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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/11 

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 22 czerwca 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 VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu  z VII Sesji RPŁ. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia                                  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w spawie udzielenia absolutorium  

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku                         

w sprawie określenia  zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2011.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 

za 2010 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2010 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2010 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2010 rok.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                   

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kiernozia. 



2 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/5/2010 

RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/6/2010 

z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

18. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                         

w Powiecie Łowickim. 

19. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uznania rolnictwa za 

priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 

rolniczych dla Polski. 

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 VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył VIII 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.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – zostałem upoważniony przez Koalicyjny 

Klub Radnych Koalicyjnych o przedstawienie wniosku o wprowadzenie do 

porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

przekazania Gminie Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego 

schroniska młodzieżowego.” Myślę, że przed punktem 16 – dodał.  
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Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że logicznym 

byłoby żebyśmy sprawozdania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej; Muzeum; Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej                             

w Łowiczu przyjęli przed głosowaniem sprawozdania z  wykonania budżetu za 

2010 rok. To daje taki pełny obraz a tu wychodzi, że najpierw przyjmujemy całe 

sprawozdanie z wykonania budżetu, przyjmujemy absolutorium a później 

przyjmujemy sprawozdania finansowe – dodał. Zawnioskował, by punkty: 8,9, 

10, 11 były po punkcie 4 czyli w punktach 5, 6, 7, 8.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – Zarząd Powiatu Łowickiego złożył 

wniosek pisemny. Odczytał wniosek /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – propozycje zmian porządku obrad 

będziemy głosować w kolejności zgłaszanych wniosków. 

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

wprowadzili do porządku obrad po punkcie 16 punkt 17 w brzmieniu: 

„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania Gminie Bielawy 

zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego”. 

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

zdecydowali o przesunięciu punktów: 8, 9, 10, 11 po punkcie 4 czyli w punktach 

5, 6, 7, 8.  

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wprowadzili do porządku obrad po punkcie 15 punkt 16 w brzmieniu: 

„Rozpatrzeniu projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku                       

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                             
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o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

Radny Michał Śliwiński – jeszcze jeden punkt mi się przypomniał, 

przepraszam, że nie powiedziałem od razu ale proponuję byśmy z porządku 

obrad zdjęli punkt 19: „Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej                              

i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.” Wydaje mi się, że wchodzimy w nie 

swoje kompetencje. Na przed ostatniej sesji wiele na ten temat mówiliśmy, 

mówiliśmy też o stanowisku Rządu, jeżeli ktoś śledzi też te zmiany jakie są, to 

widzimy że akurat w tym kierunku Rząd Polski zajmuje się tymi zmianami, to 

nie jest nasza kompetencja, także wnioskuję o zdjęcie tego punktu z porządku 

obrad. 

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 10 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 1 

nie zdjęto punktu 19 w brzmieniu „Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego                       

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski” z porządku obrad. 

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu  z VII Sesji RPŁ. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 

za 2010 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2010 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2010 rok. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2010 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia                                 

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w spawie udzielenia absolutorium  

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku                         

w sprawie określenia  zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2011.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kiernozia. 

16. Rozpatrzeniu projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 

roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 

2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania Gminie 

Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska 

młodzieżowego”. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/5/2010 

RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/6/2010 

z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

20. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                            

w Powiecie Łowickim. 

21. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uznania rolnictwa za 

priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 

rolniczych dla Polski. 

22. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 
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23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

25. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu  z VII Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny Radny Jacek 

Chudy/:  

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli protokół z VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 

2010 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman poinformowała, że zgodnie z art. 

53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Rada Powiatu zatwierdza sprawozdania 

finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej; Muzeum; Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej                          

w Łowiczu. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 

2010 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                               

i Promocji –pozytywna  

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2010 rok /Zał. Nr 3/. 
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Ad. pkt 6 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej w Łowiczu za 2010 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2010 rok. 

 

Radny Eugeniusz Furman – mam uwagi ale nie tyle do projektu uchwały, 

natomiast chciałbym poruszyć problem, który był omawiany na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów, mianowicie chodzi o jednoznaczną odpowiedź czy 

przy zaangażowaniu środków unijnych w rozbudowę budynku Centrum przy 

czerpaniu korzyści komercyjnych z tytułu funkcjonowania hotelu czy nie 

zajdzie taka kolizja, która będzie w sprzeczności z wymogami postanowionymi 

przez Unię Europejską a mianowicie iż środki unijne nie mogą wspierać 

działalności, która będzie dotyczyć działalności komercyjnej i czerpania 

zysków. W takim przypadku można się liczyć z żądaniem Unii Europejskiej                          

o zwrot dotacji. Taki problem zgłosiliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu                        

i Finansów, wiem że miały paść pytania do osób kompetentnych i chciałbym się 

spytać czy jest odpowiedź w tym zakresie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – o ile dobrze 

pamiętam, to miała być odpowiedź na piśmie na następnej Komisji. Pan 

Dyrektor Centrum miał wystąpić do „kompetentnych osób” i miało to być na 

piśmie na następną Komisję, tak ja to zrozumiałem.  

 

Radny Artur Michalak – do zapytania, które wygłosił Pan Radny Eugeniusz 

Furman chciałbym dołączyć i moje obawy, bo ja dysponuję taką wiedzą, że ten 

dochód który jest osiągany z prowadzenia Domu Turysty można bilansować 

wrzucając go w koszty. Moje obawy są z kolei tego typu, czy czasami te koszty 

rzeczywiste nie są większe choćby od cen proponowanych przez Pana Dyrektora 

za usługi np.: 30,00 zł za jedynkę moim zdaniem w bardzo przyzwoitych 

warunkach z łazienką, z telewizorem, czy to czasami nie za mało. Tylko pytam. 

 

Radny Michał Śliwiński – tutaj jeśli chodzi o pytanie Pana Furmana, my 

wielokrotnie już wcześniej pytaliśmy się, czy faktycznie ta forma może być, 

jeżeli na ostatniej Komisji było pytanie powtórzone to chociaż dowiedzmy się 

czy Pan Dyrektor przygotował takie pismo. To dwa dni były to czy chociaż 

zapytanie przygotował.   

 

Dyrektor CKTiPŁ Jacek Chołuj – rzeczywiście dwukrotnie podczas różnych 

komisji było zadawane to pytanie. Ustosunkowałem się, moją wiedzą 
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podzieliłem się, informacjami, które były zawarte w studium wykonalności tego 

projektu. Sądzę, że te odpowiedzi, które były przekazywane, one 

odzwierciedlały stan faktyczny. Dodam jeszcze, to że zanim wniosek projektu 

do COP został przedłożony, we wniosku również były przedstawione zasady 

działania i funkcjonowania CKTiPZŁ. Wszelkiego rodzaju bilanse i informacje 

o prowadzeniu działalności taką jaką prowadzimy i w tym wniosku było już 

zawarte. Sądzę, że COP uwzględniając i zatwierdzając ten wniosek brał pod 

uwagę to, że już wcześniej prowadziliśmy tą działalność gospodarczą, byliśmy 

instytucją kultury, co oznacza, że możemy w dalszym ciągu jakby przejąć ten 

projekt i możemy go obejmować. Komisja była bodajże w poniedziałek czy we 

wtorek, jest w tej chwili mało czasu bo jest to „Boże Ciało”, w piątek wiele 

instytucji nie działa, a takie pismo miałem zamiar wystosować na początku 

przyszłego tygodnia.  

 

Radny Michał Śliwiński – obawiam się Panie Dyrektorze, że jeżeli byśmy nie 

zapytali, to pewnie znów by Pan zapomniał. Dla mnie odkładanie takich spraw 

to że instytucje nie działają bo „Boże Ciało” i w piątek, to nic nie stoi na 

przeszkodzie by takie pismo przygotować. I uczulamy, bo my pytamy się, rok 

temu się pytaliśmy o coś, potem jeden, dwa miesiące, dobra zapomnieli i tak                  

w dalszym ciągu się przepychamy, trzeba trochę szybciej działać i tutaj „Boże 

Ciało” nie stoi na przeszkodzie. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński – ja mam taką uwagę byśmy się trzymali 

porządku obrad, mamy sprawozdanie, ciągnijmy temat i w sprawach różnych 

możemy wrócić do tematu, tym bardziej, że przypuszczam, że taki finał będzie, 

że za chwilę jest za mało czasu żeby była już przygotowana odpowiedź. Proszę 

trzymajmy się porządku, jest duszno na tej sali i starajmy się w miarę żebyśmy 

mogli funkcjonować. 

 

Radny Artur Michalak – ponieważ nie mam przyjemności należeć do Komisji 

Budżetu i Finansów gdyby mógł Pan Dyrektor w tej odpowiedzi uwzględnić 

odpowiedź również na moje zapytanie, dobrze. Będę bardzo wdzięczny.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                            

i Promocji –pozytywna  

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 11 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 9 

podjęli Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum 
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Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2010 rok                         

/Zał. Nr 4/. 

 

Ad. pkt 7 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2010 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu 

za 2010 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji –pozytywna  

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum                        

w Łowiczu za 2010 rok /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 

rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                         

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

nieobecny Radny Jacek Chudy/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 
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podjęli Uchwałę Nr VIII/54/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Ad. pkt 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia                                        

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - proszę panią Skarbnik Powiatu                       

o przedstawienie: 

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok; 

- sprawozdania finansowego; 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Skierniewicach; 

- informacji o stanie mienia Powiatu; 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman - po raz pierwszy zgodnie z nową 

ustawą o finansach publicznych przygotowany jest projekt uchwały RPŁ                         

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok. Wszystkie 

materiały sukcesywnie państwo otrzymaliście, i tak zgodnie z ustawą do                          

31 marca 2011 roku i Regionalna Izba Obrachunkowa  i Rada Powiatu 

otrzymała sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o mieniu.                     

Do końca maja czyli do 31 maja  zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd 

winien jest przedstawić i radnym i do RIO sprawozdanie finansowe. Zgodnie                     

z Rozporządzeniem Ministra Finansów w skład sprawozdania finansowego 

wchodzi bilans organu, łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów 

budżetowych o ile takie funkcjonują, łączny rachunek zysków i strat oraz 

zestawienie zmian funduszu. Wszystkie te materiały państwo otrzymaliście. 

Przedstawię państwu wszystkie powyższe materiały – odczytała /Zał. Nr 7/.                      

Ja odczytam opinię RIO – Uchwała Nr III/314/2011 Składu Orzekającego RIO 

w Łodzi z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2010 rok / Zał. Nr 8/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - otwieram dyskusję.  

 

Nie zgłoszono żadnych pytań i uwag.  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek - proszę o przedstawienie opinii Komisji. 
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Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego                                               

i Bezpieczeństwa Obywateli  – pozytywna 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –

pozytywna 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  -  pozytywna 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska-Furman odczytała projekt uchwały RPŁ                           

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok                      

/Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w spawie udzielenia absolutorium  

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2010 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Michalak odczytał wniosek 

Komisji Rewizyjnej  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Łowickiego za 2010 rok, sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego za 2010 rok oraz informacji o której mowa w art. 267 ust.1 pkt 3 tj. 

informacji o stanie mienia  jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/ oraz opinię RIO 

dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie 

absolutorium za 2010 rok /Zał. Nr 11/. 

 

Radny Eugeniusz Furman - Panie Starosto, panie i panowie radni, szanowni 

państwo za moment będziemy głosować absolutorium. To dla każdego                             

z radnych  ważna decyzja. Zanim tą decyzje podejmę to brakuje mi jeszcze 

pewnych informacji o które będę chciał prosić. Nie mam wątpliwości co do 

wykonania rachunkowo-finansowego jak i również wskaźnikowego budżetu bo 

wiemy jakie kwoty były przeznaczane na poszczególne zadania powiatu, wiemy 

jak one zostały wydatkowe, w jakim % i na co, natomiast ta informacja 

przynajmniej mi nie wystarcza i dlatego uważam, że powinniśmy wiedzieć 

troszeczkę więcej o uzyskanych efektach, a więc o tym co RIO mówiło w swojej 
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opinii o celowości, o gospodarności, a więc o tych efektach, o których mówi 

ustawa o finansach publicznych, aby z danych nakładów uzyskiwać jak 

najlepsze efekty. Ponieważ kiedy uchwalaliśmy budżet na rok 2011 prosiłem                  

o przedstawienie expose jakiegoś programu, kierunku działania powiatu 

łowickiego na rok 2011 i takiego expose się nie doczekaliśmy. Sądziłem, że 

dzisiaj usłyszymy od pana starosty, co zostało zrobione, jakie osiągnęliśmy 

efekty, po prostu czym się możemy pochwalić. Takiej informacji nie ma, a nie 

wszystko można wyczytać z dokumentów, które otrzymaliśmy. Zatem zwracam 

się z taką prośbą do pana starosty - czy mógłby pan przedstawić nam 

porównując rok 2010 do roku 2009 czy w powiecie nastąpił rozwój, jeśli tak to 

w jakich obszarach, czy też nastąpił regres, jeśli tak to, w jakich obszarach. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - czy pan starosta teraz zabierze głos? 

 

Starosta Janusz Michalak - może inne pytania bo to nie dyskusja bo takowa 

odbywała się na komisjach. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – Panie starosto, panie 

przewodniczący, szanowni radni z wypowiedzi pana radnego Furmana 

wywnioskowałem że jakby pieniądze z budżetu powiatu były wydatkowane 

niewłaściwie. W związku z tym mam do Pani Skarbnik pytanie – czy choć jedną 

złotówkę z budżetu powiatu wydała pani nieprzemyślanie, chciałbym zauważyć 

że za budżet odpowiada skarbnik powiatu , starosta wnioskuje a skarbnik 

powiatu wie,  czy może dać czy nie może dać. Tak było, tak jest i tak będzie i od 

tego nie uciekniemy kochani. 

  

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński - przypadło mi w udziale jako 

przewodniczącemu Koalicyjnego Klubu Radnych zabrać głos i przedstawić 

naszą opinie całego klubu jeżeli chodzi o działania starostwa a przede 

wszystkim starosty i ZPŁ w 2010 roku, przyszło nam oceniać działania 

samorządu terytorialnego i jego organu wykonawczego jakim jest Zarząd 

Powiatu Łowieckiego. Koalicyjny Klub Radnych  stwierdza, że ZPŁ działał 

zgodnie z prawem, przestrzegał zasady roczności, jedności, przejrzystości 

równowagi i celowości, gospodarności i legalności i rzetelności. Budżet Powiatu 

Łowickiego w roku 2010  odpowiadał powyższym zasadom. Koalicyjny Klub 

Radnych  stwierdził, że były realizowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego 

obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów 

prawa zarząd powiatu nigdy nie uchylał się od zadań i wydatków 

obligatoryjnych, wydatki publiczne były wydatkowane w sposób celowy                          

i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, 

zakładanych  nakładów oraz optymalnego doboru metod służących osiągnięciu 

założonych celów. Działania Starosty i ZPŁ podejmowane w imieniu samorządu 

były celowe z punktu widzenia potrzeb publicznych, a najważniejsze znaczenie 

przypisywano działaniom mającym na celu prawidłowe zarządzanie i 
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gospodarowanie środkami finansowymi, natomiast wydatki finansowe miały 

charakter celowy, przedmiotowy i polegały na przyjęciu takich merytorycznych 

rozwiązań, by wystarczały one na rzeczywiste i najważniejsze potrzeby 

publiczne. Zarząd trafnie i celowo wydawał środki z punktu widzenia jego 

przedmiotowo - gospodarczego przeznaczenia, postępował gospodarnie                             

i nierozrzutnie jeżeli chodzi o wydatki, a ich działania były efektywne, widać                      

w nich było decyzyjność, podejmowanie trafnych i szybkich decyzji. Budżet 

Powiatu Łowickiego na 2010 rok od samego początku jego tworzenia nie budził 

zastrzeżeń jeżeli chodzi o radnych z Klubu Koalicyjnego. Zarząd zmierza ku 

oszczędzaniu i zmniejszaniu wysokości długu Powiatu Łowickiego. Założenia 

budżetu na rok 2010, filozofia jego tworzenia były planowane z logiką                              

i znajomością potrzeb publicznych, należy stwierdzić iż Zarząd Powiatu 

prowadzi właściwą i przemyślaną politykę finansową, dlatego też Radni                        

z Koalicyjnego Klubu Radnych będą głosować za udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Jerzy Wolski - Panie starosto nie ukrywam, że może nie jestem 

urażony, obrażony ale rozczarowany faktem, bo czekałem do ostatniego dnia że 

pan starosta znajdzie chwilę czasu aby spotkać się z klubem radnych 

opozycyjnych, myślę, że pan by poprosił tutaj naszą grupę o udzielenie 

absolutorium, naprawdę spodziewałem się jakiegoś spotkania, że będzie jakaś 

dyskusja. Nie doczekałem się no chyba że pana starostę interesuje absolutorium 

z wynikiem trzy z dwoma trzy na szynach, nie wiem,  może to zbrakło czasu   

 

Radny Krzysztof Dąbrowski - moim zdaniem wszystkie problemy były 

omawiane na komisjach prawda? I chyba każdy z radnych doskonale jest 

zorientowany w sytuacji prawda?  

 

Starosta Janusz Michalak - Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni 

państwo. Dokładnie wczoraj minęło 7 miesięcy  od momentu kiedy największy 

nasz recenzent naszej pracy, jakim jest wyborca, udzielił nam - koalicji 

rządzącej w zasadzie, nie klubowi, co za tym idzie i mnie, absolutorium udzielił. 

Tak się składa że był to ostatni rok poprzedniej kadencji. Otrzymaliśmy 

pozytywne skwitowanie za to co robiliśmy i obdarzono nas zaufaniem na lata 

kolejne. Dziś zarząd składa państwu  do oceny sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2010 rok, szanowni państwo nie odpowiem radnemu Furmanowi na 

tak sformułowane pytanie ponieważ za każdą liczbą, każdą cyfrą, każdą 

wielkością kryje się właśnie jakiś efekt rzeczowy, większości rzeczowy ale efekt 

dający bądź to drogi naszym mieszkańcom bądź wykształcenie naszym 

dzieciom, młodzieży, bądź materialny taki choćby jak budowane przez nas drogi 

i obiekty powiatowe. W momencie tworzenia budżet ten przez wielu nazywany 

budżetem przetrwania, innym razem wyborczym  budżetem o żenująco niskich 

nakładach inwestycyjnych, ale zaraz ci sami krzyczeli że katastrofalnym,                            

o katastrofalnym wzroście zadłużenia. Przykro, przykro proszę państwa że 
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budżet i tu odpowiem od razu Jurkowi, że budżet ten był budżetem tylko 12 

radnych. Tylu tylko głosowało za. Pocieszającym natomiast i takim które 

pozwala pozytywnie myśleć jest to że był to budżet nie tylko tych 12 radnych 

nie tylko środków jakie powiat uzyskuje z budżetu państwa, z subwencji, dotacji 

czy z podatku, jest to także budżet  wszystkich gmin powiatu łowickiego które 

widziały potrzebę realizowania i wspierania inwestycji powiatowych. Były to 

najważniejsze od szpitala w którym nie tak mało bo budżety gmin 

partycypowały w wysokości około 5% a przy 15 mln zł są to znaczne pieniądze 

ale i przy inwestycjach drogowych. Dlatego tak jak powiedziałem przykro że 

naszych radnych powiatowych tylko 12 popierało działania zarządu                                    

i wskazywane poprzez nas do realizacji zadania. Kolejnym składnikiem tego 

budżetu to są środki unijne, unijne szanowni państwo i nie takie małe bo 

środków tych udało nam się zdobyć bardzo dużo. Przy przedkładaniu tego 

budżetu w styczniu zeszłego roku, obecni tutaj radni sugerowali, że powinniśmy 

już wtedy zapisać jakie to środki będą bo przypomnę tym co nie byli radnymi 

albo nie pamiętają ten początkowy budżet był krytykowany tak jak każdy jeden 

że jest mały, nie inwestycyjny nie prorozwojowy. W tym budżecie, w tej 

pierwszej wersji, tych środków inwestycyjnych  było 11 mln, co stanowiło 16% 

i tak jak wtedy powiem dziś, że skuteczne działania nie tylko nas, bo my                        

w zasadzie jesteśmy od podejmowania decyzji i wskazywania kierunków, ale 

morderczej pracy pracowników, jeśli nie wszystkich to na pewno dużej części 

pracowników starostwa, szkół podległych naszemu powiatowi, jednostek 

kultury tzn. Muzeum, PBP, CKTiPZŁ, placówek pomocy społecznej takich jak 

PCPR, DPS czy nawet WTZ – ty, które też w jakiejś części nam podlegają, no                     

i oczywiście ZOZ. ZOZ gdzie przez większość ubiegłego roku i kontynuowane 

w tym roku jest wielkie zadanie, które śniłoby nam się tylko po nocach gdyby  

nie możliwość  zdobycia środków unijnych. No i na samym końcu proszę 

państwa pozostaje PZDiT. Specjalnie zostawiłem na koniec ponieważ                                

w ubiegłym roku PZDiT wykonał więcej pozycji inwestycyjnych  niż w każdej                               

z pierwszych dwóch kadencji razem wziętych za co zresztą dzisiaj pani 

Dyrektor zamiast podziękowań spotykają jakieś insynuacje , jakieś doniesienia                      

i to od osób proszę państwa nie boję się tego powiedzieć o kryształowym 

działaniu ale w takim bardzo wielkim cudzysłowie. Szanowni państwo mam 

świadomość, że  udzielenie lub nie absolutorium to akt polityczny i nikt nie 

musi się z niego tłumaczyć, żaden  z radnych, nie mniej jednak wysoka rado 

mam prośbę jeśli ktoś z państwa musi zagłosować przeciw własnemu sumieniu, 

niech nie głosuje w ogóle, dziękuję.  

 

Radny Michał Śliwiński - Panie starosto mówił pan, że tak naprawdę jest to 

budżet 12 radnych, tak naprawdę zawsze pan nas  stawiał po tej drugiej stronie. 

Jeśli mówimy  o budżecie który był w 2010 roku podejmowany, to tak naprawdę 

wnioski które były składane przez radnych, i przez radnych pracujących                         

w komisjach też nie były brane pod uwagę i jeżeli teraz pan mówi, że radni 

opozycyjni nie chcieli współpracować przy tym budżecie to pan się grubo myli. 
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W tym roku też nas pan przy tym budżecie nie chciał, nie chciałbym wchodzić 

do budżetu 2011 roku. Mówił pan jasno – albo głosujecie ze mną i tutaj                                

z radnymi koalicyjnymi albo nie będziecie mieli nic do powiedzenia.                              

Ja wiem, że traktując to że wyborcy wybrali was i ma pan panie starosto 11, ale 

tak naprawdę drugie 50% społeczeństwa jest też niezadowolonych i tutaj nas 

stawiać pod ścianę w jakiś sposób , nie rozmawiać z nami, obrażać się na nas to 

jest troszkę nieładnie. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, ja może odniosę się 

głównie do komisji rewizyjnej, bo w tej komisji przyszło mi też pracować, jeżeli 

pan, panie starosto prześledziłby pracę komisji rewizyjnej, jak mamy utrudnianą 

tą pracę, to pewnie uwierzyłby pan w to, że mamy wiele obaw, co do wykonania 

tego budżetu, co mogłoby być lepiej, co było gorzej. Jeśli chodzi o cyferki,                          

w cyferkach wszystko się zgadza, dlatego głosowaliśmy za przyjęciem tego 

sprawozdania. Czy można było zrobić to lepiej? Wydaje mi się że można było 

zrobić to lepiej. Patrząc na przykład na ul. Księstwa Łowickiego, na której 

powiat stracił 130 tys. zł,  której sprawa też nie została rozstrzygnięta dzięki 

temu, że cały czas jest opór ze strony zarządu, jeśli chcemy jakiekolwiek 

informacje, tak naprawdę utrudnianie w pracach komisji rewizyjnej. Jeżeli 

chodzi o drogi, które zostały zrobione, to nie sztuka jest zrobić tych dróg bardzo 

dużo, tylko sztuka jest zrobić dobrze i do tego też chcieliśmy dociec i sprawdzić, 

uspokoić swoje obawy czy faktycznie te drogi dobrze i znowu jest 

niezrozumienie wniosku komisji rewizyjnej, co tak naprawdę ta komisja chciała 

sprawdzić i okazuje się, że zarząd wie lepiej co komisja chciała sprawdzić niż 

sama komisja, która wnioskowała o badania, czy faktycznie wykonane te drogi 

spełniają standardy dróg powiatowych , bo w wielu gminach spotykało się z 5 

lat temu, że niektórzy wójtowie kładli grys przed samymi wyborami na drogi 

gruntowe. Ładnie to wyglądało teraz ale ma to nam służyć wiele lat, dlatego 

poczynią tak duże inwestycje jakie były czynione na drogach powiatowych 

chcielibyśmy wiedzieć czy te inwestycje są naprawdę trwałymi inwestycjami, 

dziękuję.  

 

Radny Krzysztof Figat - Panie starosto była mowa w tym pana krótkim 

wystąpieniu o efektach działania zarządu natomiast brakuje mi informacji o tym, 

czego się nie udało zarządowi albo przyznania się do tego, że zarząd czegoś nie 

dopilnował. A uważam że takie rzeczy też były i tutaj myślę, że takim 

żywotnym przykładem tego jest niedopilnowanie przetargu na ratownictwo 

medyczne, bo ten przetarg przegraliśmy tylko i wyłącznie przez 

niedopilnowanie i tu też straciliśmy unijne pieniądze. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka - kolego Śliwiński jeżeli sprawdza się tylko 

jedną firmę a nie wszystkie firmy które nam robiły drogi to cos nie jest na 

rzeczy, ja byłem na tej komisji, trzeba było wszystkie firmy sprawdzić. 

  

Radny Michał Śliwiński - no właśnie panie członku zarządu, sprawdza się inne 

firmy a nie jedną firmę którą akurat my chcieliśmy sprawdzić. Tak, no bo dwa 
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badania są robione  z innych firm, a firma która jest firmą brata pana starosty nie 

była akurat sprawdzana. To wy wybiórczość zaczęliście, nie my. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka - ja jeździłem na tej komisji z wami i wiem 

po których inwestycjach jeździliśmy, właśnie po tych jednych. 

  

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski - Panie starosto                            

a pańską winą jest ratownictwo medyczne gdzie pan prezes z Łodzi obiecywał 

że nie zwolni kierowców łowickich? 

 

Radny Krzysztof Figat - przepraszam ja nie powiedziałem…. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski - Przepraszam ja nie 

przerywałem panie radny Figat, bardzo nieładnie, ja nie przerywałem. Pańską 

winą jest to że obiecywał nie zwolnic kierowców z Łowicza dzięki czemu są 

notoryczne spóźnienia do wypadków i do chorych tez pańską winą to jest? Pan 

odpowie. 

 

Radny Paweł Bejda - Panie przewodniczący, panie i panowie radni. 

Wystąpienie  pana starosty było nacechowane emocjami i było ono przede 

wszystkim emocjonalne, a nie merytoryczne. Ogólniki, ogólniki, jeszcze raz 

ogólniki, żadnych konkretów. To jest po pierwsze. Granie na uczuciach radnych 

to jest po drugie. Myślę, że każdy ma oczy, każdy ma swój rozum i widzi co 

zostało wykonane, co zostało nie wykonane i jakie szanse zostały 

zaprzepaszczone. Były tutaj jednoznacznie powiedziane rzeczy dotyczące utraty 

dotacji  w wysokości 130 tyś. zł z gminy Łyszkowice, ponieważ wykonane te 

drogi które wykonano, a nie zabrano się do tej drogi, która uważam w pierwszej 

kolejności powinna być wykonana jeżeli były na nią pieniądze z zewnątrz. 

Właśnie, karetki się spóźniają dlatego, że nie został dopilnowany przetarg, 

właśnie to jest ta konsekwencja która w tej chwili odbija się na mieszkańcach 

powiatu łowickiego i panie starosto i całe szczęście, że przy takim działaniu 

pana ma pan fachowców, nie wszystkich, ale w większości na stanowiskach 

dyrektorów powiatowych jednostek, to oni robią dobra robotę i dzięki nim ten 

powiat jeszcze jakoś funkcjonuje i nie inaczej, i nie inaczej. Także myślę że 

wszyscy odpowiedzą sobie wewnątrz, wszyscy radni odpowiedzą sobie według 

własnego sumienia i zagłosują tak, jak im sumienie każe, a jakimiś takiego typu 

wystąpieniami pan nam ust nie zamknie  i proszę mi wierzyć przynajmniej ja                    

w swoich działaniach w komisji rewizyjnej, jeżeli oczywiście będę w tej komisji 

rewizyjnej, bo za chwilę będziemy głosowali nad zmniejszeniem stanu komisji 

rewizyjnej, to swoimi działaniami dopilnuje abym mógł spokojnie spać i ze 

swoim sumieniem, zgodnie ze swoim sumieniem ponieważ mam dużo 

wątpliwości i te wątpliwości należy wyjaśnić.  
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Radny Krzysztof Janicki - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, panie 

Starosto. Ja uważam, myślę że nasz powiat stać na dużo lepszy zarząd. Ma pan 

w tym zarządzie ludzi dobrych, którzy znają się na rzeczy, średnio dobrych, 

złych i bardzo złych. Ja myślę, że nasz powiat stać na to aby w tym zarządzie 

zasiadali ludzie kompetentni, merytoryczni i znający się na fachu, ja to tak 

odbieram. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski - Panie przewodniczący, panie 

Starosto, Wysoka Rado. Miałem nie zabierać głosu, ale skoro dwa razy 

ratownictwo medyczne weszło pod obrady, powiem tak. Chyba wszyscy 

zdajecie sobie państwo sprawę, że za ratownictwo medyczne odpowiadam  ja. 

Jeżeli uważacie, że przez te parę lat źle zarządzam, w życiu jest tak, że nie 

zawsze wszystko wyjdzie, przyjmowaliście państwo sprawozdanie finansowe 

gdzie było ileś tam milionów strat dzisiaj 2 radnych nie przyjęło sprawozdania 

finansowego, mogę się uśmiechnąć i tylko tyle. Jeszcze raz powtórzę - za 

ratownictwo medyczne, za przetarg odpowiadam ja, jesteśmy w innym punkcie 

jeżeli państwo uważacie, że źle zarządzam, proszę wniosek o odwołanie 

dyrektora i po temacie , wiec trzymajmy się tematu i odpowiedzialności. Niech 

każdy odpowiada za to, jakie ma kompetencje.  

 

Radny Krzysztof Figat -  nie mamy takich kompetencji, aby stawiać wniosek                          

o odwołanie …. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski - 5 radnych, podpisy do 

zarządu, dyrektor źle zarządza, „przechlapał” dotacje, w szpitalu jest bardzo źle, 

prosimy o zdjęcie dyrektora i to wtedy jeśli zarząd mnie zdejmie. Jestem innego 

zdania. Byłem radnym parę kadencji, troszkę się na tym znam.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - proszę państwa, jest kolejność 

zabierania głosu. Na razie ja decyduje o tym, kto mówi. Wypowiedział się pan 

dyrektor, zgłaszał się pan radny Figat.  

 

Radny Krzysztof Figat - ja myślę że bardzo wyraźnie powiedziałem, że był to 

brak nadzoru nad przetargiem ze strony zarządu i to wszystko. 

 

Starosta Janusz Michalak - ja mam tylko jedno pytanie, może by pan 

sprecyzował jak można nadzorować przetarg, nie swój przetarg. 

 

Radny Krzysztof Figat - myślę, że ZOZ jest naszą jednostką podległą i można 

było chociażby sprawdzić  to, za co ile punktów dostaje oferent.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski - mnie się wydaje drogi radny, że nadzorować ten 

przetarg to powinna pani Wojewoda, bo właśnie tam się rozstrzygały te sytuacje 

odnośnie spraw przetargowych. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - ja apeluje, abyśmy trzymali się tego,                     

o czym rozmawiamy. 

 

Radny Michał Śliwiński - Panie przewodniczący jeśli można prosić o 15 minut 

przerwy.   

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARIN KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH VIII SESJI RPŁ – GODZINA 14.55 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

VIII SESJI RPŁ – GODZINA 15.15 

 

Radny Michał Śliwiński - na początku chciałbym powiedzieć, że dziwię się, że 

na tutaj stwierdzenie, bądź nazwałbym na atak pana Wojciechowskiego nikt                  

z Zarządu nie zabrał głosu, bo tak naprawdę wskazuje to, że po raz kolejny 

zarząd nie wie za co odpowiada. Przypominam jeszcze raz to zarząd odpowiada 

za budżet, za wykonanie tego budżetu, a pani skarbnik za właściwe księgowanie 

decyzji zarządu. Także Panie radny Wojciechowski chciałbym, aby więcej nie 

było takich złośliwości, bo jeżeli pan Furman zadał pytanie, to pan od razu 

uderza w żonę pana Furmana. Chciałbym powiedzieć w imieniu klubu                       

PSL-Porozumienie Łowickie zdanie na temat naszego absolutorium. Po raz 

kolejny zauważyliśmy panie starosto,  butę z pana strony. Tak naprawdę nie 

chce pan uczestniczyć w dyskusji na temat wykonania, sprawozdania bądź wizji 

powiatu łowickiego. Uważa pan, że pańskie decyzje które są podejmowane tak      

z dnia na dzień i nie są przemyślane, tu pojawiają się środki to składamy, nie 

wiemy czy one nam wpłyną na rozwój powiatu czy nie wpłyną,  czy może 

trzeba będzie je za jakiś czas oddać, co było widać na karetkach i na tych                 

800 tyś. zł które tak naprawdę były niedopilnowane. Jeżeli pytaliśmy się                             

o realizowanie wniosku w szpitalu, to odpowiada za to członek zarządu,  który 

odpowiada za szpital i jest jeszcze jakiś zespół, który składa się z różnych 

pracowników kilku wydziałów  kto tym koordynuje – „nie w jakiś sposób muszą 

się dogadać” i tak naprawdę, jeśli później dojdzie do jakiś konsekwencji  to 

znów nie będzie winnego zarząd nie będzie potrafił wskazać kto za co 

odpowiadał. My jako komisja rewizyjna będziemy zajmować się jakiś tematem, 

znów będziemy odpychać się pismami, 1miesiąc, 2 miesiąc, 3 miesiąc, tak 

naprawdę komisja rewizyjna pracując przez pół roku nie potrafiła nic ustalić 

ponieważ co wyślemy jakieś zapytanie to okazuje się, że jest niezrozumienie, 

jeśli chodzi o odpowiedź na pismo. Także reasumując strat, które przyniosło 

poprzednie wykonanie budżetu, to jest około  90 tyś. zł, prawie milion złotych                    

i mówię po raz kolejny - pan starosta opiera się tylko na swojej jedenastce, 

mówiąc nam że my uprawiamy politykę. To pan panie starosto powiedział na 

dwie sesje wstecz , że każda decyzja jest polityczna. I faktycznie tak jest, ja też 

przychylam się do tego zdania mówiąc, że wychowując dwójkę dzieci każdą 

decyzje, jaką się podejmuje jest w jakiś sposób decyzją polityczną, bo trzeba 
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znaleźć wspólny konsensus. Polityka to jest znajdywanie nici porozumienia,                  

a u pana, panie starosto i u członków zarządu, pańskiego zespołu, jakoś tego nie 

widzę. Dlatego klub PSL – Porozumienie Łowickie będzie głosował przeciwko 

absolutorium.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały RPŁ                            

w sprawie udzielenia absolutorium ZPŁ za 2010 rok.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku  w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Łowickiego 

za 2010 rok /Zał. Nr 12/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek - moje gratulacje panie Starosto, 

gratuluje całemu zarządowi. 

 

Starosta Janusz Michalak - szanowni państwo, dziękuję całej Radzie za 

udzielenie absolutorium, jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom tak jak 

wymieniałem i starostwa, i jednostek podległych bo to ich ciężka praca potrafiła 

wykonać najlepszy budżet w historii naszego powiatu szanowni państwo                           

i opowiadanie jakiś bzdur o tym, że jakieś straty, nie straty  panie radny 

Śliwiński ja się nie dziwię, że pan się dziwi, bo to co pan powiedział to też jest 

takie sobie troszeczkę w tą albo w tamtą. Dokładnie taka była pana wypowiedź, 

więc nie dziwię się, że pan się dziwi. Jeszcze raz szanowni państwo myślę, że 

udzielenie tego absolutorium będzie dla całego zarządu motywacją dla jeszcze 

lepszej pracy i jeśli ktoś liczył na to, że 4 lata to będzie tylko przerwa jakaś tam 

w rządzeniu tak to nazwę, chociaż tamte czasy to nie było rządzenie tylko jakieś 

tam administrowanie, czekanie tylko na to, czy coś spadnie czy nie spadnie, bo 

jakoś nikt z państwa nie zauważył, że RIO wskazała na możliwość naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. Nikt z państwa nie zauważył to co było 

wytłuszczonym drukiem napisane, a gdybyśmy posłuchali tutaj pana radnego 

Bejdy, nie wiem czy pamięta, to było na tej komisji na której powiedział, że 

powinienem  zwolnić panią Radcę prawną, gdybym posłuchał i zaproponował 

dalsze odwoływanie się od decyzji sądu, to te odsetki nie byłyby 3 tys. zł tylko 

przypuszczam, że kilkadziesiąt tysięcy złotych, a poza tym wasza decyzja 

spowodowała stratę, stratę płacąc odszkodowanie za źle wypłaconą dotacje dla 

ZDZ-tów. Jeśli  jakowaś strata była, to właśnie ta, a nie żadna inna.  

 

 

 

 



20 
 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2011.  

 

Pracownik PCPR w Łowiczu Jadwiga Słubska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego                   

z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2011.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                          

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

nieobecny Radna Małgorzata Ogonowska/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 /Zał. Nr 13/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                         

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                    

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                          

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 14/. 

 

Ad. pkt 13 

 

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 VIII/59/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok /Zał. Nr 15/. 

 

Ad. pkt 14 

 

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 VIII/60/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2011-2017 /Zał. Nr 16/. 
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Ad. pkt 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kiernozia. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  -  pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia 

/Zał. Nr 17/. 

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzeniu projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 

Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 października 2010 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na 

lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Komisja 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 VIII/62/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Wieloletniego 

Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego                         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie /Zał. Nr 18/. 

 

Ad. pkt 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania Gminie 

Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska 

młodzieżowego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie przekazania Gminie Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu 

szkolnego schroniska młodzieżowego. 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –

pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ w sprawie przekazania Gminie Bielawy zadania polegającego na 

prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego /Zał. Nr 19/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARIN KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH VIII SESJI RPŁ – GODZINA 15.40 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

VIII SESJI RPŁ – GODZINA 15.55 

 

Ad. pkt 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/5/2010 

RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – ja poprosiłem o rozmowę z szefami 

Klubów ponieważ w związku ze zmianą w statucie i zmniejszeniem liczby 

członków Komisji Rewizyjnej o dwóch, wyszedłem z propozycją aby oba Kluby 

wycofały po jednym członku. Ja poprosiłem Szefów Klubów czy zgodziliby się 
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na taką propozycję, tutaj publicznie przy wszystkich, aby po jednej osobie                      

z Klubu zrezygnować i tą komisję zmniejszyć w takich proporcjach jakich jest. 

To pytanie do szefów Klubów. 

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący, ja sygnalizowałem 

wcześniej, że Komisja Rewizyjna ma utrudnione zadanie. Utrudnione zadanie    

z wielu względów, ja też mówiłem na zapleczu, że wielokrotnie wysyłając 

pisma z jakimiś prośbami dostajemy wymijające odpowiedzi i jeżeli to będzie 

mniejszy zespół osobowy to Komisji będzie się coraz trudniej pracowało. My 

oczywiście Klubem Radnych „Porozumienie Łowickie” głosowaliśmy 

przeciwko tym zmianom statutowym, uważając że to jest kneblowanie tak 

naprawdę ust i jeżeli uważacie, że któryś z naszych Radnych źle spełnia swoje 

zadanie w tej Komisji Rewizyjnej to po prostu poprosimy byście odwołali tego 

Radnego. 

 

Radny Artur Michalak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mimo 

wszystko żeby zachować pewne proporcje była taka koncepcja by po jednej 

osobie zasiadającej w Komisji Rewizyjnej one zrezygnowały. Z racji tego, że 

Klub nasz w osobie Pana Mieczysława Szymajdy zrezygnuje on dobrowolnie                      

z tego co wiem, natomiast Klub pod przewodnictwem Pana Michała nie 

chciałby wyznaczyć. Ja oczywiście jestem daleki od oceny pracy kogokolwiek  

z tej Komisji, tym bardziej że wszyscy Panowie są dużo bardziej doświadczeni 

ode mnie, nie mniej jednak znając staż zasiadania Komisji Rewizyjnej i jeśli Pan 

Krzysztof Figat by się na mnie nie pogniewał i zrezygnowałby z zasiadania tej 

Komisji, to ten skład pięcioosobowy byłby zgodny z przewidywanymi 

zmianami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – czy Pan Radny Szymajda zgadza 

się, zgodnie z tym co powiedział Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na 

rezygnację z pracy w tej Komisji. 

 

Radny Mieczysław Szymajda – złożyłem  swoją rezygnację na piśmie.    

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – czy Pan Radny Krzysztof Figat 

ustosunkuje się do propozycji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana 

Artura Michalaka, bardzo bym prosił. 

 

Radny Krzysztof Figat – jeśli Rada uzna, że to moja osoba powinna opuścić 

Komisję Rewizyjną, podziękuję za pracę w tej Komisji i poproszę o przyjęcie do 

innej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – w takim razie proponuję tą formułę, 

którą Pan Radny Figat zaproponował, czyli czy Państwo Radni są za tym aby 

Pan Radny Krzysztof Figat nie był członkiem Komisji Rewizyjnej. 
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Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący, czy to jest wniosek, taki że 

będziemy go głosować. Czy taka jest przewidziana forma, czy to jest wniosek 

Pana czy Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – moja propozycja jest żebyśmy to 

zrobili w ten sposób, tak jak tutaj Pan Radny Figat zaproponował, czyli żebyśmy 

przegłosowali to czy Pan Radny Figat będzie w Komisji Rewizyjnej czy nie                        

i w ten sposób ustalimy jakby skład osobowy tej Komisji. Czy są inne 

propozycje do wyłonienia składu Komisji. 

 

Radny Michał Śliwiński – nie wiem czy dobrze pamiętam, ale czy nie 

głosowaliśmy tajnie nad członkami do Komisji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – nie, te Komisje wszystkie były 

jawnie głosowane. Czy są propozycje inne procedowania. Nie widzę, czyli 

głosujemy tak: kto z Państwa jest za tym aby Pan Krzysztof Figat nie 

uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 1 

zdecydowali, że Radny Krzysztof Figat nie będzie członkiem Komisji 

Rewizyjnej.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – przy 11 głosach za, porozumiewając 

się jednak, co rzadko się zdarzało na tej sali udało się nam jakiś tam kompromis 

osiągnąć. 

 

Radny Jerzy Wolski – ja uważam, że powinno się to zrobić tak, że należało 

wziąć 6 członków Komisji Rewizyjnej, bo już bez Pana Mieczysława Szymajdy, 

rozpisać tajne głosowanie i wyciąć jedną osobę. Była by w tym jakaś logika, nie 

wiem bo, ja jestem zdegustowany.    

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – ja proponowałem, zgłaszanie innych 

propozycji procedowania tego, przecież zadawałem pytanie dwukrotnie. 

Dwukrotnie pytałem, czy są inne propozycje procedowania nad tym punktem. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – ja tylko chciałam się odnieść do tej 

tajności, że nie można tajnie wybierać członków Komisji, ponieważ ustawa 

mówi, że tajność jest zachowana tylko wtedy, kiedy ustawa to przewiduje 

wyraźnie, a w przypadku członków Komisji nie ma takiego zastrzeżenia, także 

muszą być jawne te głosowania. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – czy Panowie Radni Szymajda                        

i Figat mogą mi od razu powiedzieć w jakich Komisjach chcieliby pracować to 

będzie szybciej. 

 

Radny Mieczysław Szymajda – ja w Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Radny Krzysztof Figat – ja chciałbym po prostu powrócić do Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – obaj Panowie zgłosili się do Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr II/5/2010 RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący mam pytanie z punktu 

formalnego, czy nie powinniśmy głosować przyjęcia rezygnacji Pana 

Mieczysławy Szymajdy, bo jeżeli to jest jego rezygnacja, to nie jest tak, że od 

ostatniego dnia miesiąca musi być 30 dni żeby wygasło jego uczestnictwo                      

w Komisji. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – tak jest przy mandacie radnego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ zmieniającą uchwałę Nr II/5/2010 RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 

roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 20/. 

 

Ad. pkt 19 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/6/2010                    

z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – wpłynęły do mnie pisma od 

Członków Zarządu Powiatu Łowickiego o umożliwienie im pracy w Komisjach 

Stałych, na dokładkę Panowie Szymajda i Figat wyrazili chęć pracy w Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Ja 

odczytam którzy Panowie do których Komisji, bo pewno będzie to Państwa 
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interesowało: Pan Zbigniew Kuczyński – Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisja Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji; Pan Wojciech 

Miedzianowski – Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                             

i Ochrony Środowiska; Pan Dariusz Kosmatka – Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisja 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Pan 

Bolesław Heichman – Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży 

i Promocji oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                            

i Ochrony Środowiska. 

 

Radny Krzysztof Figat – ja raczej tak w sprawach logistycznych, czy mamy 

takiego busa w powiecie bo Komisja Rozwoju to raczej porusza się po powiecie, 

żebyśmy nie musieli angażować dwóch samochodów na wyjazdy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr II/6/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 

2011 roku RPŁ zmieniającą uchwałę Nr II/6/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku 

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 21/. 

 

Ad. pkt 20 

 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła „Informację       

o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim” 

/Zał. Nr 22/. 

 

Radny Krzysztof Janicki – ja mam pytanie do Członka ZPŁ Pan Dariusza 

Kosmatki. Wiemy, Szanowni Państwo jak wygląda sytuacja z firmą COVEC,                    

z budową autostrad, wiemy, że rozjeżdżali nam drogi nasze powiatowe. W tym 

momencie chciałbym zapytać jaka jest sytuacja z naprawą tych dróg, bo 

wiadomo, że już od tej firmy nic nie wyegzekwujemy. 
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – nam się wydaje, że od tej firmy nic nie 

wyegzekwujemy, bo już wyjechali ponoć. Dostaliśmy 13 czerwca 2011 roku 

pismo z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad, w którym pisze 

żebyśmy się ustosunkowali do roszczeń w stosunku do firmy COVEC, naszych 

roszczeń co do zniszczenia dróg. Do dnia 18 czerwca mieliśmy dać im 

odpowiedź, no więc wysłaliśmy odpowiedź na trzy drogi: Nr 2728E Łyszkowice 

– Bełchów oszacowaliśmy zniszczenia na 360 000,00 zł. Druga droga to jest Nr 

2749E Zakulin – Kuczków zniszczenia oszacowaliśmy na 644 000,00 zł i trzecia 

droga Nr 5126E w miejscowości Kalenice ją oszacowaliśmy na 840 000,00 zł. 

Razem to jest 1 844 000,00 zł. Do tego dołączyliśmy stosowne umowy z firmą 

COVEC podpisane, dołączyliśmy naszą inwentaryzację, dołączyliśmy nasze 

sprawozdania ze spotkań z tą firmą, bo my monitowaliśmy cały czas te drogi                       

i spotykaliśmy się z nimi, oni nam obiecywali ale nic nie robili. Myśmy cały 

czas pisemka zostawiali, także jest cała dokumentacja przekazana i zobaczymy 

co z tego wyniknie. Podejrzewam, że oni dali, rząd brał dane bo chce firmę 

COVEC oskarżyć i uzyskać odszkodowanie, biorą dane ze wszystkich powiatów 

i gmin, i my tak zrobiliśmy i poczekamy co się będzie z tym działo dalej. 

 

Radny Krzysztof Figat – ja mam pytanie, czy te drogi które były tu 

wymienione były akceptowane przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg                           

i Autostrad jako drogi w zasobie budowy autostrad, czyli dojazdu na budowę. 

Teraz trochę rozjaśniła się sytuacja jak będą potraktowane podmioty pracujące 

na rzecz firmy COVEC, a więc te podmioty, które były zgłoszone przez firmę 

COVEC do Generalnej Dyrekcji i one były zatwierdzone mają szansę może nie 

w 100% zapłatę za wykonane usługi, natomiast te które po prostu pracowały na 

rzecz COVEC bądź na rzecz podwykonawców nie były zakwalifikowane do tej 

pracy przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad na to nie mają co 

liczyć. Podobna sytuacja może być w drogach, czy te drogi o których mówimy 

były zaakceptowane przez  Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad do 

użytkowania w czasie budowy. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – wiem, że DSS-y mają z Generalną 

Dyrekcją taką umowę o której kolega mówi i te drogi co mamy podpisane                       

z DDS-ami to są zaakceptowane, ale co z firmą COVEC, to nie wiem, czy ta 

firma ma umowę z Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad, tego nie 

wiemy. 

 

Radny Krzysztof Figat – nie chodzi mi o umowę, chodzi mi o to czy Generalna 

Dyrekcja zaznaczyła drogi… 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – tak, ja rozumiem o co kolega pyta, więc tak 

w woli wyjaśnienia, podpisywaliśmy umowę z DSS-ami. W umowie jest 

poręczenie bankowe, firma DSS nam poręczenie wystawiła. Firma COVEC, to 
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są chińczycy, oni mają inne zasady, już poręczenia bankowego nam nie 

wystawiła i to o co kolega pyta, tez nam nie przedstawiła. Zgodziła się z naszą 

inwentaryzacją, przyjęła inwentaryzację, umowy podpisała, także podejrzewam, 

że to będzie brane pod uwagę. Dużo powiatów tego nie zrobiło – Brzeziny, 

Skierniewice i oni nie mają się czego spodziewać. 

 

Radny Krzysztof Janicki – dziękuję za tak obszerną wypowiedź i informację, 

czekamy w takim razie na naprawę i na pieniążki. Pani Dyrektor chciałbym 

podziękować za zaangażowanie w uzupełnieniu malowania pasów przez Miasto 

Łowicz, w końcu została ta inwestycja wykonana, i za to dziękuję serdecznie. 

Prosiłbym aby przypilnować jeszcze te kratki ściekowe przy Kościele Świętego 

Ducha, ul. Stanisławskiego i ul. Konopackiego i ul. Długa, żeby to też wykonali, 

to już naprawdę długo trwa.        

 

Radny Jerzy Wolski – Pani Dyrektor ja chciałbym zapytać o masę na gorąco, 

rozmawialiśmy już od kilku miesięcy, zresztą na Komisjach rozmawialiśmy czy 

masy na gorąco do łatania dziur tych naprawdę dużych i bardzo dużych 

wystarczająco zamówiliście i dobrej jakości. To naprawdę jest już sześć tygodni 

od momentu kiedy jest masa na gorąco, trzy ekipy miały wyjechać w teren                     

i naprawdę dostajemy po głowach od ludzi. Nie wiem, widzę że są roboty 

wykonywane przeróżne ale uważam, że w pierwszej kolejności powinny być po 

zimie załatane olbrzymie dziury. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa – masę na gorąco mamy 

dobrej jakości w ilości wystarczającej, a podejrzewam że Panu chodzi                               

o Jackowice, ale to zostało wykonane w tym tygodniu, tam w obrębie torów 

kolejowych. Wczoraj. 

 

Radny Jerzy Wolski – dziękuję bardzo, doczekałem się.  

 

Ad. pkt 21 

 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uznania rolnictwa za 

priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 

rolniczych dla Polski. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – czy ktoś przy tym punkcie chciałby 

zabrać głos. 

 

Radny Michał Śliwiński – jak zwykle ja w tym temacie, chciałbym 

przypomnieć po raz kolejny, że to stanowisko Rady Powiatu, które będzie 

przyjęte to jest tak naprawdę stanowiskiem czysto i tylko propagandowym, bo 

zawsze przed wyborami znajdują się partie które, jak to mój kolega fajnie 

powiedział „chłopieją” i znają się na rolnictwie. Ja bym chciał podjąć np.: taką 
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uchwałę, czy stanowisko Rady Powiatu żeby Europosłowie konkretnie z partii 

PiS zajęli się swoimi statutowymi obowiązkami i zajęli się robieniem dobrego 

klimatu w Parlamencie Europejskim. Ja przedstawiałem na przedostatniej sesji 

Stanowisko Rządu jakie jest jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną po 2013 

roku, mam też ostatnie wystąpienie i działania jakie zostały podjęte przez polski 

Rząd do tego żeby faktycznie można było zrealizować to stanowisko, które 

zostało przyjęte w dniu 12 czerwca 2009 roku. Także nie dwa tygodnie przez 

polską prezydencją, tylko dużo, dużo wcześniej, zaplanowane, przemyślane i tak 

naprawdę od tamtej pory budowany jest już klimat wokół tego by to stanowisko 

zostało zrealizowane. Zajmijmy się swoimi sprawami i nie przeszkadzajmy 

innym w realizowaniu swoich obowiązków. Dla potwierdzenia 15 czerwca 

odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, to jest tych państw które ostatnio 

wstąpiły do Komisji Europejskiej i tutaj jest budowane wspólne stanowisko, 

żeby faktycznie te płatności które były w poprzednich latach, w latach 2007 – 

2013 uległy zmianie, by odejść od płatności historycznych, żeby nie było takich 

dysproporcji jak to jest teraz, by tak naprawdę, ja tu odnoszę się do tego 

pierwszego naszego sprzed dwóch miesięcy przygotowanego stanowiska,                       

w którym było zawarte że tak naprawdę to jest priorytet żywnościowy, aby Unia 

Europejska zajęła się tymi wszystkimi sprawami, żaby zajęła się też 

gospodarstwami małymi, rodzinnymi, żeby nie zasilać rzeszy bezrobotnych. To 

wszystko jest w Stanowisku Rządu. W dniu 16 czerwca 2011 roku odbyło się 

spotkanie wszystkich Ministrów Rolnictwa i też jest w dużej mierze wola aby tą 

wspólną politykę rolną przekształcić i zmienić. I teraz kwestia, ja tutaj 

nawiązuje jeszcze do wczorajszej np.: wypowiedzi Pana posła Błaszczaka, 

rzecznika prasowego PiS. Wczoraj odbyło się 20-lecie podpisanie porozumienia 

z Niemcami, z Panią Angelą Merkel i oczywiście pierwszy komentarz, nie ma to 

że było wiele dobrego przez te dwadzieścia lat, że się dużo wydarzyło, że tak 

naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat bilans sprzedaży jest in plus dla Polski, 

tylko przypomina się jedną najważniejszą sprawę: nie zostały uznane 

mniejszości narodowe w Niemczech. I tutaj cały czas jest burza                                            

i przeszkadzanie. Wolałbym byśmy zajęli się swoimi sprawami a nie wielką 

polityką. Jeżeli chcemy się zająć wielką polityką trzeba było nam startować do 

Europarlamentu, co ja czyniłem.    

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – spektrum tematów jakie Pan Radny 

tutaj poruszył, przekracza moje możliwości w tej chwili żeby odpowiedzieć. 

Stanowisko jest dosyć jasne i wyraźne. Odczytał /Zał. Nr 23/. Tyle w kwestii 

rolnictwa, jeżeli chodzi o wypowiedź rzecznika prasowego Błaszczaka, no to 

przed chwilą byliśmy świadkami również tego, że wy jako opozycja 

domagaliście się przede wszystkim aby Zarząd powiedział co się nie udało, co 

było źle. To jest naturalne dla opozycji, dlatego poseł Błaszczak tak właśnie 

powiedział.          
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Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący, jeszcze raz wnoszę a to żeby 

zdjąć ten punkt z porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – Pani Mecenas, ponieważ Rada już 

raz wyraziła dziś, już raz głosowała ten punkt. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska – Rada już raz dziś 

głosowała nad tym wnioskiem. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – kolego Michale, tak się składa, że Powiat 

Łowicki, to jest typowo powiat rolniczy i nic się nam nie stanie jeśli byśmy 

takie stanowisko tu przyjęli, jeśli nie przyjmiemy też się nic nie stanie. Byłby to 

po prostu impuls jakiś, dobry znak dla ludzi co żyją tylko z gospodarstwa, bo nie 

wszystkim się bardzo dobrze żyje na wsi.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARIN KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH VIII SESJI RPŁ – GODZINA 16.30 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

VIII SESJI RPŁ – GODZINA 16.35 

 

Radny Paweł Bejda – Panie Przewodniczący mam jeszcze prośbę aby został 

odczytany projekt stanowiska w tym zakresie i dopiero wtedy zabrałby jeszcze 

raz głos, dobrze. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – ja je już odczytałem, ale mogę 

jeszcze raz. Odczytał /Zał. Nr 23/. Takie samo Stanowisko przyjął jednogłośnie 

Sejmik Województwa Łódzkiego. 

 

Radny Paweł Bejda – w związku z tym prosiłbym aby dopisać takie jedno 

zdanie: „ I w pełni popieramy działania Rządu w tym zakresie”. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – szanowni Państwo Radni, ja myślę, 

bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować w tej chwili i rozwodzić się nad tym czy 

te działania są właściwe ale jeżeli są i są w tym kierunku właśnie, czyli żeby 

wśród słów „priorytet” znalazło się słowo „rolnictwo”, to oczywiście popieramy 

i jesteśmy za tym żeby jeżeli Rząd faktycznie chce doprowadzić do tego żeby 

słowo „rolnictwo” się tam znalazło, to jesteśmy za. Kto jest za przyjęciem tego 

stanowiska z dopisanymi słowami: „ I w pełni popieramy działania Rządu                     

w tym zakresie”.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 1 

przyjęli Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uznania rolnictwa za 

priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 

rolniczych dla Polski /Zał. Nr 23/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – ja myślę, że to bardziej jest taki 

symboliczny gest i myślę, że z rolniczego Powiatu Łowickiego dobrze, że taki 

głos do Warszawy dojdzie i czy on tam zostanie zauważony to jest tak jakby 

inna sprawa.  

 

Ad. pkt 22 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                            

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak przedstawił Sprawozdanie Starosty 

Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami                     

/Zał. Nr 24/. 

 

Radny Jerzy Wolski – Panie Starosto, ja mam pytanie, bo nie wszyscy wiedzą, 

w Jackowicach w mojej gminie, powstała kilka miesięcy taka firma, która 

zwiozła olbrzymie hałdy węgla, i produkuje masę Eco-groszku. Ja tutaj do Pana 

Starosty, bo nie ma Dyrektora Wydziału OS Pana Kazimierza Raka. To 

zanieczyszcza środowisko, tam masa ludzi ma bardzo uciążliwe życie i w dzień 

i nocy, wiem, że Pan Starosta też tam był i jakie są działania. Czy i jakie 

możliwości ma Starostwo, żeby naprawdę tę sprawę załatwić.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – są one ograniczone. Wystąpiłem do 

Wójta Gminy Zduny z prośbą o udostępnienie dokumentów pozwalających na 

działanie tej firmy na terenie gminy. Wystąpiłem też, sprawdziliśmy w naszym 

Wydziale AB czy firma występowała o jakieś pozwolenie na budowę, czy 

rozbiórki, bo takowe też się tam na terenie odbywają. Wystąpiliśmy też do 

Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, bo rzeczywiście byłem tak 

kilkakrotnie i jest to nie do przeżycia przez tych mieszkańców, którzy tam po 

sąsiedzku mieszkają, chociaż mówią że tyle lat GS może nie taką działalność 

prowadził ale też handlował węglem, nawozami, a tutaj jest produkcja. Ja byłem 

akurat w piątek po godzinach pracy i przyszło wahadło 30 wagonowe i prosili 

mieszkańcy żeby przyjechać, to przy samym rozładunku wystarczy tylko postać 

przy drodze. Okazuje się że ta firma nie została założona u nas, to jest firma 

spoza, zarejestrowana w Skierniewicach, właściciele z Dąbrowy Górniczej. 

Staramy się pomóc mieszkańcom, z tego co wiem miała się odbyć kontrola                   

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jeszcze w tym tygodniu, 

ponadto wystosowałem też pismo do Państwowej Inspekcji Pracy i do 

Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska, tego jeszcze nie wysłałem, 
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ponieważ byliśmy na etapie szukanie dokumentów z prośbą o kontrolę bo 

oprócz tego, skandaliczne jest to jak ten towar jest składowany, gdzie na płocie 

wysokości 2 metrów oparta jest hałda wysokości powiedzmy 10 metrów, płot 

jest już pochylony znacznie na stronę sąsiednią, ponadto na tym płocie wisi jakiś 

kabel energetyczny i jakieś wichajsterki są do podlewania trawników, które 

mają zapobiec paleniu. Może to tyle co na dzisiaj mogę powiedzieć, my więcej 

nie możemy, po prostu. 

 

Radny Jerzy Wolski – rozumiem, że teraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska ma głos w tej sprawie, bo Pan Wójt Kwiatkowski mówił, że ponoć 

w Województwie nie mają aparatu, przyrządu który ma zmierzyć zapylenie, bo 

tu chodzi o pył. Słuchajcie Państwo tam są naprawdę straszne rzeczy, tak to 

wygląda, i teraz ktoś „mądry” w cudzysłowie powiedział, że „pył to nie jest tak 

szkodliwy praktycznie i że nie widzi problemu”. Także jeśli naprawdę jest 

możliwość ze strony Starostwa, to tym ludziom trzeba pomóc, nie wiem albo 

zobligować człowieka żeby wykonał pewne przedsięwzięcia. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – jednym z dokumentów o które 

poprosiłem Pana Wójta to jest: „Raport oddziaływania na środowisko”, który 

przy takiej działalności powinien być wykonany czy w ogóle jakiekolwiek 

dokumenty pozwalające na korzystanie ze środowiska, bo dzisiaj takie trzeba 

uzyskać w produkcji na tą skalę, bo pewnie inne mniejsze tego nie wymagają. 

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Starosto, wiemy że u Pana Dyrektora 

Sałajczyka kończy się inwestycja, byliśmy tam z Komisją Edukacji ostatnio                     

w tym miesiącu. Tutaj słyszę jest wycinka drzewa w Liceum 

Ogólnokształcącym Nr 1. Stwierdziliśmy, że tam też jest drzewo do usunięcia 

choć ono jest na terenie dawnego Syntexu, tam te konary się łamią, spadają na 

dach i szkoda tej inwestycji. Jest to nowa inwestycja, jeszcze nie oddana a przy 

większych wichurach ona może ulec zniszczeniu. Jeszcze jedno, nie wiem czy 

już dotarła do Pana Starosty informacja, że część dachu na nowej sali przy 

wichurze unosi się, nie wiem pokrycie czy poszycie dachowe. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – w temacie drzew to wszystkie te które 

były na naszych działkach udało nam się, dwa lata temu usunąć. Tutaj też będzie 

taka konieczność z tymże tak jak, z doniesień prasowych wiecie, Syntex jest na 

etapie zmiany właściciela, chociaż z potencjalnym nabywcą, podobnie jak                          

i z likwidatorem, rozmawiamy cały czas o możliwości zakupu kawałka tej 

działki, która służyłaby zarówno SOSzW jaki i ZSP Nr 3, jako boisko umownie 

nazywając. Myślę, że uda nam się chociaż gałęzie na razie obciąć bez 

sformalizowania zakupu. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą cześć, to jak Pan 

powiedział, słyszałem mówili mi pracownicy, że taki był temat podniesiony. Ja 

może powiem tyle, inwestycja tak naprawdę została zakończona fizycznie, 

czekamy w tej chwili na zgodę instytucji, które muszą na użytkowanie wyrazić 
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zgodę, celujemy z otwarciem na wrzesień. Nawet wystąpiliśmy po wizycie Pani 

Marszałek, która oglądała też tą salę i była że tak powiem zauroczona                                 

i zaproponowała, żeby może wystąpić do Kuratora o Wojewódzkie Otwarcie 

Roku Szkolnego w tych obiektach, to by było połączenie jedno z drugim.                             

O dachu jeśli tak jest to nawet jeszcze nie gwarancja, bo to bieżące wykonanie                         

i naprawione musi zostać, jeśli coś jest źle.  

 

Radny Michał Śliwiński – bardzo szkoda, że nie ma tutaj Pana Kazimierza 

Raka, bo pytanie jest bardziej do niego, myślę, że sprawa jest tak znana, że                        

i ktoś z Członków Zarządu mi odpowie na to pytanie. Pytanie dotyczy 

elektrowni, które mają powstać na Bzurze, progów które chce właściciel 

elektrowni zbudować. Jak w dalszym ciągu ta sprawa się toczy, bo wiem że był 

tam protest mieszkańców, ja nawet dzwoniłem do Pana Kazimierza Raka, że 

troszkę nie fair potraktował tutaj właścicieli działek przyległych do Bzury, bo 

uznał jako stronę i poszedł po najniższej linii oporu, jako stronę sołtysów. Nie 

wszyscy sołtysi są tam właścicielami gruntów przy Bzurze, nie koniecznie 

wszystkim mogło zależeć na tym. Dlatego chciałbym wiedzieć co w tym 

temacie dalej.   

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – coś tam na ten temat wiem, chociaż 

pewnie nie tyle co Pan Dyrektor Rak, ale ja od razu odpowiem, że tu nie jako 

strona zostali uznani sołtysi, którzy pewnie mogą w ogóle nie mieć tam działek, 

tylko jest taka procedura. Z tego co Pan Dyrektor Rak mi przekazywał, to                          

z resztą nawet po jakieś interwencji Państwa, że tyle wysyłamy prócz tego że 

wysyłamy zawiadomienia, to wysyłamy ogłoszenia prasowe, że faktycznie jest 

taka procedura, że jeżeli sprawa dotyczy ponad dwudziestu mieszkańców wsi to 

wtedy stosuje się sposób powiadamiania taki tradycyjny ogólnikiem, czy jakoś 

to się nazywa, że Wójt za pośrednictwem sołtysów tą informację przekazuje. 

Ale nie wiem jak to było. 

 

Radny Michał Śliwiński –  ale nie daje się wtedy 14 dni od powzięcia 

informacji, bo teraz proszę w ciągu 14 dni puścić kartkę po wsi, to czy ona 

przejdzie do wszystkich. Także jak się wybiera taki sposób to daje się troszkę 

dłuższy termin na odpowiedź.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – aż tak szczegółowo nie wiem, 

przepraszam. Nie mniej jednak jeśli chodzi o to, że czyjeś interesy zostały 

naruszone to będzie okazja jakby do powrotu, bo przygotowywana jest rozprawa 

wodno – prawna, w związku z tym, że część właścicieli zaskarżyło to 

przedsięwzięcie. To jeszcze na dzisiaj nie ma takiej decyzji.    
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Ad. pkt 23 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył:  

− 02.05 – uczestniczyłem w akcji „Dzień Flagi”, która wpisała się już kalendarz 

imprez powiatowych, 

− 03.05 – rozchorowałem się na dłuższy czas, także nie mogłem brać udziału                   

w tych uroczystościach 3-cio majowych 

− 14.05 – brałem udział w 20-leciu Solidarności RI 

− 19.05 – byłem na zakończeniu prac Rady Muzeum w Łowiczu. 

− 20.05 – w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Gimnazjum                        

w Kompinie brałem udział. 

− 21.05 – byłem na Święcie Rodziny w Przedszkolu Nr 7 w Łowiczu 

− 22.05 – byłem w Boczkach na „dniu Matki” zorganizowanym przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Kocierzewie, a także: 

− 05.06 – na spotkaniu z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Łowiczu 

− 12.06 – brałem udział we wręczeniu nagród „Gwiozda Łowicka” oraz                             

w koncercie folklorystycznym  w Jarmarku Łowickim  

 

Ad. pkt 24 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek – ja najpierw powiem, że przyszło 

pismo z Powiatu Kartuskiego zapraszające do wzięcia udziału w ich 

uroczystościach. Jeżeli Państwo są chętni aby wziąć udział w delegacji 

samorządowej to bardzo bym prosił. Prosiłbym także Pana Dyrektora Chołuja 

aby zadzwonił do Radnych i zapytał czy wyrażają chęć na wzięcie udziału                       

w tych uroczystościach. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – Szanowny Panie 

Przewodniczący, Szanowni Radni na sesji marcowej stawiałem sprawę podjęcia 

apelu do Rządu Polskiego. Spotkałem się z niezbyt miłą dla mnie sytuacją, 

zostałem, poczułem się obrażony kiedy zostałem nazwany populistą. Jestem 

trzecią kadencją Radnym, starałem się nigdy nikogo nie obrażać, a jeśli 

obrażałem, to przepraszałem. I adresata tych słów prosiłbym o to samo. 

 

Radny Paweł Bejda – Panie Radny Wojciechowski, jeżeli uraziłem tymi 

słowami Pana, to bardzo Pana przepraszam. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski – dziękuje bardzo za 

to. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – w bardzo luźnych sprawach to można 

traktować, jeśli można to proszę to potraktować jak po sesji. Szanowni Państwo 

w związku z plotkami, które krążą po powiecie łowickim nawet dzisiaj, któryś                     

z dziennikarzy mnie zapytał, czy to prawda. Chciałbym Państwa poinformować, 

że tak jak w każdej plotce jest trochę prawdy, w związku z osobistymi 

sprawami, część Członków Zarządu nosi się z jakimiś tam zmianami, które są 

jeszcze bardzo daleko, dlatego proszę nie opowiadać jeśli do Państwa nie dotrze 

coś oficjalnego, że ktoś tam za kogoś i tak dalej. Ja ze swojej strony chcę 

wakacje wykorzystać na zaproponowanie może zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego w Starostwie, może pewnych zmian w funkcjonowaniu 

Starostwa, które by poprawiły naszą efektywność i lepiej rozłożyły pracę na 

wszystkich pracowników. I to może tyle, jeśli będą jakieś decyzje personalne, to 

Państwo jako Rada na pewno dowiecie się pierwsi.  

 

Ad. pkt 25 

 

Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady VIII sesji RPŁ. 

 

 

                                    Przewodniczący RPŁ 

                                /-/ Marcin Kosiorek 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

   


