P R O T O K Ó Ł Nr XLV/10
z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 14 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXVIII/301/2009 RPŁ z dnia 24 września 2009 roku w sprawie
powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi Nr 2700E na terenie Gminy Nieborów.
7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między Sesjami.
8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
9. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLV 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.
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Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
XLV Sesji RPŁ punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie
powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Łowicz”. Proszę to wprowadzić jako punkt 7
a pozostałe przesunąć – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecny Radny Mieczysław Szymajda/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wprowadzili do porządku obrad punkt 7: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Łowicz”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecny Radny Mieczysław Szymajda/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXXVIII/301/2009 RPŁ z dnia 24 września 2009 roku w sprawie
powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi Nr 2700E na terenie Gminy Nieborów
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Łowicz.
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8. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między Sesjami.
9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
10.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
11.Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt.4
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt.5
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że projekt Uchwały RPŁ
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok był przedstawiony na wszystkich
Komisjach Stałych Rady Powiatu Łowickiego. Odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2009
r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2010
rok /Zał. Nr 2/. Uwagi zostaną uwzględnione – dodała.
Starosta Janusz Michalak poinformował, iż należy nadmienić, że nie wszyscy
Radni wiedzą o wniosku złożonym przez Komisję Budżetu i Finansów,
wprowadzającym pewne zmiany.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w stosunku do
przedstawionego projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2010
rok zostały wprowadzone następujące poprawki. Poprawki te dotyczyły
utworzenia nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 2 778 983,00 zł, te zadania
inwestycyjne zostały pokryte środkami które były w pierwotnym projekcie
zagwarantowane na tzw. „schetynówki”. Zapytała czy odczytać po kolei te
zadania inwestycyjne.
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy jest potrzeba
przedstawienia poszczególnych inwestycji. Nie ma takiej potrzeby – dodał.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że te wszystkie zadania
inwestycyjne zostały wprowadzone, została jeszcze kwota 12 983,00 zł i ta
kwota została ulokowana jako rezerwa celowa w dziale 600 na inwestycje
drogowe. Kolejna autopoprawka dotyczy utworzenia zadania inwestycyjnego
w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Łowicz w wysokości 100 000,00 zł,
tym samym została zmieniona prognoza długu. Ta prognoza długu dotyczy
tylko zmiany struktury wydatków zmniejszyły się wydatki majątkowe
a zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł, która została
przeznaczona dla Miasta Łowicz – dodała.
Radny Krzysztof Janicki poprosił o powtórzenie kwoty rezerwy celowej
w dziale 600.
Jest to kwota 12 983,00 zł – odpowiedziała Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok wraz z poprawkami /Zał. Nr 3/.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał jakie mienie powiatu będzie
przeznaczone do sprzedaży w 2010 roku. Dlaczego o to pytam otóż na
posiedzeniu Komisji we wtorek Starosta powiedział, że do sprzedaży
przeznaczone są lokale przy ul. Podrzecznej, a okazuje się, że w projekcie
budżetu do sprzedaży jest przeznaczony Ośrodek Zdrowia w Sobocie – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że na pierwszym posiedzeniu
Komisji Stałych ta kwestia była już poruszana. Przeczytam pełny zakres: lokal
64D/3 w Zdunach, lokal nr 3 przy ul. Podrzecznej 28a, lokal nr 4 przy ul.
Podrzecznej 28a, lokal nr 5 przy ul. Podrzecznej 28a, lokal nr 6 z 50%
bonifikatą przy ul. Podrzecznej 28a oraz nieruchomość w Łowiczu przy ul.
Podrzecznej 28 oznaczona nr 2060/3 to jest za budynkiem po byłej PPP
w Łowiczu.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że ma wątpliwości odnośnie
budżetu Muzeum w Łowiczu. Ono otrzymuje 650 000,00 zł dotacji a patrząc na
zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2010 rok to tam jest
zero. Podobnie jest Powiatowej Bibliotece Publicznej. Zapytał, czy te wydatki
będzie pokrywał budżet powiatu.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że jeśli chodzi
o wynagrodzenia to zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej
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jednostki organizacyjne takie jak Muzeum, Biblioteka czy Centrum otrzymują
dotacje podmiotowe w których zawarte są środki na pokrycie kosztów
wynagrodzeń osobowych z pochodnymi i na pozostałe rzeczowe. Nie ma tam
wyodrębnionej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników – dodała.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że pyta dlatego, bo nie widzi
dochodów Muzeum pokazanych w budżecie.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że nie ma żadnych
podpisanych umów na ten moment…
A ze sprzedaży biletów, bo to jest pewne – wtrącił Radny Eugeniusz
Bobrowski.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że to nie jest budżet
powiatu. Muzeum to jest instytucja kultury, ma osobowość prawną i prowadzi
gospodarkę finansową swoją, to nie dotyczy budżetu powiatu.
Rozumiem, że nie dotyczy budżetu powiatu – poinformował Radny Eugeniusz
Bobrowski. Podane jest 650 000,00 zł, z Ministerstwa Kultury to nie wiadomo,
to w ciągu roku ale przynajmniej powinni podać ile przewidują sprzedać biletów
w ciągu roku bo orientacyjnie można to podać – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie można tego zapisać
w budżecie powiatu. To w planie finansowym Muzeum jest zarówno ta dotacja
jak i ta przewidywana z Ministerstwa Kultury jest zapisana ale w naszym
budżecie nie można tego zapisać, możemy zapisać to w dotacji.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał o dotację dla Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej. Muzeum otrzymało dotację w wysokości
650 000,00 zł a Centrum 475 000,00 zł. Uważam, że jest to za duża kwota
w porównaniu jednego do drugiego. Zakres działalności Muzeum i Centrum jest
różny – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w pozycji Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zapisano wszystkie wydatki związane
z organizacją imprez, które w większości pokrywa budżet Centrum, natomiast
jeśli chodzi o Muzeum to tak naprawdę przy każdym wniosku który jest przyjęty
przez Ministerstwo Kultury udział własny dokładamy – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poprosił o szczegółowe przedstawienie wykazu
zaplanowanych imprez powiatowych w 2010 roku i ile będzie to kosztowało, bo
być może jest za dużo lub za mało i trzeba dołożyć albo zdjąć.
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Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż absolutnie nie jest w stanie takiej
informacji udzielić, choćby z tego tytułu, że jest już złożona oferta wyboru
zespołu czy na dożynki czy na biesiadę ale jeszcze nie ma tego wyboru a tam
jest zakres od 5 000,00 zł do 35 000,00 zł.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że plan z którym występował Dyrektor
czy wnioskował o taką kwotę.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż tak, ale to tak jak zawsze wygląda
planowanie, że na podstawie wykonań średnich z lat ubiegłych zakłada się jakąś
ta kwotę plus minus. I raz jest więcej na materiałach raz jest więcej na usługi,
z grubsza to się wyrównuje – dodał.
Radny Michał Śliwiński poprosił, żeby tak z „grubsza”.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż żeby tak z „grubsza” to musiałby być
Pan Dyrektor i on to przedstawić.
Radny Krzysztof Janicki stwierdził, że jak Pan Dyrektor CKTiPZŁ będzie
mógł dojść w trakcie trwania Sesji to Radni poproszą a taką informację.
Zaproponował by z działu 700 to jest „gospodarka mieszkaniowa” z rozdziału
70005 „wydatki inwestycyjne – renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3
w Łowiczu” kwotę 25 000,00 zł przenieść do działu 600, rozdziału 60014
i środki te przeznaczyć już częściowo na nakładkę na ul. Armii Krajowej.
Dodatkowo z tego samego rozdziału 60014 rezerwę w wysokości 12 983,00 zł
proponuję zdjąć i dołączyć do tej kwoty 25 000,00 zł co w sumie utworzy
37 983,00 zł i to będzie początek środków na odbudowę nakładki na ul. Armii
Krajowej – dodał.
Radny Paweł Bejda poinformował, że ma pytanie odnośnie pomocy społecznej
i rodzin zastępczych, w roku poprzednim w projekcie budżetu była kwota
1 576 130 zł, w roku bieżącym jest o 130 000,00 zł mniej. Z tego co wiem są
coraz większe potrzeby w tej dziedzinie – dodał. Następne pytanie dotyczy
pomocy dla repatriantów w roku poprzednim było zapisane 20 674,00 zł
w tegorocznym projekcie budżetu nie zapisano żadnych środków, czemu, czy
nie ma żadnych repatriantów w obrębie powiatu łowickiego, nie potrzeba
pomagać tej grupie ludzi w Powiecie Łowickim. Kolejne pytanie dotyczy
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w projekcie
zeszłorocznym było zapisane 156 664,00 zł, w obecnym projekcie budżetu jest
zapisane o 60 000,00 zł mniej, jeśli mówi się o osobach niepełnosprawnych, to
jest to grupa społeczna której trzeba pomagać, to chcę wiedzieć dlaczego
przeznaczamy mniej w tym roku – dodał. Nadmienił, iż kolejne jego pytanie
dotyczy bursy dla dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu,
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w zeszłym roku było zapisane 153 000,00 zł natomiast w tym roku jest zapisane
114 820,00 zł, dlaczego ta kwota jest obcięta.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że pomoc społeczna wynika z tego,
że plan na zeszły rok nie został wykonany, ponieważ planujemy zgodnie
z potrzebami. W zeszłym roku nie wykonanie było na kwotę wyższą niż
130 000,00 zł. Repatrianci w naszym budżecie mieszczą się te kwoty, które
przyznawane są przez Wojewody i wypłacamy te które są przez niego
przekazywane. Podobnie jest z rehabilitacją, na nią także dostajemy pieniądze
z PFRON – dodał. Nadmienił, iż plany finansowe na bursę dla dziewcząt także
ustanawia się na podstawie zapotrzebowania. W zeszłym roku te środki były nie
wykonane ponieważ Siostry zakładają, że w bursie będą mieszkać dziewczęta
w ilości większej niż rzeczywiście tego chcą, a dotacja jest, że tak powiem
nieładnie „na głowę”, czyli na jedną mieszkającą dziewczynę, po raz trzeci
musielibyśmy zaplanować dużo za dużo – dodał.
Mam rozumieć, jeżeli chodzi konkretnie o Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Parmie i w Urzeczu jest o 30 000,00 zł mniej, czy zostało to niewykorzystane
– zapytał Radny Paweł Bejda.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że powiat jest zobowiązany do
przekazywania 10% kosztów warsztatów ma pokrywać Powiat Łowicki. Totalny
nonsens w przepisach bo ten koszt w zeszłym roku został zwiększony o 30% i to
zarządzeniem Wojewody, bzdura totalna, bo tu gdzie nie było potrzeby
dostaliśmy pieniądze i musieliśmy je rozdać dodając jeszcze 10%, a tam u Pana
Grzywacza w Borówku gdzie średniomiesięczny koszt utrzymania wynosi około
2 400,00 zł to Wojewoda przekazuję 1 600,00 zł i po prostu nam obcięto –
dodał. Nadmienił, iż te 10% powiat jest obowiązany przekazać. W zeszłym roku
WTZ w Parmie występował z wnioskiem do jakiegoś programu i nasz udział
musieliśmy w budżecie umieścić.
Radny Jerzy Wolski zapytał czy środki finansowe zaplanowane na bieżące
utrzymanie dróg są wystarczające, czy przypadkiem nie braknie tych
pieniążków na realizację tych zadań statutowych.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że może jedynie powiedzieć, że nie
może zabraknąć. Jak zima minie stwierdzimy jakie były szkody wyrządzone
przez nią i ewentualnie do letniego utrzymania dołożymy, bo planowane
utrzymanie letnie czy zimowe jest zaplanowane na podstawie okresów
ubiegłych. Umowa z SKR Zduny została wyczerpana, przez weekend zima
kosztowała nas 35 000,00 zł, dlatego uzgodniliśmy, że póki co w trybie
awaryjnym będziemy kontynuować umowę jeśli jest taka potrzeba, a już mamy
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rozpisany nowy konkurs na te usługi, na pewno z braku pieniędzy nie
zostawimy terenu nie odśnieżonego – dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że ponawia swój wniosek
odnośnie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Przez
ostatnie dwa lata tam było zapisane 200 000,00 zł na remont. W jednym
i w drugim roku niewiele zrealizowano 140 000,00 zł, dlatego też moja
propozycja jest taka, by nie mieszać za bardzo w budżecie to zmniejszyć
rezerwę 827 194,00 zł o 350 000,00 zł czy 200 000,00 zł i przeznaczyć te środki
na remont szkoły, obojętnie czy to będzie elewacja czy to będzie remont dachu
bo jedno i drugie jest potrzebne – dodał. Panie Starosto ja liczyłem, że po
Komisji Budżetu i Finansów, która się odbyła we wtorek, Radni dostaną pewne
materiały dotyczące budżetu a okazuje się, że tak jak było tak jest.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że o tych propozycje, które
zmieniają budżet rozmawiano, że nie ma potrzeby by je tak precyzować i na
komisji nawet nie było bardzo potrzeby czytania tych zadań. A to co ja
deklarowałem, że w budżecie na koniec miesiąca stycznia w zmianach budżetu,
to jeszcze nie może być materiałów w jakimś układzie sesyjnym – dodał.
Poinformował, że jeśli chodzi o ten wniosek dotyczący szkoły na Podrzecznej to
już dwa lata powiat próbuje, niestety nie wychodzi to dość dobrze, w zeszłym
roku odbyły się trzy przetargi, żaden nie doszedł do skutku. Dyrektor Miksa
zaproponował, żeby chociaż za te kilkanaście tysięcy osuszyć to co trzeba,
niemniej jednak planujemy wydać 500 000,00 zł na elewację oraz na
przełożenie parkietu na sali gimnastycznej. Prosiłbym by poczekać chwilę na
ustosunkowanie się do wniosku by zmniejszyć rezerwę – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że chciałby złożyć kolejny wniosek
by w § 16 projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
usunąć w całości punkt 2 czyli „upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do
dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między
zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości
umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich
programach inwestycyjnych”.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że podobnie było mówione na
Komisji Budżetu i Finansów, że Zarząd Powiatu jest w stanie przychylić się do
tego wniosku jeśli Rada zdeklaruje się, że w każdym przypadku jest w stanie się
zebrać chociaż tą jedenastką żeby te niektóre, nieraz drobne zmiany
wprowadzić. Powtórzę jeszcze raz, że do tej pory przez te trzy lata nie
nadużywaliśmy tej możliwości, zresztą do tej pory nie było „do wysokości
umożliwiającej” tylko było „do 20%” a jeśli Państwo zgodzili się na to co było
na Komisji poruszaliśmy żeby dopisać do tego zdanie, które mówi: „zmiany nie
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mogą powodować zakresu inwestycji”. Jeżeli mamy wykonać jakieś 500
metrów to musimy to wykonać i jak nam się z tego zresztuje a gdzieś nam tam
brakuje to możemy z zakresu 500 metrów ruszyć nie możemy – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że już w dobrym kierunku idzie ta
sprawa.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że kiedyś rozmawiano o Zespole Szkół
Licealnych w Zdunach, i wnioskował aby utwardzić teren przed szkołą.
Myślałem, że coś uda się zrobić przy okazji robienia tej drogi, ale nic się nie
udało. Mam nadzieję, że w budżecie 2010 roku takie zadanie się znajdzie –
dodał. Po raz kolejny zgłaszam wniosek o utwardzenie terenu przy ZSL
w Zdunach.
Oczywiście tak, planujemy to i powiem więcej, rozmawialiśmy już z Panią
Dyrektor wczesną jesienią, że z analizy jej budżetu wynikało, że sporo
pieniędzy jej się resztuje, bo zakłada że będą cztery klasy i po podwyżkach
suma sumarum zresztowało jej się około 90 000,00 zł, nawet pewien wykaz
powstał wstępnych prac. Ja powiem tyle, że będziemy w przyszłym roku
proponować też rozpoczęcie może jeszcze nie prac ale może projektu tego
drewnianego skrzydła Liceum, z tymże dyskutujemy z Panią dyrektor nad tym,
czy powinny być tam klasy czy może właśnie sale internatowe – dodał Starosta
Janusz Michalak.
Radny Edward Chądzyński zapytał kiedy będą uruchomione środki finansowe
z Ośrodka Zdrowia w Bielawach i przekazane na inwestycje drogowe.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że tak jak mówił na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów póki co to takiego klucza według którego te
inwestycje są wprowadzone to faktycznie było niedopatrzenie i w projekcie
Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok ten błąd zostanie
naprawiony i te środki zostaną wprowadzone na Gminę Bielawy. Wczoraj
rozmawialiśmy z Wójtem Kubińskim i mówił, że dobrze że nie zerwaliśmy
umowy z SKR Zduny bo to nie takie proste, wszystko im się sypnęło i STAR
i koparka – dodał.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że dzwonił do niego Dyrektor SKR
w Zdunach i mówił, że dostał pismo, że z dniem 31 grudnia zostaje z nim
rozwiązana umowa na odśnieżanie Gminy Bielawy i ma być aneks do tej
umowy. Pan Dyrektor może nie ma pretensji ale uważa, że powinni być
wcześniej uprzedzeni, kawał roboty zrobili i zrobili doskonale tą robotę i albo
do końca powinni dostać robotę albo wcześniej powinni być uprzedzeni, a tak to
są ludzie rozgoryczeni – dodał.
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że może Pani Dyrektor PZDiT
w Łowiczu użyła złego sformułowania, ale on sam mówił, że dobrze że ta
umowa było, dobrze że nawet już jest wykonana cała, w całym zakresie. Pani
Dyrektor pewnie potwierdzi, że rozmawialiśmy na początku tygodnia, żeby
poinformować SKR w Zdunach o tym, że dalej w ramach awaryjnej pomocy
będą te zadania wykonywane do czasu, kiedy rozpisze drugi konkurs, czyli
jakby te uwagi są nie słuszne, bo ten zakres będzie dwa razy większy niż
w zeszłym roku – dodał.
Radny Paweł Bejda poinformował, że w dziale 630 w rozdziale 63003
„turystyka” w projekcie budżetu na zeszły rok było zapisane 3 087,00 zł w tego
rocznych projekcie jest 48 630,00 zł. Chciałbym dowiedzieć się na jakie zadania
jest przeznaczona to dość pokaźna kwota – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w tych środkach mieści się kwota
3 000,00 zł jako kwota składki do Regionalnej Organizacji Turystycznej, którą
co roku ponosimy, 45 000,00 zł jest to pierwszy zapis w ogóle w historii
budżetu Powiatu Łowickiego, chcielibyśmy rozpocząć przynajmniej
wyznaczanie, lokalizowanie ścieżek rowerowych, pieszych po terenie naszego
powiatu. Prawdopodobnie będzie to też w ramach konkursu – dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że chciałby żeby Zarząd Powiatu
Łowickiego zwrócił uwagę na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii który
znajduje się poza Łowiczem, tam potrzeby w utrzymaniu są dużo większe niż
gdzie indziej, inne jednostki lepiej sobie radzą.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż ta uwaga jest bardzo słuszna. Myślę,
że gdzieś w połowie roku, może nawet pod koniec kwartału będzie trzeba
podjąć taką dyskusję co dalej w oświacie, ponieważ zakończą się pracę
w jednych placówkach i trzeba się wziąć za Zduny i za Kiernozię.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał co z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Łowiczu. Gdzie ona zostanie, czy ona będzie przenoszona, bo
nie widzę tam żadnych środków finansowych żeby były przeznaczone na remont
– dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że przynajmniej odczucia Pani
Dyrektor i pracowników Poradni są bardzo dobre, uwagi były, że za daleko, że
za torami niewiadomo gdzie na jakim świecie. Dzisiaj są z tego zadowolone
i pewnie, tak do celowo nie chcieliśmy przeprowadzać tej jednostki więc sam
remont był taki bardzo powierzchowny tylko malowanie, z tego względu, że
dalej leży nam na sercu II LO, że nie jest w naszych obiektach, ale myślę że
w tym roku będziemy musieli się zdecydować, czy zostajemy czy może…
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Radny Paweł Bejda zapytał, czy w 2010 roku Starosta przewiduje podwyżki
dla swoich podległych pracowników, jeżeli tak to kiedy i ile procentowo.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w budżecie Starosta nie
przewidziano środków na podwyżki. Jest pewna prawidłowość, że zawsze te
plany do końca się nie realizują, ponieważ ludzie chorują, chodzą na jakieś tam
urlopy, jakieś tam pieniądze się resztują. Jeżeli będą to bardzo niewielkie,
pieniędzy na podwyżki nie zaplanowaliśmy – dodał.
Ja myślę, że jeżeli się jakieś środki resztują to ewentualnie może Pan pomyśleć
o nagrodach, jeśli chodzi o podwyżki to pieniążki musiały być zagwarantowane
w budżecie – zauważył Radny Paweł Bejda.
Gdyby się resztowały to poprosimy Radę Powiatu Łowickiego żeby je przenieść
do paragrafów i już – dodał Starosta Janusz Michalak.
Wynagrodzenia i pochodne w Starostwie różnica jest 6,56. to ja rozumiem, że to
są podwyżki – zapytał Radny Eugeniusz Bobrowski.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że niekoniecznie, ponieważ
w starostwie są wakaty więc te pieniądze są, tak jak powiedziałem, jeżeli się
zresztują bo nie jest pełna obsada, są zwolnienia lekarskie to wtedy coś będzie,
a tak podwyżek nie planowaliśmy – dodał. Nadmienił, iż Pani Skarbnik prosi
o uzupełnienie informacji, że zaplanowane są środki na odprawy dla Członków
Zarządu Powiatu Łowickiego oraz zaplanowane są nagrody jubileuszowe.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że Radni nie na wszystkie pytania
uzyskali odpowiedzi i byłoby fajnie żeby Przewodniczący RPŁ pilnował tego
prowadząc, jeżeli ZPŁ nie jest w stanie odpowiedzieć na to co się składa na
budżet Centrum to dobrze by było posiłkować się i poprosić Pana Dyrektora.
Nie może być tak, że ZPŁ nam nie odpowiada i Pan Przewodniczący przechodzi
dalej do kolejnych pytań, myślę że nie ma sensu żebyśmy rozmawiali nad tym
budżetem – dodał.
Myślę, Panie Przewodniczący Klubu, że to zbyt wczesne było, bo Członek ZPŁ
znalazł u siebie w teczce te materiały i nie skończyliśmy dyskusji i odpowiemy
– dodał Starosta Janusz Michalak.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jest to plan
szczegółowy w takiej szczegółowości, który pozwala zorientować się
w wysokości budżetu CKTiPZŁ. Pozwolę sobie odczytać kwoty
w zaokrągleniu: wynagrodzenia pracowników bezosobowe 145 000,00 zł,
składki ZUS, fundusz pracy 24 000,00 zł, świadczenia dla pracowników
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4 000,00 zł, zakup środków trwałych (skaner, komputer) około 10 000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł, zakup usług pozostałych
(imprezy i wydarzenia promocyjne, turystyczne, wydawnictwa, gadżety
reklamowe) 380 000,00 zł, drobne usługi remontowe 25 000,00 zł, opłaty
eksploatacyjne 63 000,00 zł, usług telekomunikacyjne 7 000,00 zł, pozostałe
usługi obce 7600,00 zł, pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym środki
czystości) 1500,00 zł, podróże służbowe 2 500,00zł.
Starosta Janusz Michalak poprosił o przerwę w obradach, ponieważ Zarząd
nie odpowiedział na kilka pytań, chciałby się do nich ustosunkować, by nic nie
umknęło.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że Starosta ma po swojej prawej
stronie sekretarza, który powinien notować na bieżąco pytania i wnioski.
Panie Starosto, może na to, na które nie zadaliśmy, może uda się odpowiedzieć
– zauważył Radny Krzysztof Janicki.
Radna Jolanta Kępka nadmieniła, że wnioski formalne powinny być składane
na piśmie.
Jak się nauczymy pisać, to będziemy pisać – odpowiedział Radny Krzysztof
Janicki.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jak ostatnio Radni składali wnioski
na Komisji Budżetu i Finansów, to pan Starosta powiedział, że żadne wnioski
nie zostaną zrealizowane w budżecie. Nie wiem, czy warto pisać – dodał.
Nadmienił, iż jest kwestia, że należałoby 3 000,00 zł może mniej na komputer
dla Pani Prawnik, bo jeżeli dostajemy opinie w XXI wieku pisaną odręcznie to
jest to niegrzecznie.
Ja odpowiem, chociaż jest Pani Mecenas i może odpowiedzieć sama, ale pewnie
wiele rzeczy Pani robi sobie wieczorem w domu, i z tego to tylko wynika, ale
nie ma zakazu pisania długopisem – poinformował Starosta Janusz Michalak.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że zawsze jak jest Sesja budżetowa to
najwięcej się mówi o inwestycjach drogowych. W tym roku o inwestycjach
drogowych nie rozmawiamy z różnych względów, wiadomo że schetynówki
przepadły, to porażka całej rady szczególnie ZPŁ, do tego w tym momencie nie
wracajmy, będzie sesja absolutoryjna będziemy o tym rozmawiać – dodał.
Nadmienił, iż zakres zadań inwestycyjnych drogowych nie do końca jest
uzgodniony z gminami, my dziś chcemy głosować budżet i jest parę niejasności.
Ja też mam takie mieszane uczucia, aczkolwiek na Komisji Rozwoju
12

Gospodarczego dość obszernie rozmawialiśmy, jest propozycja Zarządu ale czy
to tak ma wyglądać, być może na dzień 28 stycznia zupełnie inaczej te
inwestycje drogowe będą wyglądać, stąd też nie ma dyskusji wokół konkretnych
propozycji inwestycji to jest takie troszkę wirtualne – dodał. Nadmienił, iż ta
sugestia aby dzisiaj nie głosować budżetu być może, że należało ten budżet
glosować w ostatnich dniach stycznia kiedy będzie już po wszystkich Sesjach
w Gminach, nie do końca czytelne są zakresy inwestycji drogowych.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że wykaz, który został Państwu
przekazany stał się wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów jest bardzo
precyzyjny jest 30 miejsc gdzie te inwestycje będą prowadzone. Tak najbardziej
pewne z nich są te inwestycje które robimy wspólnie z gminami, ponieważ te są
omówione i w zasadzie większość tych środków gminy mają w swoich
budżetach. Pewną niejasnością była Gmina Łowicz, ale już jestem po rozmowie
z Wójtem Barylskim i przekaże dotacje w wysokości 170 000,00 zł na drogę
Dąbkowice – Dąbkowice, dodatkowo jestem po rozmowie z Panem
Burmistrzem i uzgodniliśmy, że ul. Chełmońskiego będzie robiona w szerszym
zakresie – dodał. Nadmienił, iż ten budżet przyjąć trzeba, na Komisjach
uzasadniano dlaczego musi być ten budżet przyjęty, ponieważ nie można robić
żadnych ruchów ponad te wielkości, które są zapisane, ponieważ opinia RIO nie
dotyczyła by tego budżetu.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy ma rozumieć, że wniosek Komisji
Budżetu i Finansów jeżeli chodzi o inwestycje drogowe nie znalazł zrozumienia
w Zarządzie Powiatu Łowickiego.
Znalazł, nawet w uchwale budżetowej, Pani Skarbnik poprosiła by przygotować
to co do metra, także pod każdą kwotę jest wpisane długość metrów – dodał
Starosta Janusz Michalak.
Czy nie fajnie by było gdybyśmy otrzymali ten nowy budżet – zauważył Radny
Michał Śliwiński.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż dlatego na początku przerwał Pani
Skarbnik i poprosił by ten wykaz przedstawiła co do metra i kwoty, by nikt nie
podejrzewał o kłamstwo.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XLV SESJI RPŁ
W DNIU 14 STYCZNIA 2010 ROKU O GODZINIE 15.25
OBRADY WZNOWIONO W DNIU 14 STYCZNIA 2010 ROKU
O GODZINIE 15.40
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Radny Krzysztof Janicki zapytał ile wniosków było złożonych do projektu
budżetu na 2010 rok.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że było złożonych 21
wniosków z tego 14 jest tutaj w budżecie to jest 80% propozycji dodając te 10
wniosków uzgodnionych z Wójtami to jest razem 31 wniosków i z tego 24 jest
w budżecie.
Radny Edward Chądzyński poinformował, że w dniu poprzednim na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zgłaszał wniosek by przedstawić
te wnioski. To może można by je było odczytać dzisiaj na Sesji RPŁ,
konkretnie kto zgłosił, czy są zrealizowane – dodał.
Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że nie wie czy jest sens czytania
tych wniosków, ZPŁ to nie papuszki wiedzą najlepiej co robić.
Ja nie mówię, że Zarząd nie wie co robić, tylko z ciekawości, bo my jako Radni
jesteśmy wybierani przez społeczeństwo i powinniśmy też wiedzieć – dodał
Radny Edward Chądzyński.
Radny Paweł Bejda poinformował, że ma taką prośbę do wszystkich Państwa
Radnych, aby się nawzajem szanować. I jeżeli ktoś z nas składa jakiś wniosek,
to żeby nie atakować jeden drugiego i nie negować radnego wniosku – dodał.
Bardzo serdecznie proszę o więcej szacunku.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła wnioski złożone do projektu
budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok /Zał. Nr 4/. Poinformowała, że są to
wnioski złożone przez Radnych Rady Powiatu Łowickiego, a są także inne
wnioski.
Myślę, że dziękujemy, tu głównie Panu Radnemu o wnioski Radnych chodziło –
zauważył Radny Krzysztof Janicki.
Bardzo proszę o odczytanie wszystkich wniosków, bo jesteśmy radnymi całego
powiatu – stwierdził Radny Waldemar Wojciechowski.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy jest potrzeba czytania
tych wszystkich wniosków.
Radny Michał Świński nadmienił, iż jeśli Pan Radny Wojciechowski sobie
życzy to czemu nie.

14

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o odczytanie wniosków do
budżetu powiatu na 2010 rok z sołectw i organizacji.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odczytała pozostałe wnioski złożone do
projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok /Zał. Nr 5/.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, jak to jest że 80% tych wniosków znajduje
się w budżecie 21 złożonych a 16 uwzględnionych.
Ja liczyłem te wnioski z sołectw plus jeszcze te wnioski na schetynówki, które
były uzgodnione z Wójtami, to jest 31 wniosków z tego 24 jest zrobione –
odpowiedział Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka.
Nie wiem skąd pieniążków na to mamy, bo ten budżet powinien wynosić
100 milionów zł. Panie Darku Pan mówi tylko o drogach o inwestycjach
drogowych, jeszcze są sale gimnastyczne, lotniska – poinformował Radny
Krzysztof Janicki.
O tamtych nie mówiłem – odpowiedział Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka.
Radny Michał Śliwiński zapytał Członka ZPŁ Wojciecha Miedzianowskiego
czy jest zadowolony wobec tego budżetu pod kątem realizacji swojej godności.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeśli Państwo
zagłosujecie pozytywnie dzisiaj i na następnej Sesji do tych propozycji, które
Zarząd przedstawi. To tak – odpowiedział.
Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż Radni otrzymali taką informację, że
około 500 000,00 zł będzie przewidziane w tegorocznym budżecie na remont
ZSP Nr 1 w Łowiczu, a także na odbudowę czwartego skrzydła Muzeum
Łowiczu, a wcześniej nie było o tych inwestycjach rozmowy.
Starosta Janusz Michalak to jest budżet z listopada. Naszym marzeniem jest
aby przeszedł wniosek na szpital, na Muzeum, na technikum. Te 500 000,00 zł
na ZSP Nr 1 w Łowiczu powiedziałem, że będziemy chcieli przedstawić taki
wniosek pod obrady Rady na koniec stycznia, na którejś komisji nawet trochę
więcej powiedziałem. Na Komisji Budżetu i Finansów nie chcieliście Państwo
rozmawiać o tym co będzie i to właśnie Pan Śliwiński mówił, że rozmawiajmy
o tym co ma być na tej Sesji pojutrze a nie kiedyś tam – dodał. Nadmienił, iż
mówił że propozycji zmian oprócz technikum jest więcej, budżet ten jest
pierwotną wersją a zmian jest dużo, dużo, dużo, choćby budżet zeszłoroczny
gdzie na początku było 4% na inwestycje a skończyło się na blisko 20%.
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że faktycznie nie wypiera się tego, że
nie chciał rozmawiać o jakiś tam planach, które będą później bo to w pewnym
sensie rozmydla nam obraz budżetu, który będzie dzisiaj. Dostaliśmy
propozycje inwestycji drogowych, fajnie by było żebyśmy jako Radni dostali
gotową autopoprawkę do tego budżetu, który dziś będziemy przyjmować.
Nawet samo to, że głosujemy nad projektem budżetu na 2010 rok i wrócę do
tego co mówiłem wcześniej na Komisji Budżetu i Finansów, że od listopada nie
było czasu na to byśmy ten budżet otrzymali w tej wersji jaką będziemy dziś
przyjmować, nie starczyło czasu by tą tabelę na ostatniej stronie odnośnie
sprzedaży poprawili. To są małe sprawy, które w pewnym sensie świadczą
o wiarygodności materiałów, które dostajemy – dodał.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż jeśli chodzi o to czy dzisiaj
przyjmujemy ze zmianami czy nie, to na trzech pierwszych komisjach
wspominał, że będzie chciał rozmawiać o tym na posiedzeniu Komisji Budżetu
i Finansów oraz Komisji Gospodarczej, poczym na Komisji budżetowej
powiedział, że jeżeli Rada to przyjmie to będzie się z tego bardzo cieszyć, jeśli
nie to nic wielkiego się nie stanie. Ja przedstawiłem propozycje, a wniosek
złożyła Komisja Budżetu i Finansów, uważałem, że jest to na tyle jasne
i uzyskało u Państwa zrozumienie i dlatego to dzisiaj weszło – dodał.
Zgadzam się z tym, co Pan mówi, tylko to by było czytelniejsze dla pozostałych
Radnych, którzy nie uczestniczyli w Komisji Budżetu i Finansów, bo nie
ukrywam, że tak właśnie było na komisji, to była Państwa propozycja i my na
nią przystaliśmy, żeby to formalnie się stało podjęliśmy to jako wniosek – dodał
Radny Michał Śliwiński. Poinformował, że według niego każdy z Radnych
chciałby przyjąć dzisiaj budżet który jest najbardziej aktualny, skąd była
propozycja i Pańska i naszej Komisji.
Radny Zbigniew Kuczyński zaproponował, by Zarząd Powiatu Łowickiego
wypowiedział się na temat złożonych wcześniej wniosków a potem należy
przejść do głosowania projektu budżetu powiatu na 2010 rok.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że podziela zdanie Radnego
Zbigniewa Kuczyńskiego aby Zarząd Powiatu Łowickiego ustosunkował się do
tych wniosków, które były wcześniej, bo po to była przerwa i wówczas Rada
zadecyduje co dalej.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy ta poprawka zgłoszona przez Komisje
Budżetu i Finansów jest zaakceptowana przez ZPŁ czy nie.
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że tą propozycję do budżetu złożoną
przez Komisję Budżetu i Finansów ZPŁ zaakceptował i poprosił Panią Skarbnik
aby budżet głosowany na dzisiejszej Sesji uwzględnił to jako autoporawkę.
Radny Krzysztof Figat nadmienił, iż dużo słów dzisiaj padło, że kolejne
zmiany Rada będzie przyjmować na kolejnej Sesji powiedzmy pod koniec
stycznia. Zapytał jaka to będzie Sesja czy zwołana w trybie zwyczajnym czy
nadzwyczajnym.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że na poprzedniej Sesji
RPŁ ustalono, że budżet przyjmowany będzie w styczniu i to jest ta Sesja.
Kolejna Sesja powinna być zwołana w trybie nadzwyczajnym – dodał.
Czyli rozumiem, że Radni nie będą mieli prawa do wniesienia żadnej poprawki
– zauważył Radny Krzysztof Figat.
Ja myślę, że w tym wypadku zrobimy to jako Sesję zwyczajną – odpowiedział
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeśli to będzie Sesja zwyczajna, to
czy nie można by było na tej Sesji zwyczajnej przyjąć już tego budżetu bo będą
już znane wszystkie inwestycje, które są planowane, o projektach które będą
składane.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił aby Pan Starosta
ustosunkował się teraz do głosu Pana Śliwińskiego, bo były pewne powody dla
których budżet przyjmowany jest w dniu dzisiejszym.
Szanowni państwo jeszcze raz powtórzę, jeżeli Państwo zechcieli wprowadzić to
jako wniosek Komisji Budżetu i Finansów, to co jest zmienione, to bardzo
dobrze, ale jeżeli to nie zostanie wprowadzone to nic się nowego nie wydarzy –
zauważył Starosta Janusz Michalak,
Ale tam będą inne inwestycje, które ZPŁ planuje wprowadzić na następnej Sesji
RPŁ, że Podrzeczna, że Muzeum – dodał Radny Michał Śliwiński.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli chodzi o Muzeum to jeszcze
daleko, tylko w przypadku kiedy wniosek zostałby rozpatrzony, ZSP Nr 1
w Łowiczu to teraz padł wniosek Radnego Eugeniusza Bobrowskiego i ZPŁ nie
miał szansy odpowiedzieć na niego, a jeśli chodzi natomiast o inne inwestycje to
planowano wprowadzić resztę pieniędzy do tych zadań uzgodnionych
z Wójtami. Będziemy mogli uwolnić gwarancje, które są zapisane na szpital,
jeżeli dostaniemy decyzję o możliwości zawarcia umowy na karetki to będziemy
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mieli możliwość wprowadzenia z tych rezerw pieniędzy na karetki. To nie
będzie taki budżet na sto procent, tak jak mówiłem, bo ten będzie możliwy po
rozpatrzeniu nadwyżki budżetowej, chociaż cały czas zostaje do decyzji
Państwa, czy zwiększamy na tą chwilę i robimy wszystko czy nie, dlatego
oprócz tych propozycji będą i inne propozycje, które jeśli Państwo sobie życzą
mogę pokrótce przeczytać i jakie będziemy proponować kwoty, a dzisiaj dobrze
by było abyśmy przyjęli ten budżet, czy to z tą propozycją Komisji Budżetu czy
bez ale aby go przyjąć, by po prostu można było go zmienić, bo opinię RIO
mamy do takiej wersji jaką przedstawiła Pani Skarbnik – dodał. Poinformował,
że Zarząd Powiatu Łowickiego postanowił, że wniosek Radnego Pana
Eugeniusza Bobrowskiego o umieszczenie w zadaniach inwestycyjnych
remontu elewacji ZSP Nr 1 przy ul. Podrzecznej można by zmniejszając rezerwę
zapisać, ale dla bezpieczeństwa proponuje się kwotę 150 000,00 zł mając na
uwadze że przy nadwyżce należy to uzupełnić bo rezerwy są przeznaczone na
7% podwyżkę dla nauczycieli w miesiącu wrześniu. Natomiast jeśli chodzi
o wniosek Radnego Pana Krzysztofa Janickiego to nam też to brama stoi
w gardle ale niestety musimy coś z nią zrobić dlatego do tego wniosku Zarząd
się nie przychylił, jeśli chodzi o wykreślenie paragrafu 16 to proponujemy
pozostawić go w tej wersji, która proponowałem czyli dopisując: „dokonywania
zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami
w ramach planu nakładów majątkowych bez zmiany zakresu rzeczowego danej
inwestycji do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem
zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych” – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że do jego pierwszego wniosku
jeszcze wchodziła kwota 12 983,00 zł, czy to też jest negatywnie.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż Zarząd Powiatu Łowickiego nie widzi
możliwości w 2010 roku robienia nakładki na ulicy Armii Krajowej. Jak byśmy
wyglądali w stosunku do mieszkańców innych ulic w powiecie, tą drogę
zaliczyłbym do kilkunastu najlepszych dróg w Powiecie Łowickim – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że ma rozumieć, że tym mieszkańcom
ulicy Armii Krajowej, którzy byli we wrześniu tutaj w PZDiT ma odpowiedzieć,
że Zarząd Powiatu Łowickiego nie widzi możliwości rozwiązania ich problemu.
Ja tak nie powiedziałem, Panie Radny, bo problem nie dotyczył czy położyć
nakładkę czy nie, a poza tym a gdyby chcieć położyć tam nakładkę to tak dzisiaj
licząc szybko od dwójki do Opakometu to trzeba by było na to koło 350 000,00
zł – stwierdził Starosta Janusz Michalak. Naprawdę wiem jakie jest uciążliwe
jeżdżenie ciężarówek po studniach na złączach asfaltu ale tam naprawdę nie ma
potrzeby kładzenia nowej nakładki jeszcze w tym czasie.
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Panie Starosto, rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
o częściowej nakładce w tej przy wylocie z Łowicza, ona jest w stanie kiepskim
i to Pan przyznał a tutaj tak troszkę inaczej – poinformował Radny Krzysztof
Janicki.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż ta końcówka, która obejmuje około
700 metrów na granicy to na nią trzeba się pochylić i znaleźć jakieś środki, ale
na dzisiaj nie bardzo jest sens zapisywać te 12 000,00 zł. Tamten kawałek jest
faktycznie dziurawy i do całej reszty nie przystaje, za tym odcinkiem mamy
wyremontowaną drogę – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że wszyscy tutaj Radni
pochodzi z jakiejś z gminy i każdy z nas ma na swojej gminie gorsze drogi. Ja
pozwolę sobie w tym roku zrobić Komisję Budżetu i Finansów wyjazdową po
drogach, bo jakbyśmy się przejechali po Gminie Bielawy to tam tych dróg jest
jeszcze sporo, polnych dróg powiatowych i też aż się prosi. To jest piękna droga
na ul. Armii Krajowej – dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy powiat może finansować położenie
parkingu przy szkole.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że można bo jest tylko jakby
lokalizacja w którym miejscu a jest to w pasie drogowym drogi powiatowej.
Radny Krzysztof Janicki podziękował Radnemu Wojciechowskiego za to, że
ujął się za drogami z różnych gmin. Ja wiem, bo ja też jeżdżę po tych gminach
w jakim stanie są te drogi. Na Komisji Budżetu i Finansów mówił Pan, że
przychyli się Pan do tego wniosku aby częściowo tą Armii Krajowej zrobić bo
tam jest stan fatalny, a jak mnie Pan zaprosi to przejedziemy się z chęcią po tych
drogach powiatowych dobrych, niedobrych proszę bardzo jestem do dyspozycji
– dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż Pan Starosta zdania nie
zmienia, bo przed chwilą mówił o 700 metrach tej drogi.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że podziela optymizm
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, że Komisja przejedzie się po
drogach to zostaną złożone wnioski, które pewnie Zarząd Powiatu Łowickiego
zrealizuje. Obawiam się, że może to być tak jak z Komisji Rozwoju
Gospodarczego, której z tylu wniosków jakie dostarczyła do ZPŁ, zostały tylko
trzy ujęte – dodał.
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Radny Paweł Bejda zapytał, czy Rada Powiatu Łowickiego nie powinna w tym
momencie przegłosować tych wniosków które zostały odrzucone przez Zarząd
Powiatu Łowickiego. Dlaczego nie, przecież Radni mają prawo do wnoszenia
różnego rodzaju poprawek do budżetu – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że to jest procedura uchwalania
budżetu: „Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu
i Finansów uwzględnia poprawki, które zdaniem Zarządu są uzasadnione
i dokonuje korekty projektu Uchwały budżetowej.” Dlatego wydaje mi, że nie
ma potrzeby głosowania każdego z wniosków oddzielnie – dodał.
Radny Paweł Bejda poprosił o opinię prawną na piśmie na ten temat.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak zapytała, czy jest potrzeba
przygotowania opinii prawnej na piśmie, czy nie wystarczyłoby gdyby Pani
Mecenas zapoznała z przepisami, byłoby szybciej.
Mając doświadczenie z poprzednich wystąpień pracy tutaj, podtrzymuję swój
wniosek – dodał Radny Paweł Bejda.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy wszyscy Radni widzą
taką potrzebę opinii prawnej.
Radny Michał Śliwiński poprosił by Przewodniczący RPŁ nie stosował
w każdym temacie demokracji.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Radnego Pana Pawła Bejdę
o przedstawienie swojego zapytania Pani Mecenas Zuzannie Kordialik –
Gronczewskiej.
Pani Prawnik, jest propozycja głosowania nad projektem budżetu i w Uchwale
budżetowej jest zapis dotyczący § 16 punktu 2, to jest wniosek formalny
zgłoszony przez Radnego Pana Krzysztofa Janickiego, Zarząd nie wyraził zgody
na usunięcie tego zapisu. Według mnie Rada Powiatu Łowickiego powinna
przegłosować wniosek formalny zgłoszony przez Pana Janickiego. Pan Starosta
twierdzi, że jest inaczej, zwracam się z prośbą do Pani Prawnik o opinię prawną
na ten temat na piśmie – dodał Radny Paweł Bejda. Poinformował, że jeżeli
opinia będzie pozytywna w tym sensie, że będzie można to przegłosować, to
takiej opinii na piśmie nie ma potrzeby, jeżeli jednak nie to na piśmie.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska zapytała na kiedy ma być
powyższa opinia prawna na temat.
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Radny Zbigniew Kuczyński zapytał, czy musi być tak wszystko na piśmie.
Zbyszek, jeżeli będziesz chciał złożyć to złożysz, to jest mój wniosek, i przykro,
ja obserwuję twoje zachowanie i rozmawiam z Radnymi i powiem, ci że w jakiś
tam sposób trochę jesteśmy zdziwieni takim dosyć aroganckim zachowaniem
wobec Radnych – dodał Radny Paweł Bejda.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że
z procedury uchwalania budżetu, która została przyjęta przez Radę Powiatu
Łowickiego z § 10 wynika: „Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji
Budżetu i Finansów uwzględnia poprawki, które zdaniem Zarządu są
uzasadnione i dokonuje korekty projektu Uchwały budżetowej” i tak też Zarząd
zrobił.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że to co przedstawiła Pani mecenas to
jest w punkcie po wnioskach z Komisji Budżetu i Finansów a później można się
odnieść do innych. Teraz jesteśmy na sesji, czy na Sesji Radni mogą
wnioskować do zmian w budżecie – dodał.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że Radni
mogą wnioskować ale to jest cały czas projekt Uchwały budżetowej i są
zgłaszane poprawki i to jest procedura przyjmowania tych wszystkich
wniosków.
Odpowiadając „tak” lub „nie” to ten wniosek powinien być poddany pod
głosowanie czy nie – zapytał Radny Michał Śliwiński.
Ja uważam, że nie – odpowiedziała Radca Prawny Zuzanna Kordialik –
Gronczewska.
Radny Paweł Bejda poprosił o opinię prawną na piśmie, niemniej jednak może
być ona przygotowana w późniejszym terminie.
Radny Michał Śliwiński poprosił o kilkuminutową przerwę w obradach XLV
Sesji RPŁ.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XLV SESJI RPŁ W
DNIU 14 STYCZNIA 2010 ROKU O GODZINIE 16.35
OBRADY WZNOWIONO W DNIU 14 STYCZNIA 2010 ROKU
O GODZINIE 16.45
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Stałych o opinię dotyczącą projektu Uchwały RPŁ
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że
opinia Komisji dotycząca projektu budżetu powiatu na 2010 rok jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman
poinformowała, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży
i Promocji Mieczysław Szymajda poinformował, że opinia Komisji w sprawie
projektu budżetu powiatu na 2010 rok jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że opinia Komisji
dotycząca projektu budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski
poinformował, że opinia Komisji w sprawie projektu budżetu Powiatu
Łowickiego na 2010 rok jest pozytywna.
Przewodnicząca Klubu PiS i Sprzymierzeni Jolanta Kępka poinformowała,
że na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego przyszło Radzie rozpatrzeć
uchwalenie budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok. Budżet na 2010 rok jest
już czwartym budżetem, który będziemy przyjmować a potem realizować.
Każdy kolejny jest budżetem lepszym, lepszym dlaczego, dlatego, że przybywa
w nim inwestycji a mimo tego poziom zadłużenia pozostaje prawie na tym
samym poziomie niewiele wyższym niż 10% - dodała. Nadmieniła, iż założenia
budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok, filozofia jego tworzenia, były przez
Starostę i ZPŁ planowane z logiką i znajomością potrzeb publicznych. Budżet
ten jest kontynuacją i konsekwencją działań Starosty i Zarządu Powiatu
Łowickiego. Budżet jest inwestycyjny, rozwojowy, uwzględnia rozwój
i zapotrzebowanie społeczności Powiatu Łowickiego. W budżecie następuje
wzrost dochodów własnych, realizowany jest program inwestycyjny w
szczególności duże wydatki na służbę zdrowia, oświatę i drogi – dodała.
Poinformowała, że na szczególną uwagę zasługuje pozyskanie środków
pochodzących z Unii Europejskiej, z roku na rok jest coraz lepsza współpraca
z samorządami lokalnymi. Radni Klubu PiS i Sprzymierzeni będą głosowali za
uchwaleniem budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok – dodała.
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Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, jakie zmiany nastąpiły w inwestycjach
i w rezerwie.
Starosta Janusz Michalak stwierdził, iż rozumie że pytanie dotyczy: „Jakie
zmiany nastąpiły po tych poprawkach”. W globalnych kwotach w ogóle, to co
było zapisane to zostało. Środki w rezerwach zostały przeniesione do innych
paragrafów lub do innych zadań, ale kwota globalna zostaje taka sama, bo nie
można tego zmienić. Rezerwy zmienią się o tyle, że rezerwa z działu 801 zostaje
zmniejszona o 150 000,00 zł, po to aby zapisać w zadaniach inwestycyjnych
elewację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – dodał.
Przewodniczący Klubu PSL Porozumienie Michał Śliwiński poinformował,
że ten budżet, tak jak mówiła Przewodniczący Klubu PiS i Sprzymierzeni
o planach inwestycyjnych i w ogóle, a samo zadłużenie nie wzrasta. Jeżeli Pani
mówi że budżet jest proinwestycyjny to ja w tym budżecie, który mamy dzisiaj
przyjmować tego nie widzę, ja rozumiem, że będą kolejne Sesje, będziemy
w ciągu roku coś zmieniali, możemy coś zmieniać ale rozmawiajmy o budżecie,
który dziś przyjmujemy. Tak naprawdę ten budżet od 15 listopada 2009 roku nie
zmienił się, poza tym co zostało wprowadzone na Komisji Budżetu
i Finansów wielkich zmian nie ma, można mówić o tym, że ten budżet będzie
proinwestycyjny w przyszłości będą składane wnioski na to czy na tamto, ale
tak naprawdę na tą chwilę nie ma w tym budżecie specjalnie wielkich inwestycji
– dodał. Zapytał ile środków zewnętrznych pozyska powiat w tym budżecie,
który dziś będzie przyjmowany, w tym konkretnie, który dziś przyjmujemy,
poza tym co nam gminy dadzą, bo widzę że staniemy się beneficjentem środków
od gmin, ja rozumiem, że powiat jest tworem może trochę chorym, trudno jest
nam znaleźć własne dochody poza dotacjami ale są osoby, które powinny umieć
pisać wnioski to powinny umieć pozyskiwać środki. Pan Starosta mówił, że np.:
nie wiedzieliśmy że będziemy mogli składać wniosek na odbudowę czwartego
skrzydła Muzeum to już kilka miesięcy temu o tym myślał, to dla czego nie
znalazło się to w tym projekcie budżetu. Bardzo przykro jest też mi, że tak
naprawdę zostaliśmy odcięci od tworzenia tego budżetu, bo jeżeli dziś był
złożony wniosek przez Pana Janickiego, który nie został dopuszczony do
głosowania, to też można by było powiedzieć że któryś z Radnych wstał
i powiedział, że chce przesunąć środki z jednego paragrafu na drugi to okazało
by się, że nie może być zrealizowany przez Radę jeżeli nie znajdzie akceptacji
Zarządu Powiatu Łowickiego, w związku z tym Klub Radnych PSL
Porozumienie wstrzyma się w głosowaniu nad budżetem powiatu na 2010 roku
– dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że według niego Zarząd Powiatu
Łowickiego boi się niektórych zmian, które on proponował. Budżet jest jaki jest,
trzeba go przyjąć, rozumiem to, ale uważam, że jest stworzony typowo
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wybiórczo, żebym nie powiedział politycznie, ale typowo wybiórczo, mało było
dyskusji i rozmów na Komisjach i mało byliśmy dopuszczeni do tworzenia tego
budżetu, ja jako Radny niezależny ze „Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Łowicka”, mieszkaniec Łowicza powiatu łowickiego będę głosował przeciwko
temu budżetowi – dodał.
Radny Paweł Bejda poprosił, Przewodniczącą Klubu PiS i Sprzymierzeni aby
w swoich tego typu oświadczeniach nie rozmijała się z prawdą mówiąc, że
poziom zadłużenia prawie nie wzrasta, bo prawie czyni ogromną różnicę.
Wystarczy tylko spojrzeć na tabelę nr 19 w związku z tym tak się czuję
jakbyśmy przeglądali różne budżety, wystarczy spojrzeć do tabeli 19 jest tu
bardzo ładne porównanie, a mianowicie poziom zadłużenia na 2008 rok na
koniec 2008 roku był 4 047 538 zł, natomiast planowany poziom zadłużenia na
koniec 2010 rok jest 7 379 089,00 zł jest to wzrost o około 85%. Podobna
sytuacja jest z pożyczkami i kredytami w 2008 roku 1 308 881,00 zł w 2009
roku już mamy 3 948 479,00 zł a w 2010 roku plan jest 4 267 449,00 zł. Myślę,
że przed wygłoszeniem tego typu laurki należałoby pochylić się nad tymi
danymi – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że należy odpowiedzieć czy budżet
jest proinwestycyjny czy inwestycyjny. Miałem tego w ogóle nie mówić, miał
podziękować Radnemu Bejdzie za bardzo wywarzoną wypowiedź w radio, ale
tak było tak na jakieś ukrycie się – dodał. Jeśli Państwo dobrze pamiętacie
w zeszłym roku zostaliśmy totalnie skrytykowani, wręcz powiedziane było
dosłownie, że „to jest żenada, przedstawiać taki budżet, w którym 4% jest na
inwestycje”. Te dzisiejszy jest jakby odpowiednik tamtego budżetu
zeszłorocznego i dzisiaj mamy 16% więc już tej żenady chyba nie ma, jak
zakończy się zeszły rok będziemy rozmawiać, ale pewnie wiecie Państwo, że
tych inwestycji było kilkanaście procent, blisko dwadzieścia – dodał.
Poinformował, że jeśli chodzi o Muzeum w Łowiczu to wniosek został złożony
ale sami Państwo Radni wyrażają niepokój, że rośnie zadłużenie. Sam
ustawodawca nie bez kozery zrobił to w układzie procentowym, to znaczy
w stosunku do dochodów, jeżeli mówimy o budżecie 2008 roku, w którym
rzeczywiście zmniejszyliśmy zadłużenie w stosunku do 2007 roku, tak to my
już, ale weźmy wysokość tego budżetu. Trudno żebyśmy dzisiaj zapisali już
w tym wniosku, który złożyliśmy na Muzeum 15% z tego to jest już ponad
2 000 000,00 zł i to zadłużenie byłoby bliskie 60%. Do tej pory składając
wnioski zapisaliśmy zapisywaliśmy to w momencie, w którym było to
niezbędne, w momencie kiedy dostawaliśmy informację, żeby uzupełnić
wniosek właśnie o taką uchwałę lub WPI – dodał. Nadmienił, iż jeśli chodzi
o wzrost zadłużenia, no można chwalić się wzrostem w Chinach, który jest
kilkudziesięciu procentowy, ale co to znaczy, to dlatego że byli zapuszczeni, to
teraz jest im łatwiej zrobić wzrost gospodarczy o 20% niż na państwa zachodnie
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gdzie wzrost gospodarczy jest o 2% a skutek tego jest niepoliczalny, dlatego
mówienie, że o 85% planuje się wzrost, a formalnie wystarczy, że przejdzie
jeden z wniosków np. na szpital spowoduje wzrost dochodów o 10 milionów
w tym roku, to te wskaźniki o których ja mówię procentowo spadają na łeb na
szyje, bo dzisiaj w budżecie mamy inwestycji za 11 milionów ale jesteśmy
przekonani i jestem gotów się założyć, że tych milionów nie będzie 11
a przynajmniej 20. Dlatego dziś innego budżetu zrobić nie możemy, co ja od
początku cały czas powtarzam, dlatego mimo wszystko jeszcze raz dziękuję za
tą wywarzoną wypowiedź w radio Panu Radnemu Pawłowi Bejdzie, gdzie nie
tylko wytykał ale i pochwalił, no może nie pochwalił zauważył gdzieś coś tam
jest dobrze, i bardzo proszę o przegłosowanie pozytywne tego projektu budżetu
powiatu na 2010 rok – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 12
przeciw
-1
wstrzymało się
-8
podjęli Uchwałę Nr XLV/335/2010 RPŁ z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok wraz z poprawkami
uwzględnionymi przez Zarząd Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował Radnym za przyjęcie
budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że także chciałby serdecznie
podziękować, bo teraz można rozpocząć naprawdę normalną pracę nad
budżetem.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXVIII/301/2009 RPŁ z dnia 24 września 2009 roku w sprawie
powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi Nr 2700E na terenie Gminy Nieborów.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/301/2009 RPŁ z dnia
24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700E na terenie
Gminy Nieborów.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XLV/336/2010 RPŁ z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/301/2009 RPŁ z dnia 24 września
2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700E na terenie Gminy Nieborów
/Zał. Nr 7/.
Radny Michał Śliwiński zapytał, dlaczego głosowano tą uchwałę w punkcie
6 skoro już w punkcie 5 zdjęto na ten cel środki.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że faktycznie środki zostały zdjęte,
ale należy uchylać tą uchwałę, bo PZDiT nie zarządzałoby tymi drogami a Rada
Gminy Nieborów już taką uchwalę podjęła.
Nie lepiej to było odwrotnie zrobić - zapytał Radny Michał Śliwiński.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż należy zakończyć
dyskusję na ten temat, bo może i można było zrobić ale sprawa jest załatwiona
i nie ma co nad tym dywagować.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Łowicz.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia
zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, Dyrektor PZDiT w Łowiczu czy będzie
trzymała pieczę nad tym, by Miasto wywiązywało się z przeznaczonych tych
środków, zobowiązań należycie, aby były namalowane pasy, odśnieżone drogi,
by światła działały i żeby wszystkie dziury były połatane.
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa poinformowała, że
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu stara się mobilizować Miasto
by wywiązywało się z zapisów porozumień.
Radny Krzysztof Figat zapytał jakie powiat ma środki prawne do
wyegzekwowania od Miasta by wywiązywało się z zapisów porozumienia.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że powiat i miasto obowiązuje
umowa i zawsze tą umowę można rozwiązać.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy w 2009 roku zostało przeznaczone
5 000,00 zł na utrzymanie świateł na ul. Armii Krajowej. Czy to też będzie
w tym porozumieniu i czy to aż tak to musi drogo kosztować – zapytał.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa poinformowała, że jest to
bardzo specjalistyczny sprzęt
Starosta Janusz Michalak poinformował, że utrzymanie świateł, to są bardzo
drogie usługi. Też zastanawialiśmy się nad tym rozważaliśmy naszych
miejscowych elektryków, no niestety te usługi były jeszcze droższe – dodał.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLV/337/2010 RPŁ z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Łowicz /Zał. Nr 8/.
Ad pkt. 8
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między Sesjami.
Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie z między Sesjami /Zał. Nr 9/.
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Radny Michał Śliwiński zapytał, kto jest Prezesem Lokalnej Grupy Rybackiej.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że do Prezesa jest jeszcze daleka
droga, ale przedstawicielem Powiatu Łowickiego jest Pan Wojciech
Miedzianowski.
Radny Paweł Bejda zapytał, czemu Starosta podpisał umowę tylko na rok
z Panią Dyrektor Muzeum w Łowiczu.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że procedury są dość specyficzne
przy powoływaniu Dyrektora Muzeum, przepisy mówią że musi się odbyć
konkurs. Komisja konkursowa postanowiła rekomendować Panią Dyrektor
Marzenę Kozanecką – Zwierz na okres jednego roku poczym po upływie tego
roku jakby podjęliśmy o decyzję o przedłużeniu tego okresu na zgodą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tak można zrobić. Jak Minister Kultury
wyrazi zgodę to do końca roku Pani Kozanecką – Zwierz będzie pełnić rolę
Dyrektora Muzeum w Łowiczu – dodał.
Ad pkt. 9
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między
Sesjami uczestniczył w Miejsko-Powiatowym spotkaniu opłatkowym,
rozpoczęły się teraz studniówki. Chciałem tutaj poprosić Radnego Pana Janusza
Żurka by przeprosił Wójta Kiernozi w jego imieniu, że nie był na Sesji
w Kiernozi na koniec roku, ale obowiązki służbowe nie pozwoliły mi na to –
dodał.
Radny Janusz Żurek poinformował, że wspólnie z Radnym Waldemarem
Wojciechowskim złożyli życzenia świąteczne od Przewodniczącego RPŁ oraz
całej Rady Powiatu Łowickiego.
Bardzo dziękuję – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Ad pkt. 10
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Paweł Bejda pogratulował Dyrektor PZDiT w Łowiczu Pani Annie
Gajek-Sarwa za dobre odśnieżenie dróg w Powiecie Łowickim. Natomiast
chciałbym by ustosunkowała się Pani do dróg powiatowych na terenie Miasta
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Łowicza, ponieważ chociażby jadąc ul. Jana Pawła II, to jest a pro po tego co
wcześniej mówił Radny Pan Krzysztof Janicki. Czemu tak bardzo zaniedbane
były te drogi jeśli chodzi o odśnieżanie i czy monitowała Pani i czy ewentualnie
będzie Pani wyciągała jakieś wnioski z tego tytułu. Rozumiem, że to Pani jako
Dyrektor PZDiT podpisywała umowę z Miastem – dodał.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa poinformowała, że na
drogach powiatowych poza terenem Miasta znacznie łatwiej jest odśnieżać, bo
pobocza są znacznie szersze w Mieście jest trudniej odśnieżać ale było jeżdżone
i sypane.
Radny Paweł Bejda poinformował, że może się różnić w swoich zdaniu z Panią
Dyrektor. Czy podejmie Pani działania na drogach na terenie Miasta,
a mianowicie temperatura spadła do dosyć niskich stopni i pod śniegiem są duże
zlodowacenia i one są bardzo zdradliwe w momencie hamowania może dojść do
nieszczęścia. Czy planuje Pani przedsięwziąć jakieś działania, nie ukrywam, że
ja z ogromnym sentymentem wspominam ten czas kiedy Dyrektorem ZUK był
Pan obecny Starosta Pan Michalak, ponieważ powiedziałbym Miasto było wręcz
wzorowo utrzymywane przez ZUK, na chwilę obecna jest to dla mnie, nie boję
się użyć tego słowa, żenada – dodał.
Jeszcze dziesięć miesięcy – dodał Starosta Janusz Michalak.
Mówię to w tej chwili publicznie i będę zawsze to wspominał – dodał Radny
Paweł Bejda.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa poinformowała, że
najlepszym sposobem do panujących warunków na drodze jest dostosowanie
prędkości jazdy.
Ja się z Panią nie zgadzam, bo ja w Skierniewicach prowadzę egzaminy na
prawo jazdy, również przy temperaturze minus 20 i podczas różnych opadów
śniegu muszę to zrobić, żeby odśnieżyć plac na egzamin – dodał Radny Paweł
Bejda. Nadmienił, iż najłatwiejszym wytłumaczeniem jest to, że należy
przystosować prędkość, ale gwarantuje, że jak Pani będzie jechała nawet
10 kilometrów na godzinę i przyhamuje Pani na lodzie to…
Radny Krzysztof Figat poinformował, że dało się zauważyć różnicę na
drogach miejskich i na drogach obsługiwanych przez Miasto a pieniądze były
powiatowe, dlatego pytałem jakie konsekwencje można wyciągnąć w stosunku
do Miasta. Rozumiem, że wygodniej było pracownikom Miasta zadbać bardziej
o swoje drogi bo tutaj zawsze można zwalić na powiat – dodał.
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Radny Jerzy Wolski zapytał, o stan soli i piasku do dyspozycji PZDiT
w Łowiczu.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa nadmieniła, iż posiada 200
ton piasku i 400 ton gotowej mieszanki.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał ile kilometrów dróg powiatowych
obsługuje SKR Zduny a ile kilometrów dróg obsługuje SKR Kocierzew.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa nadmieniła, iż SKR Zduny
obsługuje Gminę Zduny i Bielawy część Gminy Kiernozia na 140 kilometrach
dróg, a SKR Kocierzew 100 kilometrów dróg.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał dlaczego w dniu dzisiejszym szefów
jednostek współpracujących ze Starostwem tak mało na Sesji było.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że on może ich tylko zapytać
dlaczego nie przyszli skoro zaprosił ich Przewodniczący RPŁ. Co więcej mogę
zrobić – dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał o nadwyżkę, jak ona się kształtuje, kiedy
będzie można wiedzieć coś na temat jej wysokości. Kiedy będziemy mogli
usiąść do podziału tej nadwyżki – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że można usiąść już w poniedziałek
i zacząć rozmawiać o bardzo zbliżonych wysokościach. Nie wprowadzimy tego
na najbliższej Sesji, bo dopiero w kwietniu możemy ją przyjąć, nie mniej jednak
możemy rozmawiać jak ją zagospodarować już teraz i to co mówiłem możemy
decydować i jeżeli już wiemy, że będzie to strzelam milion, to przeznaczamy to
na to, na to, na tamto i zaciągamy kredyt, albo czekamy – dodał. Nadmienił, iż
takie wstępnie informacje już są ale one są dość mylące, więc prosiłbym by nie
traktować ich jako pieniędzy do podziału, z tego co na dziś już wiemy jest to
około 4 500 000,00 zł. Są to na przykład nie wydatkowane pieniądze na sale,
które przejdą, część środków jest jakby celowane.
Radny Michał Śliwiński zapytał dlaczego nadwyżkę budżetową dzieli się
w miesiącu kwietniu.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że tak wynika z przepisów
prawa. Rozporządzenie Ministra Finansów mówi nam, że do 18 stycznia
jednostki podają dopiero miesięczne sprawozdania wykonania budżetów.
W lutym będą dopiero roczne sprawozdania z budżetów, ponieważ mamy sporo
tych jednostek podległych. Dopiero po sporządzeniu bilansu organu możemy
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mówić o podziale nadwyżki, a do końca marca mamy termin złożenia bilansu do
RIO więc dopiero w kwietniu możemy mówić o nadwyżce – dodał.
Radny Michał Śliwiński nadmienił, że jeśli dobrze zrozumiał najpierw trzeba
przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu by można było określić jaka jest
nadwyżka i dopiero będzie można ta nadwyżkę rozdysponować. Podobnie jest
Panie Przewodniczący jeżeli chodzi o punkt 6, że wydaje mi się, że nie po kolei
zrobiliśmy – dodał.
Dziękuję bardzo za uwagę – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Krzysztof Figat zapytał, czy za rok 2009 były wypłacane jakieś nagrody
i na czyje wnioski.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że za 2009 rok nagrodę otrzymała
ode mnie Pani Dyrektor PZDiT w Łowiczu. Na pewno nie było nagród
w Starostwie a jeśli chodzi o jednostki to nie ma ich dużo więc chyba się nie
pomyliłem – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że rolnicy skarżą się na
opieszałość Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłat dopłat
bezpośrednich. Decyzje podostawali już w listopadzie i w grudniu. Szanowni
Państwo np. „saletrzak” nawóz kosztował 700,00 zł, dzisiaj kosztuje 850,00 zł,
tendencja jest wzrostowa, energia idzie do góry, olej napędowy idzie do góry,
żywność idzie do góry a dopłat jak nie było tak nie ma. Z tego co wiem to do
końca stycznia te pieniądze nie będą uruchomione. Prosiłbym bardzo Zarząd
Powiatu Łowickiego aby wystosował pismo do Pana Ministra Rolnictwa
o przyśpieszenie wypłat dopłat bezpośrednich – dodał.
Radny Michał Śliwiński nadmienił, że jeżeli ZPŁ ma taką wolę to można
wysłać. Jeżeli chodzi o BP ARiMR w Łowiczu to my zrobiliśmy wszystko, żeby
jak najwcześniej te decyzje trafiły do rolników, w 95% te decyzje trafiły do
końca roku, 5% to są osoby gdzie jest sprawa przejęcia po zmarłym, bądź
kontrola była na miejscu, bądź kontrola była weterynaryjna. Tylko, że trzeba
przypomnieć, że my jako Agencja mamy czas na wypłatę środków od 1 grudnia
do końca czerwca, to nie jest prawdą, że w ciągu czterech czy pięciu tygodni
mają być środki na koncie od otrzymania decyzji. To, że te środki napływają
troszkę później to wąskie gardło, które znalazło się w Warszawie, bo ktoś te
przelewy musi pozatwierdzać, także pragnę uspokoić wszystkich, na pewno te
środki trafią do rolników na konta – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poprosił o ustalenie terminu kolejnej Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował by Rada Powiatu
Łowickiego zaczęła trzymać się środy i 03 lutego mogłaby się odbyć.
Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż z takich ludzkich spraw to zawsze
w środy jeździ z mamą na chemię.
Czyli środa odpada – powiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Paweł Bejda zapytał, czy w lutym będzie jeszcze jedna Sesja, bo
ostatnie dwa tygodnie lutego to są ferie zimowe w Województwie Łódzkim,
jeśli będzie potrzeba to można zrobić kolejną Sesję nadzwyczajną.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Sesję z tematami
lutowymi można wówczas zrobić na początku marca.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż może być taki moment, że Rada
Powiatu Łowickiego będzie się musiała zebrać w trybie nadzwyczajnym tylko
w tym temacie, który zostanie zgłoszony, czyli karetki i może być potrzeba
w sprawie szpitala, bo rozstrzygnięcie jest tuż tuż. Jeżeli w przyszłym tygodniu
dostaniemy informację, że dostaliśmy zgodę na podpisanie umowy bez
rozstrzygnięcia protestu to wtedy będziemy musieli zwołać tą Sesję
nadzwyczajną, by zwiększyć środki na karetki – dodał.
Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że chciałby odpowiedzieć
Radnemu Panu Śliwińskiemu i Janickiemu bo pytali ile pieniędzy zostało
pozyskanych jako środki unijne. Z zewnątrz pieniędzy pozyskano w 2008 roku
1 463 000,00 zł, w roku ubiegłym 6 858 000,00 zł. Myślę, że kwota mówi sama
za siebie, a przy okazji jak już jestem przy głosie, to Członkowie Zarządu
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wczoraj upoważnili mnie do tego, żeby
zapowiedzieć, że wniosek na szpital będzie zatwierdzony, jest jeszcze nie
zatwierdzony ale wiadomość jest budująca i w tym roku będzie to kwota 11
milionów – dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy nie prościej było o tych środkach
powiedzieć przy rozmowie o budżecie powiatu.
Dziękuję Panie Wicestarosto za taką informacje, bo jak zadawałem Panu to
pytanie na poprzedniej Sesji, to Pan powiedział, że są to głupie pytania i nie
będzie Pan na nie odpowiadał, ale dziękuję, że zgodził się Pan i odpowiedział,
tylko, jeszcze mnie interesuje taka rzecz 2008, 2009, 2010 różni Dyrektorzy
jednostek składali te wnioski – dodał Radny Krzysztof Janicki. Chciałbym
zapytać, czy to konkretnie Pan naprowadził tych Dyrektorów i powiedział
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złóżcie na to i na to, czy oni sami wiedzieli na co mają składać a Pan nie
podpowiedział ani słowa.
Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że wszyscy w ZPŁ
obserwują jakie wnioski mogą być składane, gdzie są potrzeby i możliwości.
Oczywiście ja fizycznie tego wniosku nie tworzę i nie robi tego Zarząd, ale
myślę, że żaden z Panów radnych nie widział jeszcze wniosku na oczy jak on
wygląda, jeżeli widział to wie, że jest to plik papierów, niektóre papiery
wyglądają tak, że się na nich podpisujemy po pięć razy, ale są takie unijne
uwarunkowania.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że Pan Wicestarosta podpowiada
i naprowadza Dyrektorów na składanie określonych wniosków, bo tu są środki
takie i takie do zdobycia. Tak to wygląda – zapytał.
Między innymi, tak – odpowiedział Wicestarosta Bolesław Heichman.
Dobrze, zapytamy Dyrektorów na następnej Sesji, czy tak jest w rzeczywistości
– dodał Radny Krzysztof Janicki.
Radny Janusz Żurek poinformował, że Radni wiele wniosków sporządzali
i można mówić, że Radni nie widzieli wniosków, bo to nie tylko teraz istnieje,
a były inne sprawy i pliki papierów były przygotowywane za tamtych czasów,
aby otrzymać dotacje. Może Pan nie pracował w samorządzie to nie wie jak to
wygląda, ale ja w swoim życiu doświadczyłem bardzo dużo podpisów
i pieczątek – dodał.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zostało
przerwane, bo Komisja poprosiła o informacje o nie działającym rentgenie
w szpitalu w Łowiczu…
Mamy odpowiedź, Panie Starosto, mieliśmy Komisję, jesteśmy zadowoleni –
zauważył Radny Krzysztof Figat.
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Ad pkt. 11
Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus – Miterka
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