
1 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XII/11 

z obrad XII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 października 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 XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych  Powiatu 

Łowickiego  za rok szkolny 2010/2011. 

6. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały 

Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 27 kwietnia 2011 

roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz  prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu  drogą powiatową                        

nr 2722 E na odcinku Małszyce- Klewków.  

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Zduny. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu za rok 2011.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 



2 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XII 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. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy są uwagi do porządku 

obrad 

 

Radny E. Furman- panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, 

szanowni państwo w ubiegłym tygodniu otrzymałem od panin która jest 

rodzicem jednego z członków Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowicy” pismo w 

sprawie sytuacji która jest w tym zespole. Pozwolę sobie kilka najważniejszych 

tez z tego pisma przytoczyć. Otóż członkowie zespołu, to ma związek z 

porządkiem obrad zaraz powiem jaki. Członkowie zespołu tłumaczą swoją 

nieobecność na koncercie w dniu 22 września tym, że obawiali się o 

zaprezentowanie zespołu przed gośćmi, przy braku choreografa, uczniowie 

piszą, że dowiedzieli się od pana dyrektora , że od 01.09.2011 roku pani 

choreograf nie ma pracy, jak i również nie ma kierownika zespołu   

muzycznego. Piszą dalej członkowie zespołu muzycznego, że byli świadkami 

rozmów pana dyrektora z kierownikiem muzycznym, które były bardzo ostre i 

uderzająco aroganckie, piszą dalej, że rozmowy takie przy nas czyli przy 

członkach zespołu miały również miejsce w przeszłości. Piszą również, że 

rozmowa pana dyrektora z nami czyli członkami zespołu odbyła się w podobnej 

tonacji w dniu 23.09.2011 roku a do najlepszego tancerza i solisty zespołu 

dyrektor wypowiedział słowa „ty jesteś skończony w tej szkole” a inni 

członkowie zespołu usłyszeli, że mają przerąbane. Dyrektor niejednokrotnie 

psuł stosunki między kierownictwem a członkami zespołu z takich względów 

czujemy wielką niechęć uczestniczenia w zespole w tak niezdrowej atmosferze. 

Pisza dalej, że są zaangażowani na rzecz zespołu, że ich dobre chęci i wielkie 

poświęcenie przyczyniło się do wielu sukcesów, piszą o bardzo dobrej 

współpracy z opiekunem zespołu, z choreografem z panią Katarzyną Polak                        

i panem Danielem Boczkiem. Piszą że zawsze byli przygotowani na rozmowy 

wyrażające nasze problemy z panem dyrektorem lecz były one przez pana 

drektora lekceważone. To takie główne tezy z pisma które zostało skierowane 
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przez członków zespołu podpisane z imienia i nazwiska prze 12 osób do 

dyrektora szkoły i do rady pedagogicznej. Mam również dokument iż dyrektor 

szkoły wydał ogłoszenie i tutaj cytuję dokładną treść tego ogłoszenia: „ Po 

nadzwyczajnym posiedzeniu rady pedagogicznej ZSP Nr 2 RCKUiP na którym 

była omawiana sytuacja Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” w dniu 

27.09.2011 roku do czasu zatrudnienia choreografa zespół zawiesza działalność 

artystyczną. Zgodnie z harmonogramem to jest poniedziałki i czwartki w 

godzinach od 14 do 16 odbywać się będą próby chóru pod kierownictwem pana 

Daniela Boczka” . W związku z tą sytuacja i interwencją wnoszę panie 

przewodniczący o poszerzenie porządku obrad po punkcie 5 w punkcie 6 aby 

przedstawić dzisiaj radzie aktualną sytuację Zespołu Pieśni i Tańca 

„Blichowiacy”.    

 

Radny A. Michalak- panie przewodniczący,  szanowna rado do mnie również 

ze środowisk twórców ludowych wpłynęła podobna informacja o jakiej tutaj 

podnosiła Radny E. Furman. Sytuacja ponoć jest zatrważająca, rozumiem 

absolutnie troskę pana radnego Furmana tylko ja się boję po prostu, że ten 

dzisiejszy punkt może spowodować no brak całkowitego rozeznania. Nie wiem 

czy nie  lepiej abyśmy tym tematem zajęli się na najbliższych komisjach i 

poprosili obie strony o wyjaśnienie tej sytuacji a na następnej sesji ten punkt 

mógłby się znaleźć w porządku obrad.  

 

Radny M. Śliwiński- ja przypominam sobie jak była sytuacja na jednej z 

komisji która skierowała wniosek do komisji rewizyjnej to była mowa, że tym 

musi się zająć rada żeby można było to wprowadzić do programu działań 

komisji. Także myślę, że wprowadzanie tego punktu jest związane z tym co 

dalej zrobić, czy mają się tym zając komisje czy nie i myślę, że rada mogłaby 

się do tego ustosunkować  

 

Starosta J. Michalak – ja może tylko uzupełnię , że wpłynęło pismo dzisiaj do 

starostwa pana Daniela Boczka , skierowałem je oczywiście do pana członka 

ZPŁ który zajmuje się EKS-em i panie dyrektor także nie są jeszcze w jego 

posiadaniu. Przepraszam to było pismo skierowane, zatytułowane do Starosty i 

Rady Powiatu.   

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek - ja mam jeszcze pytanie do 

wnioskodawcy, czy pan , bo tez był pan nauczycielem, ja też pracuję w szkole, 

czy pan rozmawiał z tą młodzieżą i rodzicami , czy to jest faktycznie tak, że oni 

chcą publicznie przy mediach wypowiadać się na te tematy bo, żeby nie doszło 

do  jakiejś bardzo nieprzyjemnej sytuacji dla tych samych zainteresowanych.  

 

Radny E. Furman- panie przewodniczący daleki jestem do tego aby włączać w 

te sprawy bezpośrednio młodzież , natomiast oczekuję że na dzisiejszej sesji 



4 

 

członek zarządu który odpowiada za te sprawy przedstawi jaki jest stan Zespołu 

„Blichowiacy” na dzień dzisiejszy, jakie są  przyczyny tego stanu jeśli są znane 

a jeżeli nie są znane to jakie proponuje rozwiązanie żeby w najbliższym czasie 

tą sytuacje opanować i ten problem zlikwidować. 

 

Członek ZPŁ W. Miedzianowski- panie przewodniczący, szanowna rado, 

właśnie tutaj pan starosta powiedział, że skierował to pismo nie do mnie tylko 

do pana Kuczyńskiego. Ja myślę, że sprawa jest znana i to nie od dzisiaj i nie od 

wczoraj, cały czas, że tak powiem kontrolowane. Pan dyrektor jako kierownik 

szkoły, podejmuje samodzielne decyzje. Z tego co mi przedstawił i tylko tyle 

mogę powiedzieć , przedstawił mi, że sytuacja zespołu jako zespołu nie jest 

wcale taka zła  jak się rysuje a proponuje abyśmy, bo dzisiaj pana dyrektora nie 

ma wiec nie jest w stanie nawet przyjść i przestawić tą sytuacje, i prośba jest 

taka aby przesunąć to na następną sesję już rozpoczynając rozmowy na 

komisjach. I myślę, że zostanie to na komisjach omówione  i będzie wszystko 

jasne. 

 

Radny M. Śliwiński- ja analogicznie, wracając do Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, mieliśmy z komisji budżetowej , z komisji rozwoju był wniosek 

i nie mogła zająć się tym komisja rewizyjna ponieważ nie zaakceptowała tego 

rada, myślę, że odrzucanie tego, że teraz nie możemy się tym wnioskiem zająć 

jest trochę nie w porządku , jeżeli jednym wnioskiem się mogliśmy nie 

zajmować , ponieważ nie było zgody rady, a teraz tym wnioskiem możemy się 

zająć. To ujednolićmy to w jakiś sposób jak możemy pracować, czy to będzie 

głos członka zarządu, który mówi że teraz przewodniczący komisji mogą się 

tym zająć , bądź na przykład nie mogą się tym zająć , czy przewodniczący mogą 

zająć się tą sprawą, czy nie mogą się tym zająć , myślę że tutaj powinno być 

stanowisko rady i nie ma problemu jeżeli sprawa była znana od dosyć długiego 

czasu to przestawić zarysy tej sprawy i skierować to na przykład do komisji 

rewizyjnej, mi się wydaje że tutaj byłoby to ciało które jest w tym temacie bądź 

do komisji oświaty, a nie wszystkich komisji tu angażować w to.   

 

Członek ZPŁ W. Miedzianowski- sprawa, że tak powiem nie jest taka, żeby 

skierować ją do komisji rewizyjnej bo to nie jest tam żadne naruszenie. W 

każdym bądź razie  jełki pan ma wątpliwości że jest coś ukrywane i tak dalej, 

sam osobiście na komisjach następnych z panem dyrektorem będziemy 

uczestniczyć i będziemy omawiali sytuację. Sytuacje którą wczoraj dosłownie 

pan dyrektor mi przedstawił, to nie jest zagrożone funkcjonowanie Zespołu 

„Blichowiacy”. Nie ma tak, że nie będzie choreografa, szanowni państwo to jest 

tak, że jak młodzież się wykrusza i idzie dalej na studia idzie do innych miast to 

znaczy, że zespół nie może tańczyć i funkcjonować i występować, no chyba nie. 

Szanowni państwo bardzo proszę o cierpliwość na następnej sesji państwo się 

wszystkiego dowiecie.  
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Radny K. Figat- panie przewodniczący ja mam pytanie, czy jest formalna 

przeszkoda by ten punkt wprowadzić pod obrady sesji i wtedy w tym punkcie 

skierujemy ewentualnie jeśli będziemy mieli pytania, czy do pana 

Miedzianowskiego, czy do pani Dyrektor Pawluk  to je zadamy , albo 

podejmiemy decyzje że kierujemy to do komisji. Był wniosek o wprowadzenie 

punktu, a przy porządku obrad robimy dyskusję, chyba to nie taka kolejność .  

 

Radny A. Michalak- nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale moglibyśmy ten 

wniosek rozbić na szczegóły i poddać pod głosowanie konieczność rozpatrzenia 

niewątpliwie tej ważnej sprawy przez komisje edukacji , a czym innym jest 

wnoszenie tego punktu pod obrady i niemożność wysłuchania tak naprawdę obu 

stron, bo ani dyrektor nie jest przygotowany , nie sądzę aby nam się udało 

spotkać na sesji z autorem listu przytoczonego przez pana Radnego Eugeniusza 

Furmana, wiec wnoszenie tego punktu no mija się moim zdanie z celem. 

Natomiast gdybyśmy poprosili obie strony o spotkanie i na komisjach i później 

wnieśli do porządku obrad podczas sesji listopadowej wydaje mi się miałoby to 

ręce i nogi , albo kolejnej sesji.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski- ja jestem tego samego zdania, 

ja obawiam się, że dyskusja na ten temat dzisiaj jest bezprzedmiotowa, tak jak 

radny Michalak powiedział, nie ma choreografa, nie ma dyrektora, nie ma autora 

listu o czym mamy rozmawiać jak nie znamy żadnego stanowiska. Jedynie 

głosujmy wniosek aby tą sprawą zajęła się komisja, czy to budżetowa, czy to 

rewizyjna, czy to wszystkie, czy oświatowa, głosujmy wniosek a nie wylewajmy 

dziecka z kąpielą bo możemy komuś zrobić krzywdę tą dyskusją dzisiejszą. 

 

Radny E. Furman- ja sformułowałem wniosek następująco aby wprowadzić 

informację w sprawie  sytuacji Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, 

rozumiem przez to, że Członek  Zarządu który odpowiada za tą sprawę 

poinformuje czy jest konflikt, nie ma, co w ogóle wie na ten temat i jakie 

proponuje dalsze działania, wszystko, nikt nie mówi o przesłuchiwaniu uczniów, 

dyrektorów, kto takie wnioski składał przepraszam bardzo, taki jest mój 

wniosek, aby członek zarządu przestawił informację co się dziej w tym Zespole 

i co proponuje w najbliższym czasie jakie działania aby ten problem rozwiązać. 

 

Radny A. Michalak -  ja mam tylko pytanie natury formalno-prawnej czy nie 

można udzielić odpowiedzi na frapujące pana radnego E. Furmana pytania w 

sprawach różnych  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek zamknął dyskusje w powyższym temacie.  
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 2 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu wnioskowanego przez Radnego                       

E. Furmana w brzmieniu „Informacja o sytuacji   Zespołu Pieśni i Tańca 

„Blichowiacy”.    

 

Radny M. Śliwiński – panie przewodniczący myślę, że czekał pan długo za tym 

wnioskiem, chcielibyśmy wprowadzić  w punkcie 6 – wniosek, rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Uzasadnienie to jest po raz kolejny wykorzystywanie funkcji 

Przewodniczącego do celów partyjnych. 16.57   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski -  czy ja mogę prosić o 10 

minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ 

PRZERWĘ W OBRADACH XII SESJI RPŁ – GODZ.14.10 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK WZNOIWŁ OBRADY XII SESJI 

RPŁ – GODZ.14.20  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek- poddajemy pod głosowanie 

wprowadzeniu do porządku obrad tego punktu pomimo braku tego pisma , czy 

my możemy to głosować pani mecenas, czyli ¼ ustawowego składu rady może 

potwierdzić ustnie, tak  

 

Radny M. Śliwiński - to jeżeli możemy to wstaną osoby które zgadzają się                            

z tym wnioskiem.  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek- dobrze uznajemy, że mówił szef klubu                          

w imieniu całego klubu, uznaje to, proszę bardzo kto jest za wprowadzeniem 

tego punktu do porządku obrad.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 1 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu - Rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.                        
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Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek- ja jestem zobowiązany aby przedstawić 

tutaj następujące pismo – odczytał /Zał. Nr 2/. Tak więc do porządku obrad nie 

zostały wprowadzone żadne zmiany.  

 

Ad. pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych  Powiatu Łowickiego  za 

rok szkolny 2010/2011. 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła informację o stanie realizacji  

zadań oświatowych  Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2010/2011 /Zał. Nr 3/. 

Pytań i uwag nie zgłoszono .  

Ad. pkt 6 
 

Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych.  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek przestawił informację Przewodniczącego 

RPŁ dotycząca oświadczeń majątkowych radnych /Zał. Nr 4/. 

 

Radny M. Śliwiński- jeżeli można tutaj odnieść się do tej informacji                                  

o oświadczeniach majątkowych to jestem troszkę wywołany, my złożyliśmy 

oświadczenia majątkowe złożyliśmy wyjaśnienia, myślę, że tutaj inni koledzy 

radni, ostatnio instytut ekonomiki i organizacji gospodarstw wydał 

oświadczenie, że bardzo trudno jest określić dochód w gospodarstwie.                      

My w swoich oświadczeniach majątkowych określiliśmy przychód, a w związku 

z tym, że nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości  rolnej trudno jest nam 

określić konkretnie kwotę która jest dochodem z tego określonego gospodarstwa 
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rolnego. Wiadomo, że oświadczenie majątkowe składa się pod groźbą składania  

fałszywych oświadczeń jest to groźba karalna i teraz wpisanie kwoty że 

uzyskałem  dochód 1 000,00 zł czy 10 000,00 zł jeżeli będzie to wahniecie w 

jedną czy też w drugą stronę będzie to składanie  fałszywych oświadczeń i to 

jest groźba karalna, mnie pozbawia i pracy i mandatu radnego dlatego też, 

wyjaśnienia  tutaj takie żeby się nie okazało że tutaj coś mataczymy podaliśmy 

w oświadczeniach majątkowych tylko przychód, bo ten przychód jest nam 

bardzo łatwo określić na podstawie faktur sprzedaży bo taki obowiązek mamy, 

bo wycenianie pracy i wszystkiego co prowadzimy na tą chwilę w 

gospodarstwie jest bardzo trudne i takiej analizy nie prowadzimy.  

 

Radny K. Dąbrowski – tutaj moje nazwisko też się pojawiło i mam taki 

komentarz, że moja mam która ma rentę też często mi dokłada i ciekawe czy do 

Urzędu Skarbowego musiałbym to napisać czy nie. 

 

Starosta J. Michalak przestawił informację Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt 7  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały                   

Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 27 kwietnia 2011 roku                   

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz  prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu  drogą powiatową nr 2722 E na 

odcinku Małszyce- Klewków.  

 

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

RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Powiatu 

Łowickiego  z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz  prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu  

drogą powiatową nr 2722 E na odcinku Małszyce- Klewków.  

Pytań i uwag nie zgłoszono .  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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podjęli uchwałę Nr XII/95/2011 RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały                          

Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 27 kwietnia 2011 roku                                 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz  prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu  drogą powiatową nr 2722 E na odcinku 

Małszyce- Klewków /Zał. Nr 6/. 

 

Ad. pkt 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Zduny. 

 

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

RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

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

nieobecny K. Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XII/96/2011 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Zduny /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej  w Łowiczu za rok 2011.  

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman poinformowała, że na podstawie 

art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości organ 

zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki to jest rada powiatu 

łowickiego dokonuje wyboru podmiotu dokonującego badanie sprawozdania 

finansowego. Wpłynęło tutaj do powiatu 14 ofert, najtańszą ofertę przedstawiła 

firma AURYS AUYT Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego 

Joanna Zdanowska z Kraśnika wysokość oferty  7257 ,00 zł. Przedstawiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
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przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej  w Łowiczu za rok 2011.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

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 M. Śliwiński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XII/97/2011 RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej  w Łowiczu za rok 2011 /Zał. Nr 8/.  

 

Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XII/98/2011 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok. 

/Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017. 
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Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2011-2017. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XII/99/2011 RPŁ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017 /Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt 12 

 

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 11/. 

 

Radny K. Janicki – mama do pana starosty takie delikatne pytania, 

chciałbym się zapytać jaki udział ma Starostwo w nałożonych mandatach przez 

Inspekcję Transportu Drogowego bo wiemy że kwota około 3 400,00 zł 

wpłynęła na konto starostwa i chciałbym się zorientować jakie są tego 

procedury  

 

Starosta J. Michalak - to znaczy niema pani Dyrektor, ja nie powiem  tego w 

100% ale wydaje mi się , że jest to cała kwota, tak jeżeli jest to wykonywane na 

naszych drogach, tu był problem ze musieliśmy udostępnić wagi certyfikowane 

do ewentualnego ważenia i takie znaleźliśmy spośród wykonawców autostrad. 

 

Radny K. Janicki – panie starosto jak wyglądają parce na ul. Chełmońskiego, 

do kiedy termin oddania,  czy minął czy nie minął, jakie będą kary z tego tytułu, 

bo być może, że starostwo zyska z tego co się dobrze orientuję. 

 

Starosta J. Michalak – ja odpowiem w zakresie jakim wiem, a resztę uzupełni 

pan Kosmatka  który jest tam prawie codziennie. Termin wykonania jest to 

część inwestycji z Narodowego Programu obejmująca część inwestycji na ul. 

Chełmońskiego. Gminy Kocierzew, Zduny i Kiernozia. Termin zakończenia to 

jest koniec miesiąc października z tego co widać nie tylko na Chełmońskiego ale 
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bardziej w gminie Kocierzew pewnie ten termin nie będzie dochowany . kary są 

straszne dlatego teraz będą pewnie robić i dzień i noc jest to firma która buduje 

autostrady więc do prac w nocy i święta są przyzwyczajeni. Jest to około 

45 000,00 zł za jeden dzień opóźnienia. Jelni by do tego doszło , mówimy 

hipotetycznie udział nasz w tych karach byłby 56% czyli taki sam w jakim 

finansujemy te inwestycje reszta byłaby dla Skarbu Państwa czyli Wojewoda.  

Może uzupełnię, że ten sam wykonawca wykonuje nasze zadanie w RPO na 

drodze 703 czyli Bielawy –Sobota tam termin jest trochę dłuższy do                                

15 listopada  

 

Członek ZPŁ D. Kosmatka - na Walewice ściągnęli nawet firmę z autostrady 

aby przyspieszyć budowę tego przepustu śpieszą się bo jednak wiedzą że kary 

mają duże także z Walewicami się pewnie wyrobią ale tutaj z tymi 

schetynówkami raczej nie  

 

Radny J. Wolski- panie starosta ja tylko chciałem dodać, że tydzień temu  

mieliśmy posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego był pan Darek była pani 

Dyrektor, i jeździliśmy i oglądaliśmy jak wyglądaj rowy i przepusty i 

jednocześnie jak firma EUROVIA na tym odcinku Chełmońskiego, gmina 

Kocierzew, Zduny tam sporo  było uwag nawet postanowiliśmy to we 

wnioskach napisać co potwierdzi to kolega Darek, że nie wyrobią się z czasem z 

tego co zapamiętałem to ma być to 1% za dzień poślizgu. I tutaj jesteśmy 

zgodni, że ta firma się ładnie wzięła i ja mam tutaj u siebie na gminie namiastkę 

tego, że jest jednak dużo poprawek a najlepszym przykładem jest                                  

ul. Chełmońskiego   gdzieś tam z wałowaniem były problemy i to są zgodne 

ustalenia i z naszej Komisji, że chyba i  my i zarząd tak do końca nie jesteśmy 

zadowoleni, a przede wszystkim to, że przekroczą te terminy  

 

Starosta J. Michalak - pewnie tak, a jeszcze uzupełnię nie wiem czy państwo 

pamiętacie wystąpiliśmy do Wójta Gminy Zduny o rozszerzenie, zwieszenie 

udziału w tej schetynówce i wyraził zgodę i o 80 00000 zł zwiększył tak się 

domówiliśmy, a w zamian tego to co dzisiaj podejmowaliśmy my przeznaczymy 

35 000,00 zł na robotę którą on ma ze schetynówki czyli wykonanie około 130 

metrów łuku przy drodze, pewnie Jurek to tam wie gdzie. I tutaj pani Dyrektor 

chciała skorzystać z możliwości rozszerzenia zamówienia jednej firmy 

oczywiście poza programem tym poza schetynówkami, aby to jedna firma 

zrobiła jak jest na miejscu, no niestety zdecydowaliśmy dzisiaj że nie będziemy 

na nich czekać bo jeżeli nawet pójdziemy do sądu to może być problem po 

prostu zaproponowała umowę, umowa nie powróciła podpisana więc w tym 

samy trybie zamówienia wykonane będzie położenie nakładki, wyrównanie 

placu przed OSP w Złakowie tam z kawałkiem takiego odwodnienia.  
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Radny J. Wolski - dodam, że już w Złakowie  pracują, czyszczą rowy i równają 

pobocza. 

 

Radny K. Janicki – jak wygląda sprzedaż działek przeznaczonych do 

sprzedaży, wiemy że jedna na Goleńsku została sprzedana jak wygląda sytuacja 

z Bolimowską , Górkami, Alkierzówką i Podrzeczną.  

 

Starosta J. Michalak- tak jedna została sprzedana co stanowi trochę więcej niż 

połowa planu, bo było w planie 450 000,00 zł za tamtą nieruchomość 

uzyskaliśmy chyba 252 000,00 zł . Sprzedaż pozostałych powiem tak przebiega 

nieskutecznie, nawet dzisiaj informowałem o tym, że zdecydowaliśmy o drugim 

przetargu na Bolimowską, wcześniej już zdecydowaliśmy o drugim przetargu na 

Górki, na Alkierzówkę. Nie mniej jednak w tym dziale jest pewne zagrożenie, 

ale może nie aż tak duże , dotychczas realizowany budżet za 9 miesięcy 

pokazuje, że w innym z § mamy jakby nadwykonanie , nawet jeśli w tym roku 

nic nam się nie uda sprzedać to będziemy mogli dopisać to do budżetu 

przyszłorocznego , mamy po prostu więcej na udziale Skarbu Państwa to co 

starosta wykonuje na rzecz Skarbu Państwa za co otrzymujemy prawie wszędzie 

udział 25% z tego co uzyskamy i tutaj najwięcej właśnie na bazie w Bełchowie 

udało nam się wynegocjować.  

 

Radny K. Janicki- nie wiem czy dobrze pamiętam, że ten budynek przy 

Świętojańskiej przy tej bramie, brama jest pięknie wyremontowana, czy on jest 

już wynajęty, czy tam jest już dzierżawca czy jeszcze nie  

 

Starosta J. Michalak- tak jest już dzierżawca, płaci około 80000 zł miesięcznie 

plus koszty ogrzewania tak jak wszyscy dzierżawcy w tych budynkach  

 

Radny K. Janicki- a jaki metraż on tam wynajmuje  

 

Starosta J. Michalak-187 m2 

 

Radny P. Bejda - chciałem zapytać pana Starosty czy piwnice w Muzeum są 

wynajmowane czy stoją puste  

 

Starosta J. Michalak- z tego co wiem te piwnice były wynajęte nowemu 

dzierżawcy, no różnie tam było z eksploatacją tego, od jakiegoś czasu te piwnice 

nie są eksploatowane, chociaż nie wiem czy dzierżawca już się rozliczył , bo z 

informacji od pani Dyrektor chyba we wrześniu czy sierpniu otrzymaliśmy, po 

prostu dzierżawca nie rozliczył się  nie rozwiązał umowy, ogłoszenie z tego co 

mi tutaj Wojtek podpowiada zostało nowe ogłoszone przez Muzeum.  
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Radny P. Bejda – wiem że były zaległości z poprzednim dzierżawcą, czy już 

one są uregulowane  

 

Starosta J. Michalak- i znów tak precyzyjnie nie dopowiem tam jest jakaś 

zaległość sprawa została oddana do komornika. Ta zaległość była 2 miesiące 

bodajże.  

 

Radny P. Bejda – czy pomysł zarządu jest tylko brany pod uwagę żeby tam był 

tylko lokal gastronomiczny czy być może należałoby pomyśleć o jakimś innym 

wykorzystaniu  

 

Starosta J. Michalak-  to znaczy pewnie by się chciało nawet na poszerzenie 

powierzchni wystawienniczej tylko że to nie taki cały dochód  był w budżecie   

Muzeum bo stanowił 70 000,00 zł , póki co o jakimś innym nie myśleliśmy 

konkretnie.  

   

Ad. pkt 13 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że: 

01.10 - obchody rocznicy sztandaru Solidarności ,  

03.10.- Dzień Seniora na osiedlu Kostka  

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej  

16.10 – 85-lecie OSP Wejsce  

 

Ad. pkt 14 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny E. Furman – chciałbym złożyć wniosek aby Komisja Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji zajęła się sytuacją Zespołu Pieśni                       

i Tańca „Blichowiacy”  

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek – jest to wniosek formalny więc go 

głosujemy 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

Za   -21 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się    - 0 
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Przychylili się do wniosku Radnego E. Furmana i zdecydowali, iż Komisja 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji zajmie się sytuacją 

Zespołu Pieśni  i Tańca „Blichowiacy”  

 

Radny M. Śliwiński – panie przewodniczący , wysoka rado w związku z tym, 

że nie było możliwości wypowiedzenia się nas temat zachowania się pana 

Przewodniczącego bo było to głosowanie można powiedzieć w sposób jawny 

aby dać możliwość wypowiedzenia się wszystkich radnych na ten temat,                  

zachowania się pana przewodniczącego, Klub Radnych Porozumienia Łowickie 

składa wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przekazał wniosek /Zał. Nr 11/.   

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek - dobrze w takim razie ja proponuje aby 

zaraz po tej sesji , bo jak mamy się bawić w te harce jeszcze tam dalej. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ W. Wojciechowski – ja proszę o 5 minut przerwy. 

  

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ 5MINUTOWĄ 

PRZERWĘ W OBRADACH XII SESJI RPŁ – GODZ.15.05 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK WZNOIWŁ OBRADY XII SESJI 

RPŁ – GODZ.15.10 

 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek- ja tylko poproszę projekt uchwały do tego, 

także następna sesja na wniosek Klubu Porozumienie Łowickie odbędzie się o 

godzinie 15.20 

 

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

zgłoszono. 

   

Ad. pkt 15 

 

Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

                                                                                  

  Przewodniczący RPŁ           

                                                /-/ Marcin Kosiorek 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 
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B. Prus – Miterka  
 


