mój wniosek. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: My na pewno do takich poważnych zmian 

statutowych na pewno wrócimy, mnie tylko głównie chodziło o to, żebyśmy 

kosmetycznie poprawili sytuację z 35 na 21, co w niektórych miejscach w 

statucie akurat nie pasuje, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo na tym poważnie 

musimy się zastanowić. W ogóle nad statutem tylko, że to na pewno będzie 

trwało w czasie i będzie się wydłużało i to głównie taki był cel i miesiąc temu, o 

którym mówiliśmy, ja np. myślałem, że wywołany temat pobudzi też wszystkich 

radnych do działania, a nie jakby, no teraz jakby stawiania, żeby wszyscy się 

teraz zapoznali. Oczywiście jestem za tylko mówię, dzisiaj sygnalizuję, że taki 

temat w celu jakby pobudzić do działania. 

 

Radny Paweł Bejda: Proszę Państwa uważam, że każde majstrowanie przy 

statucie powinno być omawiane na wszystkich komisjach i każdy radny 

powinien mieć czas i prawo do wypowiedzenia się w odpowiednim miejscu, 

ponieważ jest to statut, który bezpośrednio reguluje działanie Rady. Rada składa 

się z Radnych więc w związku z tym to co ja w tej chwili powiedziałem 

uważam, ze jest jak najbardziej zasadne. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Bardzo proszę, jakby można było, proszę 

nie używać słowa majstrowanie, bo to tak nie ładnie brzmi. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ja chciałbym propozycję Pana Radnego Wolskiego 

zamienić na formalny wniosek w celu powołania komisji statutowej. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo my chyba w tej chwili idziemy za daleko. Jeśli dobrze zrozumiałem 

Pana Zbyszka, chodziło o to, że on przedstawi jakiś tam projekt, a my już 

tworzymy ciała i wnosimy wnioski o to, żeby tworzyć coś. Właściwie nie mamy 

sprecyzowanego tego wniosku tak dokładnie. Myślę, że poczekajmy aż, jeśli w 

ogóle Pan Zbyszek, jako przewodniczący tego klubu coś złoży dopiero wtedy 

będziemy na ten temat rozmawiać. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w 

tej sprawie? Nie widzę. W takim razie zamykam… 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący był wniosek, należałoby 

zapytać, czy ten wniosek jest wycofany, czy nie jest wycofany, ale tak nie 

można przerwać sobie, padł formalny wniosek. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie wiem jak teraz wybrnąć z tej 

sytuacji, Pani Prawnik co teraz zrobić mam? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Na pewno trzeba ten wniosek 

przegłosować, jest formalny wniosek i musi być przegłosowany. 

 

Starosta Janusz Michalak: To ja poproszę o 5 minut przerwy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale Panie Radny Śliwiński to jest po 

raz 20, 30-ty podobna sytuacja, zadaje pytanie, nikt nie odpowiada, przechodzę 

do następnego punktu, są dwie, trzy ręce podniesione do góry. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Czy ja mogę poprosić, bardzo proszę 

posłuchajcie, poproszę w takim układzie, ponieważ ja byłem jakby inicjatorem 

tematu zmiany w statucie, poproszę w takim razie o 5 minut przerwy, 

przedyskutujemy i byśmy wrócili po 5 minutach przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH V SESJI RPŁ – GODZINA 16.50 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

V SESJI RPŁ – GODZ. 17.15 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powołaniem Komisji 

Statutowej? 

  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 0 

przyjęli wniosek Radnego Eugeniusza Furmana w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej? 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

 

Porządek obrad po zmianach:   

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca  

z  organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej  

i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2010 rok.  

8. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego  w świetle prognoz demograficznych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w Łowiczu. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu  

pt. „Doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów 

ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pt. „Kwalifikacje,  

to podstawa sukcesu”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. „Zaplanuj ścieżkę 

kariery zawodowej”. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody „Łowicka Róża”  i jej składu osobowego.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 

roku w sprawie utworzenia  powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicz. 

23. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

26. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej. 

27. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Jednogłośnie ten punkt został 

wprowadzony, w takim razie ogłaszam godzinę przerwy celem napisania takiej 

uchwały. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH V SESJI RPŁ – GODZINA 17.20 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

V SESJI RPŁ – GODZ. 18.30 

 

Ad pkt. 26 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Jesteśmy przy punkcie Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Projekt tej uchwały Państwo już otrzymali, więc rozpoczynamy dyskusję na ten 

temat. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący ja chciałbym może na samym 

początku, myślę, że jeszcze Pani Prawnik w tym czasie, jak będziemy 

dyskutować zapozna się z tą uchwałą i będzie mogła faktycznie ten projekt w 

jakiś sposób zaopiniować, czy on jest prawidłowy, czy on jest nieprawidłowym 

w sensie takim formalnym. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Wejdę w słowo, ja mam 

zaopiniowane, to nie wiem, może tak. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli Pan ma zaopiniowane, to ok., to nie ma 

problemu, tylko chciałbym zaproponować ilość osób w tej komisji, bo 

rozumiem, że to jest tylko projekt i żeby tak naprawdę ta komisja i żebyśmy 

potem nie mielili tego na sesji, jeżeli to mają być naprawdę formalne zmiany, 

które muszą być to proponowałbym, żeby komisja liczyła 4 osoby, po dwie z 

każdego klubu, niech komisja tak naprawdę dotąd pracuje, dopóki nie ustali 

wspólnego stanowiska. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący 

a ja proponuję skład taki, jak jest w tej uchwale, 3-osobowy. 

 

Radny Paweł Bejda: Szanowni Państwo Radni, w tym projekcie uchwały Rady 

Powiatu nie jest określone z ilu osób ma składać się komisja. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tak, ale padły już dwie propozycje. 

 

Radny Paweł Bejda: To, że wypunktowane są 3 pozycje to o niczym nie 

świadczy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Oczywiście, że o niczym nie 

świadczy, są dwa wnioski. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, jeżeli mamy pracować nad tym statutem i 

doprowadzić do tego, żeby ten statut zadowalał nas wszystkich, myślę, że o to 

nam wszystkim chodzi, to myślę, że nie potrzebne są podziały takie, żeby 

faktycznie było tutaj 3, 2-1 i potem 11-10 na sesji Rady. Jeżeli taka wola jest, to 

nie wiem, czy w ogóle jest sens, aby faktycznie wspólnie pracować nad tymi 

zmianami. Może faktycznie trzeba było tylko nie odzywać się, przepraszam, 
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tutaj tak mówię, może  nie potrzebnie Pan Kuczyński zabrał głos, wtedy było by 

przedstawione, przegłosowane 11, cisza, spokój, byśmy sobie pomarudzili 

troszkę w kuluarach i by się skończyło. Myślę, że po to była ta przerwa dosyć 

długa, żebyśmy naprawdę mogli to stanowisko wspólne wypracować na komisji, 

żeby to już się nie mieliło na sesjach. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wnioskiem Radnego 

Śliwińskiego o 4-osobowym składzie Komisji Statutowej? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 8 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

odrzucili wniosek Radnego Michała Śliwińskiego o 4-osobowym składzie 

Komisji Statutowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wnioskiem Radnego 

Wojciechowskiego o 3-osobowym składzie Komisji Statutowej? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 11 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 

przyjęli wniosek Radnego Waldemara Wojciechowskiego o 3-osobowym 

składzie Komisji Statutowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatur do 

Komisji Statutowej. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Proponuję następujący skład Komisji 

Statutowej, proponuję Przewodniczącego Rady Pana Marcina Kosiorka, Pana 

Michała Śliwińskiego jako przewodniczącego klubu oraz Pana Zbyszka 

Kuczyńskiego jako również Przewodniczącego klubu. Wydaje mi się, że ta 

delegacja będzie reprezentować poszczególne środowiska, które są 

reprezentowane tutaj w tej radzie i będą mogły być przedstawiane wszystkie 

uwagi do zmian statutu, oczywiście również będzie można się konsultować w 

klubach, co do tych zmian i będą przedstawione bezpośrednio na komisji 

statutowej te propozycje. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli nie będzie innych propozycji to poproszę Panie 

Przewodniczący o 5 minut przerwy. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH V SESJI RPŁ – GODZINA 18.35 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

V SESJI RPŁ – GODZ. 18.40 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są inne propozycje? Nie widzę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Michał Śliwiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Zbigniew Kuczyński 

wyraża zgodę? 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Czy Pan 

Przewodniczący Marcin Kosiorek wyraża zgodę? 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący mam tylko pytanie takie, 

może do Pani Prawnik, bo to jest komisja doraźna i jakimi prawami ta komisja 

się rządzi, czy, bo jest przedstawiony skład osobowy, ja rozumiem ten skład 

osobowy, to jest tak naprawdę po przedstawicielu klubu i przewodniczący rady. 

Tylko teraz czy przewodniczący jako stricte przewodniczący nie może zasiadać 

w komisji jako członek zarządu nie może zasiadać w komisji, czy w doraźnej 

komisji te osoby mogą uczestniczyć, żeby potem nie było, że ta uchwała jest z 

mocy prawa nie ważna. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska odczytała paragraf 17 

Statutu Powiatu Łowickiego: 

1. Rada może powoływać komisje doraźne do określonych zadań. 

2. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej 

określa rada w uchwale o powołaniu komisji. 

3. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji 

stałej, z uwzględnieniem ust. 2 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za tym, aby w skład doraźnej 

Komisji Statutowej wchodził Pan Radny Michał Śliwiński? 
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Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wyrazili zgodę na to, aby Radny Michał Śliwiński był członkiem doraźnej 

Komisji Statutowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za tym, aby w skład doraźnej 

Komisji Statutowej wchodził Pan Radny Zbigniew Kuczyński? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wyrazili zgodę na to, aby Radny Zbigniew Kuczyński był członkiem doraźnej 

Komisji Statutowej. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Kto jest za tym, aby w 

skład doraźnej Komisji Statutowej wchodził Pan Przewodniczący Marcin 

Kosiorek? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wyrazili zgodę na to, aby Pan Przewodniczący Marcin Kosiorek był członkiem 

doraźnej Komisji Statutowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

przewodniczącego komisji. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Na przewodniczącego 

komisji proponuję Pana Marcina Kosiorka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są inne kandydatury? Nie widzę. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Czy Pan Marcin 

Kosiorek wyraża zgodę? 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Kto z Państwa 

Radnych jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji Statutowej został Pan 

Marcin Kosiorek? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

wyrazili zgodę, aby Przewodniczącym Komisji Statutowej został Pan Marcin 

Kosiorek. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał uchwałę o powołaniu 

doraźnej Komisji Statutowej. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Chciałem się spytać Pani Prawnik, czy wykonanie 

tej uchwały powinno się powierzyć Zarządowi Powiatu Łowickiemu. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska: Wszystkie powierza się 

Zarządowi, uważam, że tak. 

 

Radny Eugeniusz Furman: To jest pytanie do Przewodniczącego Zarządu, jak 

wykona tą uchwałę. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy forma jej wykonania przez Zarząd 

będzie taka, jak mówi ustawa, czyli zabezpieczenie techniczne choćby pracy 

komisji, obsługi i przekazania dokumentów. 

Radny Eugeniusz Furman: Czyli Zarząd zapewni obsługę techniczna, a nie 

wykonanie uchwały. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, ja postaram 

się odpowiedzieć Panu Radnemu Furmanowi, ustawa o samorządzie 

powiatowym art. 32 Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania 

powiatu określone przepisami prawa i do zadań zarządu Powiatu należy w 

szczególności między innymi wśród różnych punktów wykonywanie uchwał 

Rady. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Panie Radny Pan Starosta 

odpowiedział już w jaki sposób. Czy jest jakiś wniosek odnośnie odczytanego 

projektu uchwały. 
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Radny Eugeniusz Furman: Ad vocem Panu Członkowi Zarządu  Panu 

Miedzianowskiemu, to co Pan przytoczył  to dotyczy uchwał związanych z 

działalnością statutową samorządu powiatu łowickiego, uchwał dotyczących 

zadań statutowych samorządu powiatu łowickiego. Natomiast  moim zdaniem 

wykonanie tej uchwały absolutnie nie powinno się powierzać zarządowi z tego 

tytułu, że przecież to są wewnętrzne sprawy Rady, a Rada sprawuje nadzór nad 

działalnością Zarządu, a więc nie można odwracać roli funkcji dwóch organów: 

stanowiącego i wykonawczego. 

 

Radny Paweł Bejda: Mam pytanie do Pani Prawnik, czy my nie pomyliliśmy 

kolejności podejmowanych uchwał, tzn. czy nie powinniśmy najpierw podjąć 

uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, a potem dopiero 

powinniśmy ustalać skład imienny, bo tak naprawdę powołaliśmy w tej chwili 

członków komisji i nawet żeśmy określili, kto będzie przewodniczącym tej 

komisji, nie powołując komisji, czyli ja uważam, że została ta kolejność uchwał 

Panie Przewodniczący po prostu odwrócona. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska: W jednej uchwale można, 

statut nie mówi, że będzie to oddzielnie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowny Panie Radny ja mogę 

naprawdę zarządzić przerwę dłuższą i zrobimy jakieś konsultacje prawne długie, 

jeżeli o to chodzi, natomiast w ten sposób podważa Pan pracę w tych komisjach, 

bo w ten sam sposób wszystkie komisje były powoływane. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ale Panowie jest paragraf mówiący, że 

powołuje się komisję doraźną. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tak samo żeśmy powoływali w tej 

kadencji i w tamtej kadencji wszystkie komisje. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Przewodniczący jeżeli Pani Prawnik odpowie mi, 

że jest wszystko zgodne z prawem nie ma żadnego problemu, natomiast… 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska: Jest zgodne z prawem. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Padła odpowiedź, tak, jest zgodne z 

prawem, nie wiem, czy Pan słyszał? 

 

Radny Paweł Bejda: Ile razy należy głosować jedną uchwałę, niech Pani mi 

powie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie głosowaliśmy uchwały. 



 42 

 

Radny Paweł Bejda: Jak to nie, przecież głosowaliśmy skład. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To jest co innego. 

 

Radny Paweł Bejda: Rozumiem, że jest to zaprotokołowane, że wszystko jest 

zgodne z prawem. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały w 

odczytanej treści? 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/: 

za   - 11 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

podjęli uchwałę Nr V/36/2011 RPŁ w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej/Zał. Nr 20/. 

 

Ad pkt. 27 

 

Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady V sesji RPŁ. 

 

 

                                                                   Przewodniczący RPŁ 

                                                                   /-/ Marcin Kosiorek 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

 

 

 

 

 


