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P R O T O K Ó Ł  Nr VII/11 

z obrad VII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu  z VI Sesji RPŁ. 

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

6. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.  

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego  Rynku Pracy za 2010 rok. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu  oraz 

wyłonienia jej członków. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu 

korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej szkół i 

placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Łowicki.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

13. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

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

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

16. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył VII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

udział 20  radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje.  

Ad pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił pismo Zarządu Powiatu 

Łowickiego o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 12 punktu 13                           

w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia 

Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego w zakresie 

zarządu drogą powiatową Nr 2722 E na odcinku Małszyce – Klewków” /Zał. Nr 

2/. Poprosił o uzasadnienie tego wniosku. 

 

Starosta Janusz Michalak – jest to efekt rozmów z Panem Wójtem Gminy 

Łowicz, który zwrócił się z prośbą o wspólne wykonanie przy naszej 

powiatowej drodze chodnika wraz z odmuleniem rowów. W swoim budżecie  

zagwarantował już środki finansowe, więc jeśli zmiany w naszym budżecie 

doszłyby do skutku, wtedy jest prośba Zarządu Powiatu Łowickiego żeby tą 

uchwałę przegłosować. Jest to powierzenie zadania z przeznaczeniem środków – 

dodał.   

 

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

nieobecna Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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wprowadzili do porządku obrad po punkcie 12 punkt 13 w brzmieniu: 

„Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego w zakresie zarządu drogą 

powiatową Nr 2722 E na odcinku Małszyce – Klewków”.  

 

Przewodnicząc RPŁ Marcin Kosiorek - Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami:  

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

nieobecna Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach: 

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu  z VI Sesji RPŁ. 

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

6. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.  

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego  Rynku Pracy za 2010 rok. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu  oraz 

wyłonienia jej członków. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu 

korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej szkół                             

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Łowicki.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego                              

w zakresie zarządu drogą powiatową Nr 2722 E na odcinku Małszyce 

– Klewków. 
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14. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

17. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4  

 

Przyjęcie protokołu  z VI Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecna Radna Małgorzata 

Ogonowska/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli protokół z VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5  

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła „Informację 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Paweł Bejda – chciałbym zapytać, czy Sanepid prowadzi kontrolę 

sklepów wielko powierzchniowych, mam na myśli te duże markety na terenie 

powiatu łowickiego a tak naprawdę to są na terenie Łowicza. Jeżeli tak, to jakie 

są wyniki kontroli – zapytał.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska – tak oczywiście, wszystkie 

sklepy mamy pod kontrolą i te wielko powierzchniowe. Większe problemy                          

i trudności mamy z tymi małymi sklepikami niż z tymi wielkimi. Tam 

rzeczywiście działają służby wewnątrz sklepów, które analizują, badają tą 

temperaturę w tych urządzeniach chłodniczych, terminy ważności. Uważam, że 

nie jest źle, na pewno zdarzy się coś tam, jeśli chodzi o terminy ważności ale                      

w większości żadnych takich spraw trudnych, nie spotykamy – dodała.    
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Radny Paweł Bejda – powiedziała Pani, że wzrosło zagrożenie zachorowania 

na gruźlicę w Powiecie Łowickim, czy w związku z tym przedsięwzięte zostały 

jakieś kroki, czy rozmawialiście na ten temat z Dyrektorem szpitala łowickiego, 

czy odpowiednimi służbami i w jaki sposób i jakie plany są aby temu zapobiec.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska – z Dyrektorem szpitala to 

akurat nie rozmawialiśmy, były rozesłane informacje do wszystkich przychodni 

i do wszystkich lekarzy rodzinnych o zwrócenie szczególnej uwagi i o rzetelne, 

uczciwe przekazywanie nam informacji, a nie ukrywanie tego. Rozmawiamy w 

szkołach, jeżeli mamy te szkolenia dla pielęgniarek szkolnych, dla pedagogów 

szkolnych to zwracamy na to uwagę, na razie tak w formie edukacyjnej. Myślę, 

że nasze działanie to powinno być ukierunkowane i mam nadzieję, że moje 

władze zwierzchnie potraktują to poważnie, żeby spróbować wprowadzić do 

obowiązkowych badań okresowych te badania rentgenowskie płuc, to wtedy 

byłaby sprawa w miarę załatwiona, bo kiedyś były obowiązkowe i nie było 

problemów, bo ktoś powie że z biedy, nędzy. Nieprawda to jest, bo kiedyś się 

mówiło, że gruźlica to bieda, a to przede wszystkim nie przestrzeganie w ogóle 

higieny. Na pewno ogniska gruźlicy często wychodzą z rodzin patologicznych, 

takich gdzie ta higiena jest nie bardzo, gdzie to odżywianie jest nie bardzo, ale 

później też i nasza rola aby zahamować, żeby to zdusić w tym ognisku, żeby to 

dalej się nie rozprzestrzeniało – dodał.      

 

Ad pkt. 6 

 

Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację: 

„Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.” /Zał. Nr 4/. Poinformowała, że 

materiał został uzupełniony o inne Muzea, biblioteki oraz ośrodki kultury które 

działają na terenie powiatu. Również organizacje imprez kulturalnych, dotacje       

w zakresie kultury oraz kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim. 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego  Rynku Pracy za 2010 rok. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego  Rynku Pracy za 2010 rok /Zał. Nr 5/. 
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Radny Paweł Bejda – Pani Dyrektor, czy jest Pani w stanie powiedzieć o 

pierwszej piątce zakładów pracy w Powiecie Łowickiem, które zatrudniają 

najwięcej osób. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – tak, oczywiście i 

jest to w materiale, który Państwu przedstawiłam. Najwięksi pracodawcy, tacy 

którzy zatrudniają powyżej 50 osób to są: Agros Nova stan zatrudnienia na 

koniec 2010 roku 692 osoby, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – 756, 

Partners – 582, następnie Nykomet – 336, potem Zespół Opieki Zdrowotnej – 

267, Lamela – 245, Zakład Karny – 215, Firma Braci Urbanek – 175, Zakład 

Energetyczny – 148 i najmniej PSS Społem – 67 osób.    

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk przedstawił „Informację 

Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii” /Zał. Nr 6/. 

 

Radny Jerzy Wolski – tak to się dzieje paradoksalnie, że stan epizologiczny 

naszych zwierząt gospodarczych jest w 100% zbadany i bardzo instrumentalne 

przypadki chorób zakaźnych są, a niestety Pani Dyrektor z Sanepidu mówi, że 

przybywa gruźlicy, przybywa żółtaczki i parę innych schorzeń. Tak to się w 

Polsce porobiło, że brakuje pieniążków na profilaktykę wśród społeczeństwa, 

wśród ludzi. Na szczęście u nas w weterynarii tak źle nie jest, takie drobne 

spostrzeżenie  – dodał.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – staramy się, mimo 

pewnych niedostatków i niedofinansowania Inspekcji Weterynaryjnej.  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman – z osobistych spotkań z mieszkańcami 

okolic Zielkowic dość często są przypadki chorób po kleszczowych,                                

a szczególnie boreliozy. Jak to wygląda w skali powiatu i czy coś się z tym 

dzieje – zapytał.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – wiadomo, że wektorem 

tej choroby są kleszcze ale najczęściej atakują albo zwierzęta domowe albo 

ludzi i to jest najgorszy problem, tym nie mniej jeśli chodzi o zwierzęta domowe 

są szczepionki. To szczepienie jest nieobowiązkowe i wszystko zależy od 

posiadacza zwierząt, natomiast nie stwierdzono tego typu przypadków                                  

u zwierząt gospodarczych owce, u bydła w zasadzie kleszcze nie atakują. To jest 
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kwestia odpowiednich działań zapobiegawczych ze strony głównie służb 

medycznych i prewencyjnych działań ze strony ludzi, bo wiadomo, że z mediów 

wiemy że ta borelioza w ogóle intensywność występowania kleszczy z roku na 

rok się nasila. Nie wiadomo do końca czym jest spowodowane, może też nie do 

końca właściwymi działaniami prewencyjnymi. Trudno jest mi powiedzieć na 

temat intensywności występowania u ludzi, wiem, że ta ilość zakażeń się 

zwiększa. Nie ma bezpośredniego zagrożenia żeby ta choroba została 

bezpośrednio przeniesiona ze zwierzęcia na człowieka, kleszcz jest tym 

wektorem, który przenosi te wirusy – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Furman – chciałbym poruszyć problem, który został 

zgłoszony do mnie przez Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, 

problem ten dotyczy bezdomnych psów. Z informacji, które zostały naniesione 

wynika, iż istnieje przypuszczenie, że wyłapywaniem bezdomnych psów 

zajmują się firmy bez stosownych pozwoleń, nieznany jest także los tych 

zwierząt przez te firmy wyłapywane. Chciałbym się zapytać, czy w ramach 

swoich kompetencji, Pan Doktor podejmuje w tym kierunku jakieś działania. 

Czy firmy które podpisały z urzędami gmin z powiatu łowickiego w tym 

zakresie, muszą dysponować własnym schroniskiem do tego celu. Czy Pan jako 

osoba zajmująca się tymi sprawami na terenie Powiatu Łowickiego wizytuje 

schroniska, które funkcjonują na terenie powiatu i jakie są tego efekty. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – jeżeli chodzi o pierwsze 

pytanie o opiekę nad bezdomnymi zwierzętami to zadanie dotyczące opieki, 

umieszczenia ich potem w stosownym schronisku należą do zadań własnych 

gmin i to niestety gminy muszą te zadania wypełniać zgodnie ze swoim 

statutem. Natomiast jeżeli chodzi o te podmioty które wyłapują te zwierzęta, to 

one muszą mieć stosowne zezwolenia, ale to wydaje nie Powiatowy Lekarz 

Weterynarii ale pion administracyjny, konkretnie reguluje te sprawy 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zasad i 

trybu wyłapywania bezdomnych zwierząt. Oczywiście te firmy powinny mieć 

podpisane umowy ze schroniskami, które znajdują się w rejestrach właściwych 

terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii. Nie może być pies oddawany, 

czy jakieś inne zwierzę do schroniska, które nie figuruje w takim rejestrze. 

Takie schronisko po prostu działa nie legalnie – dodał. Poinformował, że jeśli 

chodzi o kontrolę schronisk na terenie powiatu łowickiego działa jedno 

schronisko i ono prowadzi działalność legalną, organizatorem jest Urząd Miasta 

Łowicz a prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych, to się do tej pory 

nie zmieniło, tak jest prowadzone. Tam są przeprowadzane regularne inspekcje 

zgodnie z planem inspekcji jakie mamy w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii i taka kontrola była ostatnio przeprowadzona pod koniec marca 

2011 roku i z tego co wiem oglądając protokół tej kontroli, Inspektor który tam 

dokonywał tej wizytacji, nie stwierdził jakiś uchybień, które by wymagały 
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działań administracyjnych ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii – dodał. 

Nadmienił, iż łowickie schronisko plasuje się w elicie tych wszystkich schronisk 

na terenie nie tylko województwa ale i kraju, jako że mamy takie wiadomości z 

Centrali i do tej pory wszystkie inspekcie zewnętrzne, które miały miejsce w 

tym schronisku i nie wykryły jakiś poważniejszych uchybień. W tym miejscu 

chciałbym podziękować Burmistrzowi Miasta i władzom Miasta i bezpośrednio 

wszystkim, którzy opiekują się wszystkimi zwierzętami za właściwe zadania – 

dodał.   

 

Radny Eugeniusz Furman – które to urzędy wydają te zezwolenia. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – Urząd Miejski w 

Łowiczu, ewentualnie urzędy gmin wydają takie zezwolenia.  

 

Radny Eugeniusz Furman – znam stanowisko Pana Doktora na temat 

międzygminnego schroniska dla zwierząt. Czy mógłbym poprosi o poszerzenie 

tej koncepcji.   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – ja odpowiadając na 

pismo między innymi Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt 

wyraziłem swoją opinię, że takie schronisko jest potrzebne i to nie tylko jeżeli 

chodzi o zwierzęta domowe ale przede wszystkim te zwierzęta gospodarskie, 

których niestety coraz więcej spotyka się w stanie rażącego zaniedbania i to nie 

ze strony osób, które robią to z premedytacją ale istnieją inne dodatkowe 

zjawiska typu choroba psychiczna, czy inne okoliczności, które niestety 

wyłączają tych ludzi z możliwości zapewnienia prawidłowej opieki tym 

zwierzętom. I takich przypadków mamy coraz więcej, w tym roku zostały 

wykryte na terenie gminy dwa przypadki gdzie my musieliśmy interweniować z 

funkcjonariuszami policji i z władzami gminy. Teraz w piątek też nas czeka taka 

interwencja na terenie Gminy Łowicz też w jednym takim gospodarstwie. Już 

mam sygnały, że tych gospodarstw jest więcej, dlatego popieram tą moją opinię 

w całej rozciągłości, jako że ona jest teraz poparta tymi okolicznościami, które 

żeśmy stwierdzili, te zwierzęta żyły w makabrycznych warunkach i widzą to 

okoliczni mieszkańcy, jest jakby nie było i rada sołecka i sołtys i trzeba było 

dopiero interwencji przypadkowej naszych inspektorów żeby te przypadki 

wykryć. Ponowimy taki apel do sołtysów, do rad sołeckich żeby przyjrzeli się 

tym gospodarstwom i zwrócili szczególną uwagę i informowali o takich 

przypadkach. Natomiast co dalej z tymi zwierzętami, no właśnie takie 

schronisko jest potrzebne, bo co zostawić je dalej, zanim one dostaną należyte 

utrzymanie czy opiekę minie trochę czasu, można je umieścić w jakimś miejscu, 

w jednostce państwowej, decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt albo Burmistrz 

na wniosek nie tylko Powiatowego Lekarza Weterynarii, ale również policjanta 

czy innego funkcjonariusza – dodał.  
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Radny Paweł Bejda – „w 2010 roku wykryto trzy przypadki wystąpienia 

salmonellos drobiu w stadach kurcząt rzeźnych, drób z tych stad w liczbie 

61 000 został poddany ubojowi i przekazany do przetworzenia gwarantującego 

zabicie pałeczek salmonella w gotowym produkcie”. Proszę mi powiedzieć co to 

znaczy „gotowy produkt”, w czym możemy się spodziewać jako konsumenci, że 

coś takiego będziemy jedli.   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – konserwy mięsne z 

udziałem mięsa drobiowego. Termiczna obróbka tego musi być i to są wszystkie 

postacie tych konserw. Tam temperatura w zasadzie wystarczy 70 stopni – 

dodał.  

 

Radny Paweł Bejda – jak jest ze wścieklizną w Powiecie Łowickiem, jak ta 

sytuacja wygląda wśród zwierząt.   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – sytuacja jest bardzo 

komfortowa, bardzo dobra. Od 2002 roku, gdzie był stwierdzony ostatni 

przypadek wścieklizny u psa na terenie gminy Łyszkowice, zarówno u zwierząt 

wolno żyjących jak i zwierząt domowych, przypadków wścieklizny żeśmy do 

tej pory nie stwierdzili – dodał. Nadmienił, iż rok rocznie monitorowane jest to 

u 76 sztuk lisów i te wszystkie przypadki podejrzane tam gdzie pies poślinił czy 

pogryzł człowieka a potem zszedł z tego świata, też są przekazywane do badań 

wirusologicznych.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – Panie Doktorze 

wspomniał Pan, że w dwóch przypadkach na terenie powiatu zostały zabrane 

gospodarzowi zwierzęta.  

 

Nie były zabrane, były wnioski skierowane do Wójta Gminy o zabranie tych 

zwierząt – wtrącił Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk. 

Poinformował, że Wójt przedsięwziął takie działania, które zapewniły tym 

zwierzętom momentalną zmianę warunków bytowania, z tych ekstremalnych na 

optymalne.  

 

W tych samych miejscach – zapytał Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar 

Wojciechowski. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk – w tych samych 

miejscach. Były wnioski, Wójt odpisał, że takiej decyzji nie wyda ze względu na 

to, że podjął stosowne działania gwarantujące tym zwierzętom lepsze warunki.   
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Dlaczego pytam, bo jeżeli byłyby takie zwierzęta zabierane, wiadomo są one 

bardzo w złym stanie fizycznym, to jaki sens trzymać te zwierzęta w 

schroniskach, które są zdrowe to po przebadaniu do ubojni, a te niezdatne do 

utylizacji – stwierdził Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski. 

Poinformował, że jaki sens ma budowanie schroniska, Pan Dyrektor Wójcik za 

chwilę nam tu powie, ile z Powiatu Łowickiego dzieci idzie poza Powiat 

Łowicki do domów dziecka i jakie to są koszty. Powoli z tymi zwierzętami, 

zostawmy to naturze, jeszcze nie wiemy a już „wylewamy dzieci z kąpielą”. 

Mamy bardziej bliższe ludziom sprawy, którymi powinniśmy się zająć, może w 

inny sposób, może weterynaria niech się zajmie, przepraszam za określenie 

„suczkami” – dodał.  

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – to świadczy o nas 

jako o ludziach, proszę Pana.    

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH VII SESJI RPŁ – GODZINA 14.30 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY 

VII SESJI RPŁ – GODZ. 15.20 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu  oraz wyłonienia jej członków. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że stosownie  do art. 

44b  ustawy  z  dnia 30  sierpnia  1991  r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej                         

(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn.  zm.), przy  publicznym  zakładzie  

opieki  zdrowotnej działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym                                     

i opiniodawczym  podmiotu,  który  utworzył  zakład oraz organem  doradczym  

kierownika  zakładu. Zgodnie z § 10 ust.3  Statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  

w  Łowiczu kadencja  Rady  Społecznej  pokrywa się z kadencją Rady  Powiatu  

Łowickiego z zastrzeżeniem, że do czasu powołania nowej Rady działa Rada  

dotychczasowa. W związku  z  upływem  kadencji  Rady  Społecznej działającej  

przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Łowiczu  powołanej  przez  Radę  

Powiatu  Łowickiego  Uchwałą  Nr  IV/25/2007  z dnia 31  stycznia  2007r.                     

w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej                     

w  Łowiczu i  wyłonienia  jej  członków oraz  stosownie  do  art.45 ust. 8  

cytowanej  ustawy   zachodzi  konieczność  powołania  nowego  składu  Rady  

Społecznej. Stosownie do art. 45 ust.1 lita. a powyższej ustawy  

przewodniczącym  Rady  Społecznej  jest  starosta  lub  osoba  przez  niego  

wyznaczona, natomiast  członkami  Rady  są  przedstawiciele  wybrani  przez  

Radę  Powiatu,  w  liczbie  przez nią  określonej  (art.45 ust.1pkt 1 lit. a) oraz 
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przedstawiciel  wojewody (art.45 ust.1 pkt. 2 lit. a ). Poinformowała, że 

przedstawicielem Pani Wojewody będzie nadal Pani Teresa Wojda, natomiast 

przedstawicielem Pana Starosty i jednocześnie Przewodniczącym Rady 

Społecznej proponuje się ponownie Pani Jolanty Kępka, przedstawiciela organu 

są ci sami członkowie Zarządu Powiatu jak poprzednio. Tradycyjnie każda z 

gmin wystosowała jednego swojego przedstawiciela, zrezygnował jedynie Wójt 

Gminy Chąśno. Poinformowała, że organ prowadzący jednostkę zwołuje 

pierwsze posiedzenie i propozycja padła na dzień 19 maja 2011 roku o godzinie 

13.00 w siedzibie szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – dodała.   

 

Radny Michał Śliwiński – myślę, że zanim przyjmiemy tą uchwałę to fajnie by 

było żebyśmy chociaż wysłuchali sprawozdania za poprzednie cztery lata 

działania tej Rady, jeżeli Pani Jola Kępka jest desygnowana po raz kolejny to 

chcielibyśmy takie sprawozdanie usłyszeć.                                   

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – to nie wynika z żadnych przepisów 

i nawet to nam do głowy nie przyszło, ponieważ tak jak wspominała jest to Rada 

Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej, jest organem inicjującym                                     

i opiniodawczym ale ZOZ-u, w związku z tym ewentualnie Pan Dyrektor 

mógłby powiedzieć jako osoba, która współpracowała z Radą Społeczną. 

Ponieważ tu jest jakby przedstawicieli to uchwałą, bo rada powiatu podejmuje 

decyzje poprzez uchwały, podejmujecie decyzje Państwo, natomiast jest dwóch 

przedstawicieli na których Państwo nie macie wpływu bo ustawa określa, 

jednym z nich jest przedstawiciel wojewody bo z ustawy wchodzi 

przedstawiciel wojewody i nie mamy na to wpływu i tak samo 

Przewodniczącym Rady z ustawy wynika jest Starosta lub wyznaczona przez 

niego osoba, ale przez niego, jest wprost napisane, czyli w woli Rady Powiatu 

tutaj nie ma. To są dwie sytuacje kiedy to się dzieje poza wolą Rady, natomiast 

pozostali przedstawiciele, tak jak powiedziałam, to zgodnie ze zwyczajem, bo 

nigdzie nie jest określone, że to są przedstawiciele gmin czy Miasta 

wchodzących w skład powiatu, tylko u nas był taki zwyczaj żeśmy występowali 

o tych przedstawicieli, żeby każda gmina miała przedstawiciela u siebie i tak też 

zrobiliśmy teraz, czekaliśmy dostaliśmy od wszystkich Wójtów zwrotne 

informacje i stąd na tej Sesji przedstawiamy Państwu – dodała.  

 

Radny Michał Śliwiński – Pani Sekretarz ja nie mówiłem o tym że jest taki 

obowiązek prawny, ja mówiłem o dobrym obyczaju, który tak naprawdę, jeżeli 

mamy podejmować jakieś decyzje, nawet wybierając czy akceptując cały skład 

osobowy Rady Społecznej, to chcielibyśmy mieć jakiś obraz jak te cztery lata 

poprzedniej kadencji minęły. Jak często spotyka się Rada, jakie jest 

zainteresowanie poszczególnych członków tej Rady, jak bywają często na tych 

spotkaniach, czy bywają, to takie jest naprawdę w dobrym tonie, żebyśmy takie 

sprawozdanie mieli – dodał.     



12 
 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – zgadzam się z Panem absolutnie, 

przy czym to nie jest pierwsza Rada Społeczna, która jest powoływana, gdyby 

taki zwyczaj był wcześniej, to byśmy się również przygotowali do tego. Ani w 

poprzedniej, ani we wcześniejszej, ani jeszcze we wcześniejszej kadencji nic 

takiego nie było. Natomiast Pan Dyrektor jest i może powiedzieć jak mu się 

współpracowało, to że część członków rzeczywiście nie uczestniczyła wcale to 

wiemy, bo często było tak że nie było nawet quorum, stąd też nawet mniejsza 

liczba członków tej Rady, bo poprzednio była większa to i quorum było 

automatycznie wyższe – dodała. Poinformowała, że nie ma takiej sytuacji jakby 

Rada nie mogła się spotykać i jakby ktoś robił jakieś problemy, bo Pan Dyrektor 

wtedy kiedy miał coś do zaopiniowania, ponieważ ustawa mu nakazuje, że musi 

występować do Rady o opinie to po prostu kontaktował się z Przewodniczącym, 

który wyznaczał wspólnie pasującym termin i tak się to odbywało.  

 

Radny Michał Śliwiński – Dyrektor to ma swoją działkę jeżeli chodzi o szpital, 

tutaj mam przedstawicieli z Rady Powiatu, którzy zasiadali w poprzedniej 

Radzie Społecznej ZOZ i myślę, że przedstawiciele mogli by krótko 

opowiedzieć jak ta praca ich tam wyglądała. Jest tutaj problem jakiś ja myślę, że 

nie, nie muszą nam dawać tego na piśmie. Myślę, że przedstawiciele są bez 

zmian czyli Pan Wojciech Miedzianowski i Pan Dariusz Kosmatka. Jakie macie 

swoje odczucia, jak to wygląda – zapytał.     

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski – chciałbym odpowiedzieć o 

zaangażowaniu członków Rady Społecznej, to o ile pamiętam to w ciągu trzech 

lat kiedy jestem Dyrektorem to jedynie jedno posiedzenie się nie odbyło z 

powodu braku quorum.    

 

Radny Eugeniusz Furman – chciałem podnieść wątpliwość prawną tej 

uchwały, mam taką wątpliwość albowiem w myśl obowiązujących przepisów 

Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta w naszym przypadku. Starosta 

może wyznaczyć osobę w swoim imieniu do sprawowania tej funkcji. Nie znam 

trybu i sposobu wyznaczenia Pani Kępki na to stanowisko przez Starostę, stąd 

taka moja wątpliwość prawna  – dodał.     

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – ponieważ ustawa mówi tak jak Pan 

odczytał i to jest jedyny zapis, który o tym mówi, to nie jest określona żadna 

procedura i żaden szczególny tryb dla wyznaczenia tej osoby. W naszym 

przypadku Pan Starosta złożył oświadczenie woli, oświadczył, że wyznacza 

Panią Jolantę Kępka jako Przewodniczącą Rady Społecznej ZOZ w Łowicz na 

podstawie artykułu, który jest tutaj w ustawie. Tak naprawdę nawet i ta forma 

nie musiała by być, wystarczyła by że w sposób dorozumiany powiedział tak jak 

to jest z oświadczeniami woli, tylko wtedy kiedy jest wskazany w przepisie, że 

muszą być na piśmie, to wtedy muszą być na piśmie. U nas tak przyjęliśmy i tak 
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jest chociaż wcześniej tak nie było, bo sprawdzałam w dokumentacji i 

poprzednio nie było to stosowane – dodała.  

 

Radny Krzysztof Janicki – Pani Sekretarz, to może zapytam, bo czegoś nie 

rozumiem. Czy może Pani Jolanta Kępka wyraziła zgodę, czy może ktoś ja 

zapytał, czy może nikt nie pytał. A jest tak ma być i koniec. Może ona sama nie 

wie kobieta że będzie Przewodniczącą Rady Społecznej ZOZ – dodał.   

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – była zapytana, wyraziła taką wolę. 

Nie musiała tego robić w żadnej formie, bo nie jest to przewidziane, ale była 

pytana i wyraziła wolę.   

 

Radny Michał Śliwiński – żeby uprościć, to może Pan Starosta wydałby 

oświadczenie woli, że chciałby by Pani Jolanta Kępka była teraz. Nie wiadomo 

komu wydał takie oświadczenie woli – dodał.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – przygotowując taką uchwałę, uważa Pan, 

że bez mojej woli byłaby ona przygotowana, bo wszystkie projekty uchwał 

przygotowuje Zarząd, chyba nie. Nie mniej jednak niniejszym oświadczam, że 

wyrażam taką wolę i informuję też, że Pani Jolanta Kępka również wyraża taką 

wolę. Ponadto chcę jeżeli już Państwo chcecie opinii, to winszuje takiego 

Przewodniczącego, myślę, że ona lepiej tą funkcję sprawowała ode mnie w tym 

trudnym okresie, co zresztą no chyba widać w efektach jak funkcjonuje szpital, 

każdy większy zakup, każda większa inwestycja, każdy plan i każde wykonanie 

musiało być przez Radę opiniowane, chociaż to nie było łatwe, ponieważ tak jak 

wcześniej było powiedziane z quorum były kłopoty. W poprzedniej Radzie 

przedstawicielem Gminy Łowicz był Pan Mirosław Kret, który kiedyś tam 

musiał „biegiem” z Łęczycy przyjeżdżać, bo nie można było quorum zwołać. Ja 

uczestniczyłem też w tych posiedzeniach dość często i zwykle to byli nasi 

przedstawiciele powiatu, było to dwóch przedstawicieli z Miasta, przedstawiciel 

Wojewody, z Nieborowa Pan też nie „omykał” że tak powiem w tych Radach. 

Posiedzenia były zwoływane w ramach potrzeb, do zaopiniowania przede 

wszystkim budżetów, inwestycji, zakupów i tych proceduralnych spraw, które 

takiej opinii wymagały – dodał.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – składam wniosek 

formalny o zamknięcie dyskusji.     

 

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

nieobecna Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 7 
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podjęli wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.       

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                       

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                         

w  Łowiczu  i  wyłonienia  jej  członków. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                             

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

  

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

nieobecna Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 7 

podjęli uchwałę Nr VII/46/2011 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu  oraz 

wyłonienia jej członków /Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu korzystania z 

urządzeń i obiektów użyteczności publicznej szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zasad i trybu korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności 

publicznej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Łowicki. 

 

Radny Artur Michalak – mam prośbę do Pana Starosty, ja to już mówiłem na 

posiedzeniu Komisji, chciałbym się odnieść do paragrafu trzeciego tej uchwały 

gdzie to Zarząd Powiatu Łowickiego ustala sposób określenia cen i opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń. Miałbym taką prośbę, gdyby szanowny 

Zarząd zwrócił uwagę aby ten sposób określenia cen i opłat był w formie 

bezgotówkowej czyli przelewowej, to jest dużo klarowniejsza sytuacja                                   

i bezpieczniejsza. A uchwała jak najbardziej słuszna – dodał.   

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

i Promocji – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecna Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr VII/47/2011 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 

zasad i trybu korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej szkół i 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki 

/Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 11 

 

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.  

 

Radny Michał Śliwiński – mam pytanie do Pana Starosty, kiedy Zarząd 

Powiatu Łowickiego zaczął pracę nad podziałem tej nadwyżki i kiedy 

zakończył. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – odpowiem od tyłu, pracę nad podziałem 

nadwyżki Zarząd Powiatu zakończył 16.30 w poprzedni wtorek, a zaczął po 

części to już na początku tego roku. Ile informacji mogliśmy zebrać, na takich 

pracowaliśmy – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński – to powiem Panie Starosto kiedy my Radni 

dowiedzieliśmy się o podziale nadwyżki. My o podziale nadwyżki 

dowiedzieliśmy się z prasy, ponieważ tak jak mówiłem na początku, Panie 

Przewodniczący mówił Pan, że porządek obrad dostaliśmy wraz z materiałami. 

Tak nie było, materiały dostaliśmy jeżeli chodzi o zmiany w budżecie i podział 

prawie  5 000 000,00 zł nadwyżki ja dostałem wczoraj po południu na e-maila, 

niektórzy koledzy dostali te materiały dzisiaj. Tak naprawdę, nie mówię Panie 

Starosto że wszystko jest źle, nie mówię. Z wieloma rzeczami się zgadzamy i 

tylko dlatego że w maju nie mamy Sesji, nie będziemy wnosić żeby ten materiał 

zszedł z dzisiejszych obrad na Sesję majową bo w maju nie ma Sesji. Wiemy o 

tym że trzeba pomóc, bardzo szybko trzeba będzie wykonać inwestycje, ogłosić 

przetargi żebyśmy zdążyli przed zimą, żeby nie było tak jak np.: z inwestycją na 

Gminie Łyszkowice, że od lutego jest czas, potem okazywało się, że brakowało 

czasu żeby ogłosić przetarg, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego że faktycznie 

te pieniążki są potrzebne i trzeba je jak najszybciej wydać, dlatego nie będziemy 

wnioskować żeby dać nam jeszcze więcej czasu, bo może tak naprawdę są 
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inwestycje, które są bardziej potrzebnymi inwestycjami. Na tą chwilę, mówię z 

wieloma inwestycjami zgadzamy się tutaj, szkoda że nie wszystkie wnioski, 

bądź prawie żadne wnioski Radnych, które spływały wcześniej do budżetu i 

wnioski Komisji nie były brane pod uwagę, taką mam przynajmniej informację 

z Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nie będziemy wnioskować, żeby faktycznie 

zeszło to z porządku obrad, tylko będziemy głosować dzisiaj nad tym projektem 

przygotowanym dzisiaj przez Zarząd, ale mówię to jest nie w porządku w  

stosunku do nas, to że mieliśmy przed chwilą klub i przeciągnęliśmy Państwa  z 

przerwą to wynikało z tego, że materiały dostaliśmy dzisiaj bądź wczoraj po 

południu. To nie są małe materiały, to nie jest mała kwota, to są naprawdę 

poważne środki – dodał.   

 

Radny Jerzy Wolski – tak, to co powiedział kolega Michał Śliwiński, materiał 

jest bardzo obszerny, ja też dostałem to przed sesją, to jest 5 000 000,00 zł 

należałoby to czytać, czytać i zagłębiać się może nawet zadawać pytania a my 

za chwilę mamy nad tym głosować. Mam mieszane uczucia co do podziału 

nadwyżki jako że 3 – 4 miesiące temu mówiło się na tej sesji że będzie 

ogromna, duża nadwyżka, faktycznie suma jest bardzo duża i spodziewałem się, 

że może zafunkcjonuje to w inwestycjach, troszkę może gdzie indziej to co 

Michał Śliwiński powiedział, w zasadzie żadne z nowych wniosków tutaj 

inwestycyjnych się nie pojawił, składanych przez Radnych, przez Wójtów, przez 

mieszkańców. Z drugiej strony rozumiem sytuację bo mamy wiedzę z Komisji 

Gospodarczej, słabo wypadły te przetargi, prawie milion złotych należało 

dołożyć, zgadzamy się z tym, nie można inaczej. Powiedzmy można było 

inaczej rozdysponować w kilku innych miejscach, cieszę się natomiast, że został 

uwzględniony wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, aby przekazać jeszcze 

więcej środków na bieżące utrzymanie dróg, do zadań Powiatowego Zarządu 

Dróg i Transportu po naszej marcowej lustracji dróg, tam ponad 300 000,00 zł 

zafunkcjonowało na pobocza, na rowy, na odmulanie i za to dziękujemy 

serdecznie – dodał. Jeszcze raz podkreślam brakło mi tu choć jednej, czy dwóch 

takich inwestycji dróg może bardziej znaczących, które wymagają nakładek, czy 

jakiś remontów, które tutaj funkcjonują.  

 

Radny Paweł Bejda – ja chciałbym się zwrócić do Zarządu Powiatu 

Łowickiego i do Państwa Radnych, żeby podkreślić jedną rzecz przed 

głosowaniem, a mianowicie na koniec grudnia 2010 roku deficyt budżetowy 

kształtował się wysokości 5 000 000,00 zł, w tej chwili uchwała, którą tutaj 

mamy podjąć powoduje, że deficyt będzie w kwocie 8 932 000,00 zł, prawie 

9 000 000,00 zł. Jest to bardzo poważny wzrost i jest to tam jakiś mój niepokój i 

poprosiłbym o komentarz Pana Starostę. Będziemy też głosować nad pomocą 

finansową dla gmin z terenu powiatu na dofinansowanie ochotniczych straży 

pożarnych w wysokości 100 000,00 zł. Nauczony doświadczeniem z 

poprzedniej kadencji, że nie było jasnych i sprecyzowanych kryteriów jeżeli 
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chodzi o rozdysponowanie tych środków, a chcę przypomnieć że jeżeli 

przegłosujemy jako radni te środki to tak naprawdę możemy już później nie 

mieć na to absolutnie wpływu, więc pytanie do Pana Starosty w jaki sposób i 

jakim kluczem będzie dzielił te środki. Następne pytanie, jest też 100 000,00 zł 

przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy budynkach powiatu łowickiego 

i chciałbym też poprosić Pana Starostę o komentarz co za te 100 000,00 zł tutaj 

wokół budynków będzie wykonywane – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Furman – chciałbym zapytać Pana Starostę jakimi 

kryteriami Zarząd Powiatu Łowickiego kierował się proponując te zadania 

inwestycyjne w zakresie drogownictwa. Drugie pytanie dotyczy budowy obory 

w granicach Miasta, na Blichu, czy jest zgoda bądź opinia Inspekcji Ochrony 

Środowiska.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – dziękuję serdecznie za zrozumienie, przy 

budżetach tak jest, dosłownie dzisiaj dostaliśmy kolejne podstawy do tego aby 

zmieniać budżet i to nawet niektórzy koledzy z Zarządu mają mi za złe, że nie 

wprowadziłem jeszcze dziś, dotarło dzisiaj porozumienie z Gminą Nieborów 

gdzie moglibyśmy wprowadzić taką samą ilość pieniędzy jaką wprowadzamy po 

swojej i tu jest od razu odpowiedź jakie były kryteria tych czy innych 

inwestycji. W zasadzie cała nadwyżka, czy wolne środki precyzyjniej mówiąc 

zostały podzielone w ten sposób aby zaspokoić zobowiązania w stosunku do 

albo jednostek albo gmin albo inwestycji, które już są w budżecie. Tu tak 

naprawdę nie ma nic nowego i to przy każdej pozycji mogę to uzasadnić, po 

kolei tak jadąc od PZDiT, bo głównie o drogi tutaj są pytania: 50 000,00 zł na 

zakup materiałów, to pod tym się kryje uzupełnienie środków na akcję „zima”, 

300 000,00 zł to jest o czym kolega Jurek Wolski powiedział zwiększenie 

środków na rowy i przetarg już czeka na przyjęcie dzisiaj żeby mógł być 

rozstrzygnięty, dosłownie wczoraj kwota jest o 3 000,00 zł albo 7 000,00 zł 

poniżej tych 300 000,00 zł, tak dokładnie nie odpowiem. Droga Księstwa 

Łowickiego to pieniądze tak naprawdę przeszły w tych wolnych środkach z 

zeszłego roku i to jest mniej więcej tyle ile potrzeba na wykonanie połowy tej 

drogi. Bednary – Kolonia, Bednary – nakładka, Mysłaków i Kompina są to 

cztery inwestycje na które Gmina Nieborów już w marcu podjęła uchwałę, 

porozumienie, umowa dotarła dzisiaj. W związku z tym, że to nie jest takie 

proste stworzyć ten dokument i to Pani Skarbnik potwierdzi, że nie wystarczy na 

to trzech dni i dwóch nocy, dlatego przyjmowanie dzisiaj uważałem za zbędne – 

dodał. Poinformował, że następnie jest Złaków Kościelny – nakładka tutaj też 

jak w tej uchwale zwiększającej dochody mamy już aneks do porozumienia z 

Gminą Zduny zwiększającą środki na nakładkę  o 80 000,00 zł z tym że Wójt 

wniósł uwagę i poprosił aby jeszcze jeden z zakrętów zrobić to jest ta sama 

inwestycja tak naprawdę, 150 – 160 metrów, żeby zwiększyć, nie można 

zwiększyć umowy tej która była w przetargu więc trzeba wprowadzić nową 
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pozycję. Podobna historia jest z Niedzieliskami, gdzie tutaj jakby te środki się 

dublują, bo mamy zabezpieczone środki w „niewygasach”, to co też mówiłem 

na Komisji Rewizyjnej, że nie ma potrzeby łamać prawa, żeby podejmować 

uchwały o niewygasach na dotacje, wystarczy tylko zadeklarować że się te 

środki w przyszłym roku uzupełni. Tutaj też jest to te 200 000,00 zł, tak 

naprawdę staną się w 180 z 200 000,00 zł kolejną nadwyżką środków, 

przyjmując dzisiaj zapłacimy z tych pieniędzy a to co było w nadwyżce 

zresztuje nam się. I tutaj też był drobny warunek, ale nie do tych pieniędzy tylko 

zwiększenia schetynówki, która będzie i ta uchwała będzie podejmowana na 

początku maja zwiększająca środki na schetynówkę – „tak dam 50 ale tam w 

Niedzieliskach przy tej drodze co robiliście, przy remizie tam cały czas woda 

stoi, zróbcie coś z tym”- więc domówiliśmy się w ramach tej inwestycji 

zakupimy kostkę strażacy sobie ją ułożą. Są jeszcze dwie inwestycje drogowe to 

znaczy Kalenice – powierzchniowe utrwalenie tutaj jest inwestycja 

zeszłoroczna, która tak naprawdę nie została odebrana, może nie tak, została 

odebrana ale nie w 100%, nakładka ścieralna została przyjęta tylko w 50%, 

zostały naliczone odsetki karne za nie terminowe wykonanie drogi, za złe 

wykonanie czy 116 000,00 zł przeszło w wolnych środkach na ten rok, ale żeby 

ta droga się nie rozjechała, ona tam dzięki Bogu nie tak źle wygląda w tej 

chwili, ale powinna być utrwalona powierzchniowo. Jest jeszcze jedna i ta jest 

jakby nową inwestycją to jest droga w Skaratkach, tutaj jedyny wypadek, jedyna 

gmina gdzie w wyniku przetargu, a mamy podzielone na każdą gminę ile 

pieniążków mamy przeznaczonych naszych i gminnych, jedyna gmina gdzie się 

pieniądze resztują. Tutaj prośba była Wójta, że jeżeli cokolwiek się zresztuje, 

zresztą żeby była ona zgodna z wnioskiem Radnego naszego i Pani Radnej na 

którejś z Sesji, żeby coś rozpocząć na tej drodze, więc postanowiliśmy tutaj 

przeznaczyć 100 tyś na tą drogę. Pozostałe, są to środki brakujące na 

schetynówce chociaż jest to już drugi przetarg i tym razem ta cena była 

sumarycznie mówiąc na obydwu schetynówkach o około 200 000,00 zł niższa. 

Ponadto, tak jak powiedziałem, mamy tutaj pewne zaległe pieniądze ale nie 

możemy czekać chociaż z tej przyczyny, że nie ma sesji  w maju, musielibyśmy 

organizować jakąś nadzwyczajną sesję. Mamy jeszcze zadeklarowane środki z 

Gminy Łowicz, z Gminy Kiernozia, z tych jeszcze brakuje, z gminy Łowicz 

bodajże 70 000,00 zł, z Gminy Kiernozia 50 000,00 zł. Dzisiaj Gmina 

Łyszkowice miał podjąć uchwałę o 50 000,00 zł. To są wszystkie inwestycje 

drogowe, pozostałe to są też w zasadzie niezbędne albo kontynuacja już 

wcześniej podjętych takich jak z gazyfikacją związanych to są dwa obiekty 

będące własnością powiatu, które nie zostały objęte umowami wcześniej na 

gazyfikację, bo przypominam że jeszcze mamy Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, ogólniak, świętojańską i tam umowy 

mamy już podpisane, te dwie musimy podpisać w tej chwili i to będą umowy na 

przyłącza oraz jak już wcześniej powiedziałem na Komisji rezerwujemy 

73 000,00 zł na niezbędne prace dostosowawcze w zasadzie na obiektach 
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głównie to jest wymiana palników z olejowych na gazowe. W przypadku 50 tyś 

na poprawę jakości jest to jakby zwiększenie naszego udziału we wniosku, bo 

oprócz tych pieniędzy mamy też na podobny tytuł pieniądze z byłego 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mają one 

stanowić nasz udział w większym wniosku takim 2 mln na termomodernizacje 

pozostałych obiektów powiatowych które tego wymagają. Ponadto 

przewidujemy środki na wyposażenie nowych sal lekcyjnych i gimnastycznej                     

w ZSP Nr 3 . Pytanie było o oborę i tutaj oczywiście za 40 tyś zł nie zbudujemy 

ale pozwoli to nie czekając na sprzedaż zgodnie z tym co jesteśmy domówieni 

jakby taką umową i z dyrektorem i radnymi i zarządem powinny te pieniądze 

wystarczyć na przygotowanie dokumentacji, a w przypadku sprzedaży działek 

które do te pory były w dyspozycji Blichu rozpocząć budowę. Czy będzie 

możliwa budowa – nie ma żadnych przeciwwskazań , chociaż takie opinie będą 

dopiero mogły być  w przypadku występowania o pozwolenie o warunki 

zabudowy i później największy problem będzie jak zwykle z konserwatorem 

zabytków i to tylko tyle a tutaj jeśli chodzi o ochronę środowiska nie ma 

przeciwskazań jest to teren rolny i on prawdopodobnie taki pozostanie chociaż 

to z kolei nie przeszkadza aby w każdej chwili mógł być odrolniony   bo już 

teraz nawet ustawy pozwalają  na terenach miejskich bez jakiś tam wielkich 

wyłączeń czy zmiany planów pod budownictwo mieszkaniowe takie rzeczy  

robić. Deficyt tutaj w odpowiedzi panu radnemu Bejdzie, no deficyt ja akurat 

tym deficytem powiem tak, ja się nim w ogóle nie przejmuje. Deficytem 

będziemy się przejmowali szanowni państwo w następnym roku jeśli tylko te 

jak nazwała je  bodajże Skarbnik z Katowic – no idiotycznych propozycji 

Ministra Finansów no to wtedy będziemy się bali. Propozycje są takie aby 

deficyt nie mógł przekroczyć w 2012 roku – 4% i co roku mniej aż do 1%. No to 

w naszym przypadku ten deficyt mógłby wynieść 500-600 tyś. zł. no z takim 

deficytem to zatrudnimy pana Rostowskiego niech rządzi, zresztą nie zgadzają 

się z tym wszyscy samorządowcy bo powiem państwu tylko tyle, gdyby w 

Krakowie odliczyć tylko pieniądze potrzebne na inwestycje unijne to i tak jest to 

60%. To znaczy tak on proponuje, próbuje nam tutaj też rzucać jakąś 

marchewkę mówiąc że będziemy mogli handlować deficytem i w naszym 

przypadku, w przypadku naszego powiatu to byłoby to niemożliwe, ale w 

przypadku najbardziej zadłużonego miasta jakim jest Kraków to dokończę to 

zdanie które wcześniej mówiłem  gdyby nawet udział w inwestycjach miejskich 

odrzucić to i tak 60% mają zadłużenia, ale deficytu mają tylko 0,6% czyli mogli 

by sprzedać nam 0,4%, a sytuacja ich jest tragiczna oni nie mogą mieć 

większego deficytu ponieważ RIO im po prostu nie przyjmuje budżetu bo nie 

byliby w stanie spłacać zobowiązań. Dlatego ten deficyt tutaj nie jest 

najważniejszy ważniejsza jest ta tutaj inna pozycja i tutaj rzeczywiście ona 

rośnie i to jest zadłużenie na koniec 2010, a zadłużenie na koniec 2011. No ale 

widzicie proszę państwa pewnie oczekiwania i wasze i moje były dużo wyższe, 

że uda się zrobić dużo , dużo więcej. Tak naprawdę to w trakcie roku musimy 
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znaleźć jeszcze parędziesiąt tysięcy złotych bo być może sytuacja nas zmusi do 

zwiększenia wydatków w opiece społecznej, nie znamy jeszcze wyników naboru 

ale być może trzeba będzie zwiększyć jeszcze środki w oświacie także no 

chciałoby się więcej, ale tak naprawdę udało nam się tylko nie całe 200 tyś. zł 

przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Wnioski na OSP, to rozumiem panie Pawle że  

nie jest top wniosek abym to ja dzielił bo nic takiego się nie wydarzy jeśli 

dzisiaj przyjmiemy, a przyjmujemy rezerwę i tak jak państwo pamiętacie                            

w zeszłym roku, czy dwa lata temu, burzliwie bo burzliwie ale to jednak rada 

przyjmowała ile,  na którą jednostkę , na którą gminę z przeznaczeniem na którą 

jednostkę trzeba przeznaczyć. My zapisaliśmy te 100 tys. zł no wiedząc, że tych 

podań o jakąś tam pomoc od różnych jednostek jest na kwotę zbliżoną na około 

tych 100 tys. zł  

 
Radny P. Bejda: Panie starosto jeszcze te 100 tyś. zł na inwestycje wokół 

budynku. 

Starosta J. Michalak: Jest to 100 tys. zł podzielone, powiem szczerze w tej 

chwili to tak trochę na oko. Zresztą i w rezerwie w działach 801 i 854 to znaczy 

w oświacie i w tej oświacie specjalnej są to środki na zagospodarowanie terenu 

wokół ZSP Nr 3 i Specjalnego Ośrodka i tam na pewno trzeba będzie wykonać 

ogrodzenia, gdzie jeszcze nie wiemy i tutaj na komisji budżetowej mówiłem że 

tamten teren w ogóle wymaga uporządkowania bo wszystko to co jest od 

Powstańców jak sobie to wyobrazicie te chodniki na których po obu stronach 

stoją samochody aż do garaży jest tak naprawdę nasz teren z tym, że koło garaży  

w części bodajże 1/28 bo tam 27 garaży stoi i czynimy pewne starania.                              

W związku z tym , że tak naprawdę decydenci nie siedzą w Łowiczu którzy by 

nam mogli pomóc tzn. właściciele i decydenci ZPOW no nie możemy już dzisiaj 

cos tam zadeklarować ale staramy się uzyskać ten teren po  byłej bocznicy 

przynajmniej na odcinku do szkoły od tyłu aby można było korzystać z tych 

garaży od tyłu jakby wyłączając teren szkoły. Nosimy się też z zamiarem, takie 

rozmowy były prowadzone wcześniej z syndykiem póki co jest to zawieszone 

na zakup terenu który mógłby służyć zarówno jednej jak i drugiej szkole jako 

boiska zielone, to jest taki przyległy teren o SYNTEXIE można tak to określić 

gdzie ewentualnie gdyby nie można było z tej strony zrobić, można by się 

zastanowić tak jak sugerował to  chyba radny Janicki pobudowanie garaży                        

27 i zaproponowanie przeniesienia się tym właścicielom bo inaczej oni nie 

zrezygnują a siłą ich z tamtąd nie wyrzucimy. Nawet gdybyśmy podjęli taką 

uchwałę. To jest właśnie ten teren. Ponadto pani dyrektor złożyła też wniosek  o 

dofinansowani, to jest taki program Radosna Szkoła gdzie może uzyskać około 

60 tyś. zł z dużymi szansami. Wtedy zagospodarowałaby ten teren między  
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SOS-W a starym internatem. Wymaga też uzupełnienia trelinka w której jest 

dziura bo  chcemy zdjąć grodzenie przy sali i uzupełnić maksymalnie jak się da 

trelinką czy też nową nawierzchnią po to by tam stworzyć kilkanaście nowych 

miejsc parkingowych. Chcemy też zlikwidować taki kawałek zieleni który                      

w takim układzie budynków nie pasuje między szkołami, jednostkami gdzie 

znów byłoby kilka kolejnych miejsc parkingowych. Ponadto chcielibyśmy 

zlikwidować po stronie SOS-W patrząc od Powstańców ten chodnik i stworzyć 

tam zatokę parkingową  bo tam niby jest jezdnia, 2 chodniki a tak naprawdę nie 

dam się tam ani jechać ani przejść bo wszędzie stoją samochody. Dlatego tez 

zostawiliśmy te środki jakby w naszej dyspozycji jak to kolega Darek mówi 

żeby się „nie pozabijali” a my wspólnie coś tam zrobimy bo każdy z dyrektorów 

chciałby koło siebie jak najwięcej a pieniędzy jest tyle ile jest.  

Radna I. Kolos: Panie starosto nie wymienił pan gminy Chąśno czy mam 

rozumieć, że na tej gminie nie będzie żadnej inwestycji.  

Starosta J. Michalak: To znaczy ja nie tylko gminy Chąśno nie wymieniłem. 

Tak się składa, że gmina Chąśno nie uczestniczy  w  żadnej schetynówce żadna 

z dróg nie przechodzi akurat przez tą gminę i proszę tego tak nie traktować jako 

jakąś tam deklaracje czy obietnice, ale tak jak jest to przy tworzeniu budżetu 

pod koniec roku poprzedniego tak i teraz to nie jest to jeszcze ostateczny budżet. 

Tak jak państwo  prześledzą te budżety, to już te środki tam gdzieś widać. Tak 

jak powiedziałem są jakieś środki których dzisiaj nie możemy wykazać, jako 

dochody ich wprowadzić, a już musieliśmy po stronie wydatków je zapisać aby 

nie blokować  roboty.  Także to nie tak, że nie będzie żadnej inwestycji.  

Radny J. Wolski: Ja panie Starosto chciałem zapytać o bramę przy                                  

ul. Świętojańskiej. Po raz pierwszy jestem za od kilku lat miałem nadzieje że 

może nie wytrzyma tych wiosennych podmokłych terenów, zróbmy to ile ma to 

kosztować , to już nawet nie starszy w tej chwili to jest już przerażenie. Tam 

któregoś dnia było chyba 2 murarzy przykleiło parę cegiełek, teraz zaczyna się 

cały sezon turystyczny no nie da się patrzeć na to, albo jakąś tam brzozę 

posadźmy aby tego nie było widać. Jeśli naprawdę jest Jaksa potrzeba to 

wyłóżmy te środki aby  w miarę jakoś to schludnie było skoro nie można nic z 

tym zrobić.  

Starosta J. Michalak: No nie można, tak naprawdę to jest już wszystko co 

mieli przykleić , chociaż kosztowało to około 20 tys. zł jak dobrze pamiętam i to 

też była inwestycja niewygasająca. Potrzeba teraz jeszcze około 30 tys. zł czyli 
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ta kwota 60 tyś. zł tak jak co roku ja przepychamy z roku na rok no nie zmienia 

się.  

Radny P. Bejda: Panie starosto w załączniku nr 3 do omawianej i dyskutowanej 

uchwały jest taka pozycji 701 898,53 zł to jest przebudowa i remonty ciągu dróg 

powiatowych nr 2707E, 2709, 2119 i 2717. Mam rozumieć, że pod tymi 

symbolami kryje się również przebudowa ul. Chełmońskiego.  

Starosta J. Michalak: To jest ta schetynówka  wychodziliśmy z założenia ….. 

Radny P.Bejda: A proszę powiedzieć na terenie Miasta Łowicza co 

przewidziane jest do wykonania. 

Starosta J. Michalak: To znaczy jakby kompletne dokończenie  jakby. W tej 

chwili dzieją się tam jakieś prace które też były w niewygasach zapisane. To 

znaczy po stronie do  2 wstawianie krawężników i chodników po obydwuch 

stronach. W przetargu jest pani Ania ona precyzyjniej by powiedziała Warstwa 

wyrównawcza i ścieralna przed poznańską czyli jakby dokończenie  i po drugiej 

stronie poznańskiej mają być ustawione krawężniki i ma być po lewej stronie 

stojąc tyłem do miasta chodnik, po prawej ciąg pieszo-jezdny czyli taki z tą 

ścieżką rowerową na ile oczywiście to wystarczy bo chodnik ma mieć 2,5 m no i 

nakładki jedna jeszcze wyrównawcza i ścieralna.  

Radny P. Bejda: I na jakiej odległości  

Starosta J. Michalak: Do granicy miasta, do końca. 

Radny St. Felczyński: Nawiążę jeszcze do ul. Księstwa Łowickiego                                

w Łyszkowicach. W zeszłym roku miała być ta ulica zrobiona, nie została 

zrobiona. Umowa została zerwana, pan starosta bodajże na grudniowej sesji 

obiecał, że w 2011 roku ta ulica będzie zrobiona, mamy w budżecie 150 tyś. zł 

myślę że nawet połowy za tą kwotę drogi nie zrobimy . 

Starosta J. Michalak: Tyle zostawiamy ile w poprzednim roku ta połowa miała 

kosztować , oczywiście, że tak ja na sesji grudniowej powiedziałem że będzie 

wykonano to co za nasze pieniądze . ja wiem , że  nie da się jej zostawić bo tam 

dzisiaj idzie prawie główny transport , ale póki co tyle jest pieniędzy tyle 

przeszło  zeszłorocznych wolnych środków i tyle mogliśmy zapisać i nic więcej 

nie mogę w tej chwili deklarować. 

Radny P. Bejda: Ja chciałem jeszcze dopytać, proszę powiedzieć panie Starosto 

w jakiej kwocie dokłada się miasto do tej inwestycji przy ul. Chełmońskiego.  
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Starosta J. Michalak: 380 tyś. zł  

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski: Panie starosto czy 300 tyś. zł 

na ul. Księstwa Łowickiego wystarczyłoby.  

Starosta J. Michalak: Trudno dzisiaj w ogóle cokolwiek przewidywać, ceny są 

bardzo, bardzo różne. Pierwsze otwarcie ofert na schetynówki pokazało, że 

wzrosło nawet w niektórych zakresach nawet o 40%. 

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski: Dlaczego pytam, ponieważ w 

gminie Kiernozia była taka sama sytuacja  

Starosta J. Michalak: Ale to jeszcze skończę, ale przetarg w gminie Nieborów 

organizowany przez gminę pokazał, że jedna z ulic, czy nawet dwie ulice 

robione w kostce są robione za niecałe ponad 100 zł za m2. To być może jest 

odwrotnie niż było to do tej pory, że wczesna wiosna to przetargi bardzo tanie a 

potem to rosło i pełen portfel. Dzisiaj się jakoś okazuje, że ceny zaczynają 

trochę spadać.  

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski: Ja tylko aby dokończyć. Taka 

sama sytuacja była w gminie Kiernozia i o ile wiem, a jeżdżę tam na sesję, na 

każdej jednej byłem, 200 tyś. zł zostało przesunięte w gminie Kiernozia na  ten 

rok, co pozwoliło drogę w Niedzieliskach w całości wybudować to samo mogło 

się równie dobrze stać w Łyszkowicach.  

Radny P. Bejda: Panie starosto jeszcze ul. Chełmońskiego, proszę powiedzieć 

w zeszłym roku nie pamiętam po prostu podczas rozmów z miastem jakie były 

ustalenia jeżeli chodzi o proporcje nakładów finansowych miasto i powiat  

Starosta J. Michalak: Tak jak z każdą gminą, nie tylko z miastem 

wychodziliśmy z założenia, że powinno to być 25% na tyle nas stać, 25% 

gmina, 50% budżet państwa. Skończyło to się różnie w przypadku akurat miasta 

Łowicza ten szacunek , to co wyszacowało PZDiT kosztorys…… 

Radny P. Bejda: No właśnie jaki jest ten stosunek na dzień dzisiejszy. 

Starosta J. Michalak: Pani Ania tu potwierdza, że na takim samym, no ja może 

bym tu powiedział że może nie tak dokładnie co do grosza, ale bo to kwota 

początkowo wynosiła 290 tyś. zł o tyle wnioskowaliśmy do miasta, miasto na 

tyle się zgodziło, i w tym roku …. 

Radny P. Bejda: Czyli jest złotówka do złotówki tak 
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Starosta J. Michalak: Tak.  

Radny P. Bejda: Czyli te 300 tyś. zł to z tych 711 tyś. zł to 300 tyś zł jest po 

naszej stronie 

Starosta J. Michalak: Nie, to są nasze środki. Cała schetynówka to jest 4 mln 

500 kilkadziesiąt tysięcy złotych z czego 2 mln 100 tys. zł jest to budżet 

państwa, 380 tyś. zł to jest miasto Łowicz , 280 to jest gmina Zduny  

Radny P. Bejda: Nie, nie panie starosto skupmy się na ul. Chełmońskiego w 

graniach miasta. Moje pytanie ma na celu, no bo w tej chwili jest, padła 

odpowiedź, że około 300 tyś. zł miasto dokłada  

Starosta J. Michalak: 380 tyś. zł. 

Radny P. Bejda: A ile nas to będzie kosztowało jako powiat. 

Starosta J. Michalak: To znaczy w projekcie jak występowaliśmy to mówię w 

tych samych granicach też 380 tyś. zł. i 780 tyś. zł no może nie 780 bo  w tej 

chwili udział budżetu państwa zmalał bo przetargowo jest inaczej. To nie jest 

25% bo w związku  z tym, że przetargi wyszły drożej o 700 tyś. zł od 

kosztorysowych no to tyle dokładamy my, miasto i gminy. W przypadku tego 

odcinka miejskiego jest to złotówka do złotówki, nie wszędzie tak jest 

poprosiliśmy o 90 i 90 dołożyli.  

Radny K. Figat: Ja rozumiem, że inwestycja wodociągu i kanalizacji na tym 

odcinku ul. Chełmońskiego była robiona przez miasto.  

Starosta J. Michalak: Tak przez miasto. 

Radny K. Figat A ile z tytułu zajęcia pasa drogowego powiat dostał.  

Starosta J. Michalak: Panie radny jest taka tradycja, nie przeze mnie 

wprowadzona też, że w ogóle nie płacą gminy i to jest dobra. W ogóle 

samorządy nie płacą za zajęcie pasa, chcieliśmy to zrobić no ale od razu są 

odzewy  gmin które współpracują, które się dokładają mówią no dobrze ale 

przynajmniej jak żądasz od nas złotówki za złotówkę to nam dołóż. Chociaż są 

takie gminy które wysyłają nam mieszkańców które mówią – „coś ty nie płać, 

po co, nie masz obowiązku” 

Radny K. Figat: O ile pamiętam przy inwestycji gminy Łowicz , przy 

kanalizacji w Zabostowie  na okres budowy gmina Łowicz przejęła w 

zarządzanie tą drogę. 
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Starosta J. Michalak: Tak, oczywiście, że tak. No ale tutaj gmina miasto 

Łowicz przejmuje już  od 10 lat w zarządzanie drogi na terenie miasta. 

Radny K. Figat: No tak ale przyzna pan, że przeznaczamy na to środki.  

Starosta J. Michalak: Oczywiście, a na gminę Łowicz nie , czy na Nieborów 

tak samo.  

Radny K. Figat: Przynajmniej ta inwestycja nie była robiona dwa lata, a my 

zbieramy cięgi już przynajmniej ze dwa lata za ul. Chełmońskiego. 

Więcej pytań nie zgłoszono  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

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

nieobecna radna M. Ogonowska/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr VII/48/2011 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu powiatu łowickiego na 2011 rok /Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ  sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017. 

 

Przewodniczący RPŁ. M. Kosiorek poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały RPŁ Skarbnik Powiatu E. Kotarskiej-Furman.  

 

Przekazał prowadzenie obrad VII Sesji RPŁ Wiceprzewodniczącemu RPŁ 

Waldemarowi Wojciechowskiemu  

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2011-2017. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski oddał prowadzenie obrad 

VII Sesji RPŁ Przewodniczącemu RPŁ Marcinowi Kosiorkowi. 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni radni M. Ogonowska, M. Śliwiński, K. Janicki/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr VII/49/2011 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku RPŁ w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2011-2017 /Zał. Nr 10/.  

 

Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych powiatu łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2722E na odcinku Małszyce-Klewków  

 

Dyrektor PZDiT A. Gajek –Sarwa przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych powiatu 

łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2722E na odcinku Małszyce-

Klewków  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni radni M. Ogonowska, M. Śliwiński, I. Kolos, B. Heichman/: 

za   -  17 

przeciw  -   0 

wstrzymało się -   0 

podjęli uchwałę Nr VII/50/2011 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych powiatu 

łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2722E na odcinku Małszyce-

Klewków /Zał. Nr 11/.  

 

Ad. pkt 14 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta J. Michalak przedstawił sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac 

Zarządu Powiatu Łowickiego  w okresie między sesjami /Zał. Nr 12/. 
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Ad. pkt 15 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: 8 kwietnia chciałem podziękować  

wszystkim tym radnym którzy  również wzięli udział w uroczystej drodze 

krzyżowej ulicami  miasta, 14 kwietnia była impreza – Miesiąc pamięci 

narodowej i msza święta w Kościele Ojców Pijarów i akademia jak co roku w 

technikum , 15 kwietnia razem z panią Radną Ireną Kolos i członkiem Zarządu 

w szkole w Błędowie byliśmy na jubileuszu 90 – lecia twórczyni ludowej pani 

Bronisławy Skwarnej i korzystając z okazji, że jestem przy głosie to pragnę 

przedstawić zaproszenie jakie przyszło do pastwa radnych od Biskupa 

Łowickiego do wzięcia udziału w I pielgrzymce samorządowców do Głogowca. 

 

Ad. pkt 16 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek przypomniał radnym o składaniu do końca 

kwietna 2011 roku oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 

2010 roku.   

Więcej spraw różnych , interpelacji, wolnych wniosków, zapytań radnych nie 

zgłoszono. 

Ad. pkt 17 

Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

                                             Przewodniczący RPŁ 

                                         /-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka  
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