P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/10
z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 9 lutego 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 XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV Sesji RPŁ.
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na
terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i
polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.
7. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
8. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 – 2012
w Powiecie Łowickim.
14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nieodpłatnego nabycia
przez Powiat Łowicki nieruchomości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji
Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu.
16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia a
także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.
17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie Powiatu Łowickiego.
18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian budżetu na 2010
rok.
20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
22. Interpelacje, wolne wnioski , zapytania radnych i sprawy różne.
23. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Powitał nowego Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu pana Jacka
Banachowicza oraz odchodzącego Pana Zygmunta Galanta.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ziemia Łowicka jest bardzo gościnna
wiec życzymy Panu wszystkiego najlepszego.
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Komendanta Z. Galant: Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą Sesję, nie
ukrywam, że jest mi bardzo miło na ostatnia moją sesję powiatu przybyć..
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Przewodniczącemu, Panu
Staroście, Wysokiej Radzie za bardzo dobrą współpracę Policji i Rady.
Z Policją i ze mną osobiście bo ja reprezentowałem tutaj policję. Naprawdę ta
współpraca układała się bardzo dobrze, jestem pod wrażeniem jak państwo
temat tylko dla policji, państwo właśnie dopingowali mnie i nas wszystkich
policjantów aby zapewnić bezpieczeństwo w całym powiecie.
Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu J. Banachowicz podziękował za
zaproszenie. Przedstawił swoją osobę.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło
udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
XLVII Sesji RPŁ:
- po punkcie 12 punktu 13 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października
2009 roku w sprawie przekształcenia ZOZ w Łowiczu.
- po punkcie 17 punktu 18 w brzmieniu – Rozpatrzenie projektu uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do
realizacji projektu pn: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku
pracy”.
Pozostałe punktu zmienią odpowiednio kolejność. W uchwale zmieniającej
budżet będzie autopoprawka dotycząca wprowadzenia środków na zakup
samochodów dla KP PSP w Łowiczu
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni Radny Mieczysław Szymajda, Radny Edward Chądzyński/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
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- po punkcie 12 punktu 13 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października 2009
roku w sprawie przekształcenia ZOZ w Łowiczu.
- po punkcie 17 punktu 18 w brzmieniu – Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji
projektu pn: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy”.
Radny M. Śliwiński: Będę się upierał po raz kolejny, że porządek obrad należy
przegłosować w całości.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Pani prawnik w takim razie jeżeli ten
porządek obrad w tych punktach jest przegłosowany, to czy porządek obrad
należy głosować jeszcze raz.
Radca prawny Z. Kordialik- Gronczewska: Jeżeli radni sobie życzą.
Radny M. Śliwiński: Nie pani prawnik, zapraszam niech pani zajrzy do
regulaminu i niech pani zobaczy sobie czy powinniśmy głosować czy nie i
wtedy pani nam odpowie. Bo nie może pani tak odpowiedzieć, czy życzymy
sobie czy nie. Żebyśmy ustalili to na zawsze , jest regulamin poczekajmy niech
pani prawnik nam odpowie i wtedy udzieli odpowiedzi czy będziemy zawsze
go głosować czy nie będziemy go zawsze głosować.
Radca prawny Z. Kordialik- Gronczewska: Formy przyjmowania porządku
obrad po wprowadzonych zmianach są uznaniowe, jak nikt nie wnosi sprzeciwu
to uznaje się przyjęty porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Może być, czy pan radny jest
usatysfakcjonowany taką odpowiedzią.
Radny M. Śliwiński: Tutaj jest pytanie radnego Wojciechowskiego jakie inne
formy są przyjęcia tego, czy przez oklaski, czy jak….
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Jeżeli jest taka potrzeba żeby głosować
ten porządek obrad, nie ma problemu.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni Radny Mieczysław Szymajda, Radny Edward Chądzyński/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli porządek obrad po zmianach.
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Porządek obrad po zmianach:
1Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV Sesji RPŁ.
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na
terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i
polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.
7. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
8. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr
XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
przekształcenia ZOZ w Łowiczu.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 –
2012 w Powiecie Łowickim.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nieodpłatnego
nabycia przez Powiat Łowicki nieruchomości.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji
Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych
składników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Łowicki.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn: „Nowe
kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy”.
20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian budżetu na
2010 rok.
22.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
23.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
24.Interpelacje, wolne wnioski , zapytania radnych i sprawy różne.
25.Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt.4
Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XLV Sesji RPŁ w głosowaniu
jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny E. Chądzyński/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli protokół z XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt. 5
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
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Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu P. Błaszczyk przedstawił informację
- Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 2/.
Radny J. Wolski: Na stronie 4 struktura zatrudnienia według wieku, tak patrzę
na moich kolegów radnych i nie wiem czy którykolwiek jeszcze by się zatrudnił
w pańskiej firmie bo powyżej 50 roku życia nie ma pan już żadnej osoby, która
pracuje. Czy oni nie mogą pracować czy nie chcą?. 50 lat i 0 pracowników.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu P. Błaszczyk: sytuacja jest tego
rodzaju dla przykładu w 2009 roku 4 osoby odeszły na emeryturę, tutaj warunki
zdrowotne z reguły decydują bo to lekarz dopuszcza do dalszej służby. 50 lat to
jest już taki wiek że i wysiłek i zdrowie już trochę inaczej wygląda.
Radny E. Bobrowski: Jeśli chodzi o pożary to tak patrzę w to zestawienie w
Mieście Łowiczu w 2009 roku liczba pożarów wzrosła o ¼. Jakie są przyczyny
tak dużego wzrostu.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu P. Błaszczyk: Na wzrost może być
różna sytuacja tu decyduje człowiek jako ten czynnik najczęściej powodujący
zagrożenie ale jest sporo urządzeń grzewczych w okresie zimowym , bo to jest
najczęściej później przyczyną i to decyduje. Jeśli chodzi o ilość w ogóle
interwencji to jak sami państwo wiecie gro spływa z przyrody, wichury, silne
wiatry, opady nawet sytuacja obecna opady śniegu, oblodzenia. Już wiem, że
sztaby się zbierają i analizują zagrożenie na wiosnę, ponieważ jeżeli przyjdzie
sytuacja taka że nastąpi gwałtowne ocieplenie będziemy mieli podtopienia.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Za pracę naszej straży która jest bardzo
dobra i z której jesteśmy zadowoleni niech świadczy liczba 6 800 000,00 zł
uratowane mienie. To jest wynik wymierny który można finansowo przeliczyć
pracę naszej straży pożarnej.
Ad. pkt. 6
Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie
powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na
terenie Powiatu Łowickiego.
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik przedstawił informację o stanie
pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób
niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie
pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego /Zał.
Nr 3/. Dodam, że otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek na dofinansowanie
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projektu „UMIEM WIĘCEJ” przeszedł już ocenę formalną i merytoryczną.
Wniosek opiewa na kwotę 426 380,00 zł wkład własny czterdzieści parę tysięcy
złotych , ale tu nie ma tego problemu bo instytucja wdrążająca drugiego stopnia
jakim jest WUP w Łodzi uznała nam kwoty jakie wypłacamy na kontynuowanie
nauki i usamodzielnienie się jako wkład własny, także niedługo państwo
będziecie przyjmować ten program do realizacji. Kolejne 400 tysięcy złotych
daje w sumie to kwotę pozyskana prawie 900 000,00 zł przez te 3 lata jeśli
zrealizujemy ten projekt w tym roku , a tu nie ma żadnych wątpliwości że go
nie zrealizujemy. Jestem to państwu winien, warto o tym powiedzieć.
Radny M. Śliwiński: Mówił pan o zakładaniu niebieskich kart i pomocy
psychologa osobom które mogą się targnąć na życie. Czy są prowadzone np.
spotkania w szkołach, że takiej pomocy możecie udzielać , że w jaki sposób
starać się doprowadzić do leczenia ojca alkoholika, bądź różne przypadki.
Często te przypadki samobójstw wynikają z tego że dzieci żyją w trudnych
rodzinach .
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik: My te zadania realizujemy za pomocą
Zespołu Antykryzysowego i PIK-u, oczywiście odbywają się spotkania w
szkołach, my nawet w związku z tym że mamy rok walki z ubóstwem,
złożyliśmy projekt o dofinansowanie utworzenia takiego zespołu. Spotykamy
się bardzo często z pedagogami szkolnymi z kuratorami sądowymi, przy
najmniej raz w roku są takie spotkania, wymieniamy się informacjami. Gminy
mają obowiązek tworzenia Zespołów interdyscyplinarnych gdzie właśnie są
przedstawiciele szkół policji, kuratorzy sądowi i przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej . Właśnie na tych zespołach ciąży przekazywanie informacji
pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Nie mniej jednak wszystkie osoby które
trafiają do nas są przyjęte , a przypadki gdzie są myśli samobójcze bądź innego
typu rzeczy no my tutaj reagujemy natychmiast i ta pomoc psychologa jest
udzielana od zaraz.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Jest to sprawa bardzo trudna akurat w
mojej szkole gdzie jestem nauczycielem było takie wydarzenie w styczniu i było
takie pytanie z kuratorium co szkoła zrobiła, sytuacja była taka, że uczeń
absolutnie nie dawał żadnych sygnałów że coś takiego może się wydarzyć. I
podobnie jak tydzień temu czy dwa tygodnie później była ta sama tragedia w
szkole średniej naszej łowickiej. Tutaj była podobna sytuacja i tutaj nie było
przyczyną ubóstwo czy jakaś sytuacja materialna. Żyjemy w takiej
rzeczywistości bardzo trudnej , te dzieci żyją w innym świecie my nie zdajemy
sobie sprawy jak ta rzeczywistość internetowa funkcjonuje i to bardziej było
pytanie do poradni psychologicznej bo myśmy od razy po tej śmierci ucznia na
drugi dzień właściwie był psycholog z poradni i bardzo dobrze zachował się i
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rozmawiał z klasą, tam właściwie większość dziewczynek było , to są takie
trudne sprawy i tego się nie przewidzi.
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik: Mówiłem na komisji , ze czasem jest
to chęć zwrócenia na siebie uwagi, bo rodzice są zabiegani gonią za pieniędzmi,
nie raz jest to zawiedziona miłość, ale takie przypadki odnotowywujemy i tutaj
świadczymy pomoc psychologiczną.
Radny M. Śliwiński: To są już działania prewencyjne , jak coś się stanie to
wtedy psycholog przyjeżdża ze wszystkimi dziećmi są rozmowy. Mówimy
gdzie mają się udać , do kogo mają przyjść a tutaj chodzi ażeby przewidzieć
wcześniej, że jeżeli mają problem , wstydzą się powiedzieć tego komuś
znajomemu, przyjacielowi czy rodzinie, pewniej się otworzyć przed kimś
obcym, z kim się zamkną w gabinecie.
Radny K. Janicki: Jako pana wydział sporo składacie wniosków unijnych,
sporo piszecie. Ja chciałem zapytać czy macie instrukcje, czy dostajecie
instrukcje, czy dostajecie pomoc konkretną od Wicestarosty, że słuchajcie
„złóżcie na to, na to wniosek, na to można złożyć”. Czy jest to wasza
inicjatywa?
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik: jeżeli przychodzi oficjalne pismo z
PFRON-u
do Wicestarosty, że jest możliwość złożenia wniosku to np.:
złożyliśmy wniosek w obszarze D do PFRON-u na zakup mikrobusa dla SOSzW Łowiczu, to pan Wicestarosta poinformował, nas o tym i prosił o
przygotowanie wniosku. Nie mniej jednak ja sądzę, że jako Dyrektorzy też
powinniśmy szukać miejsc pozyskania tych środków i część tych wniosków to
jest nasza własna inicjatywa.
Radny E. Bobrowski: ile było kontroli zewnętrznych i jak one wypadły za
ubiegły rok?
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik: 5 lub 6 kontroli zewnętrznych.
Wszystkie wypadły dobrze jeśli są zalecenia to one dotyczą błahostek.
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: Chciałbym powiedzieć jedną rzecz jeśli
chodzi o wnioski unijne. Pan dyrektor na pewno sobie przypomina Wigilię
jeszcze w kamienicy na Starym Rynku gdzie razem z Wicestarostą zachęcaliśmy
do składania wniosków bez względu na to , pan się obawiał o wkład własny, my
mówiliśmy „nie ważne, ważne aby pozyskiwać jak najwięcej środków z
zewnątrz”. I ta sama propozycja była dla dyrektorów szkół i do wszystkich
jednostek Powiatu Łowickiego, ponieważ Zarząd stoi na stanowisku że każdy
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pieniądz zewnętrzny wzbogaca inwestycję, wzbogaca powiat i przyczynia się do
rozwoju powiatu.
Radny K. Figat: Ile kontroli wewnętrznych było?
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik: W ubiegłym roku nie mieliśmy
kontroli wewnętrznej, była 2 lata temu.
Radny M. Śliwiński: Chciałbym by pan pilnował porządku sesji żeby były
odpowiedzi na pytania a nie taka wolna dyskusja, będzie w wolnych wnioskach.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Uważam, że było na temat.
Radny K. Janicki: To wystąpienie pana Wojciecha Miedzianowskiego to nie
było na temat, bo to zachęcać to można , ja pytałem o konkretne instrukcje i
konkretne źródła „na to, na to, na to”. To nie było na temat, to było „chwalę się
bo chcę się pochwalić”.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Pozostanę przy swoim stanowisku,
dziękuję za uwagę.
Ad. pkt 7
Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski przedstawił informację na temat
funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 4/. Prośba na
lata przyszłe, ja wiem, że to jest w stałym schemacie to sprawozdanie ZOZ w
lutym aby na przyszłe lata żeby było to przesunięte. My jeszcze rok mamy nie
domknięty, myślę że informacja ZOZ-u mogłaby być zawsze w marcu, byłaby
na pewno obszerniejsza, dokładniejsza i już taka ostateczna, bo to co jest w tej
chwili to jeszcze cały czas się zmienia.
Radny K. Janicki: Odnośnie personelu medycznego tu pan mówił, że się nawet
zwiększyła ilość lekarzy. Ja patrzę na pielęgniarki było 122 etaty jest 120, to
ubyło czy tez są pielęgniarki na kontrakcie.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Etatowych ubyło funkcjonujemy na
zasadzie że mamy pewne standardy. Oczywiście nad tymi standardami zawsze
możemy dyskutować, natomiast nie ubyło na pewno obsad na dyżurach, to
znaczy że jeśli jest pewnym standardem że np. w oddziale X są 3 pielęgniarki
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na dyżurze, to one są 3 bo są uzupełniane przez podmiot zewnętrzny także
obsady dyżurowe się nie zmniejszyły.
Radny K. Janicki: Pytanie o ratowników medycznych. Było 2 a jest 8, czym to
jest spowodowane.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Już mówię, ale ubyło znacznie
pozostałego personelu. To są sanitariusze którzy uzyskali dyplom ratowników i
w tej chwili bo rzeczywiście mieliśmy tylko 2 nasi sanitariusze z grupy
„pozostały personel” przeszli do grupy ratownicy medyczni.
Radny M. Śliwiński: W poprzednim roku był postulat prawdopodobnie od
pielęgniarek z chirurgii, że jest ich tam za mało. Czy coś się w tym temacie
zmieniło.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Obsady personelu w lutym – marcu
są bardzo duże. To był postulat nie tylko pielęgniarek z chirurgii, to był również
postulat z OIT. W całym tym okresie rozliczeniowym zresztą następny temat z
którym będę chciał się zmierzyć to już niedługo, to przedłużenie okresu
rozliczeniowego dla pracowników . Mamy 2 miesięczny okres to nie jest dobrze
bo wychodzi nam wtedy, rzeczywiście tak jak mówię luty, marzec to nie jest
miesiąc urlopowy i są bardzo duże obsady pielęgniarskie.
Radny M. Śliwiński: To będzie luty- marzec. Ja rozumiem że w marcu pan ten
okres rozliczeniowy zmieni i będzie wszystko w porządku w kwietniu. Nie
będziemy się pochylać na tym że brakuje. Mówił pan o 2 miesiącach luty,
marzec jest ok., a co było w grudniu, co było w styczniu bo ten postulat chyba
był gdzieś z połowy roku 2009.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Żeby było jasne nie ja
zmniejszyłem personel na oddziale chirurgicznym, wręcz jest uzupełniany do
pewnych standardów co może nie zawsze było przyjęte u nas. To woli jasności
to nie było moje zmniejszanie. Okres rozliczeniowy od sierpnia będzie nowy
jeśli się go uda wprowadzić bo nie dobrze jeśli spróbowalibyśmy go
wprowadzić od kwietnia bo jeden okres byłby kwiecień –maj-czerwiec a drugim
okresem rozliczeniowym jest lipiec – sierpień – wrzesień., nie dobrze bo
wszystkie te urlopowe miesiące dlatego wprowadzimy od sierpnia i wtedy to
będzie rozbite, od sierpnia wprowadzimy nowe okresy rozliczeniowe.
Radny M. Śliwiński: Były miesiące listopad, grudzień gdzieś to weszło w
połowie ja nie pytam i nie twierdzę czy to pan zmniejszył tą obsadę tylko pytam
się co pan zrobił w tym kierunku żeby faktycznie ta obsada była wystarczająca.
Także nie chciałbym żebyśmy wracali do tego jak pan to zastał, tylko co pan
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zrobił. Jest pan już jakiś czas , ten postulat był gdzieś przynajmniej w połowie
roku 2009.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Ta ilość wystarczająca czy nie to
zależy oczywiście od punktu wiedzenia, różnie możemy na to patrzeć. Weźmy
pod uwagę jeszcze jedno, że mamy mniejszy kontrakt na ten rok na chirurgii
również a może zwłaszcza, przybywa lekarzy na chirurgii. A może powiem od
lekarzy z chirurgii słyszę, że niekoniecznie jest pielęgniarka w nocy 3 potrzebna
i to mówię z pełną odpowiedzialnością, może bez wymieniania nazwisk a poza
tym w tej chwili jest zwiększona pielęgniarka w dzień bo tyle było mowy o
pielęgniarce nocnej, natomiast co do czego kierownictwo oddziału
chirurgicznego na ten moment zwiększyło obsadę dzienną a wcale nie nocną
pod czym ja się podpisałem. Jest pewien nadmiar pielęgniarek.
Radny J. Wolski: Jak pan ocenia z perspektyw czasu sytuację w której w
karetkach pogotowia że nie ma lekarza medycyny, jest powiedzmy ratownik.
Zdarzają się że błędne decyzją są?
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Zgadza się to jest temat , który już
w całej Polsce jest i tak będzie. Ja bardzo źle oceniam i to a pro po konkursu
który odbywa się w tej chwili ponieważ w ogóle ustawodawca dopuszcza że w
karetkach P - podstawowej nie tylko że nie będzie lekarza ale że będzie tylko
dwuosobowy zespół kierowco – ratownik i ratownik. My absolutnie w tym
kierunku nie pójdziemy jeśli wygramy konkurs będą obsady 3 osobowe w
karetkach P. Natomiast lekarzy w karetkach P nie będzie to już w całej Polsce
jest totalny odwrót od tego. Ustawodawca tak to przewidział natomiast
pamiętamy jeszcze że jest coś takiego jak nocna pomoc lekarska i właśnie to u
nas działa coraz lepiej , coraz częściej wyjeżdża lekarz ale nie już jako lekarz w
karetce, ale jako nocna pomoc lekarska bo do gorączki, do jakiś tam nie
powinno jeździć pogotowie, powinien jeździć lekarz z nocnej pomocy lekarskiej
czyli coś co jest przedłużeniem POZ-tu i to u nas funkcjonuje coraz lepiej ,
coraz więcej tych wyjazdów jest.
Radny M. Śliwiński: Jeszcze wrócę do tych pielęgniarek , to w końcu przybyło
tych pielęgniarek czy nie przybyło, czy w końcu pan ordynator przesunął
pielęgniarkę z nocnej na dzienną. Czytaliśmy w ostatnim ….
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Jeszcze raz powtarzam na okres
rozliczeniowy luty-marzec zdecydowanie przybyła ilość pielęgniarek, ilość
obsadzonych dyżurów, głownie dyżurów dziennych. Taka była decyzja
kierownictwa oddziału.
Radny M. Śliwiński: Czyli przybyło?
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Przybyło na ten moment.
Radny E. Bobrowski: Czy w tym roku planuje pan rozszerzyć ilość poradni w
szpitalu i ewentualnie nowe specjalizacje.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Na pewno diabetologia o której
mówimy. Natomiast myślę że zależy wszystko od wyniku konkursu na
ratownictwo medyczne , ale są względy lokalowe, mogę mieć problem z
miejscem dla poradni K, zresztą ja to mówiłem, ja się z tego nie wycofuję ja
widzę inaczej, możecie mnie państwo krytykować ja widzę inaczej rolę szpitala
nie jako koniecznie głęboko wchodzącego w specjalistkę. Szpital ma swoją rolę
do wypełnienia to jest lecznictwo stacjonarne właśnie lecznictwo, rehabilitacja
ponieważ tu rzeczywiście jesteśmy mocni. Moje odczucie jest takie, że nie
koniecznie laryngolog, okulista musi być zabezpieczony przez szpital,
oczywiście byłoby dobrze gdyby tak, ale względy lokalowe przede wszystkim.
Radny P. Bejda: Proszę powiedzieć czy jest dużo podań do pracy pielęgniarek
i oddzielnie położnych.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Położne chyba też zdziwię państwa
ale są podania pielęgniarek one może czekają. Są również zapytania lekarzy.
Ostatnie miałem rozmowę z chirurgiem z II stopniem z dobrym fachowcem z
dziedziny endoskopii do polowy lutego powiedział że da odpowiedź,
zobaczymy.
Radny P. Bejda: Do czego zmierzam, kiedyś na terenie powiatu łowickiego
bardzo prężnie działała szkoła która kształciła pielęgniarki. Jak pan przewiduje
będzie w przyszłości brakowało wykształconego personelu medycznego klasy
średniej, czy przewiduje pan w najbliższych 5 latach nasycenie .
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Ja przypuszczam że nie będzie
krachu pielęgniarskiego wbrew temu co wszyscy mówią. Są podania do pracy w
Łowiczu co do zasady tak nie tak bardzo chętnie przyjmujemy na etaty.
Pracownik etatowy jest bardzo drogim pracownikiem , etatowa pielęgniarka to
może być koszt dla ZOZ-u co miesiąc dobrze ponad 5 tysięcy złotych prawie 6
tysięcy, gdyby tak wszystko policzyć, strasznie drogi pracownik etatowy. Ja
uważam że nie rozsądne byłoby zatrudniać na etaty, jeśli to kosztuje 6 tysięcy
złotych miesięcznie, jak by to policzyć wszystko nagrody, urlopy i ZUS-y .
Natomiast jeśli się tak czyta, w Polsce niestety w szpitalach są masowe
zwolnienia. Ja uważam, że totalnego krachu nie będzie jeśli chodzi o kadrę
pielęgniarską bardziej bym się bał o chirurgów, to są lekarze już starsi wiekiem
w całej Polsce,. To jest długa specjalizacja bo to już musi być pod względem
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prawnym i odpowiedzialności. Ja przewiduję że najtrudniej może być z
chirurgami, ale to się tak wydaje. Nie było ortopedy, jest ortopeda, ogłosiłem
konkurs i dosłownie w 3 tygodnie po ogłoszonym konkursie zgłosiła się
stosunkowo młoda lekarka ortopeda, że chętnie by pracowała, ja mówię że nie
w czas bo 2 tygodnie temu rozstrzygnąłem konkurs.
Ad. pkt 8
Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przestawiła informację o
stanie mienia Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/.
Radny J. Wolski: Co w tym roku planujemy sprzedać z majątku?
Starosta J. Michalak: Podrzeczną 28 i to co jest na zapleczu Podrzecznej 28
czyli ta druga działka i mieszkanie w Zdunach ale ono jest już chyba sprzedane,
przepraszam przetarg się odbył, nie sprzedane jeszcze.
Radny J. Wolski: Chciałem zapytać o status OZ w Bielawach. On nie został
chyba jeszcze przekazany o ile pamiętam. Czy Rada Gminy w Bielawach już
podjęła.
Starosta J. Michalak: Nie, jeszcze nie.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Nie zostały jeszcze
podpisane akty notarialne. To będzie na koniec lutego.
Ad. pkt 9
Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła informację o sieci szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz
demograficznych /Zał. Nr 6/.
Ad. pkt 10
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
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Inspektor Wydziału EKS Anna Sobczyk przedstawiła sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego /Zał. Nr 7/.
Radny E. Bobrowski: Uwaga na przyszłość, jeśli informację przedstawiamy to
szkoła to są budynki, uczniowie nauczyciele i w związku z tym ja nie mówię
żeby się rozpisywać ale odnośnie nauczycieli to trzeba, ale to na przyszłość.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek ogłosił przerwę w obradach XLVII Sesji
– godz. 14.10.
Obrady wznowiono godz. 14. 25
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Joanna Jaros przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecna J. Kępka/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli uchwałę Nr XLVII/339/2010 RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 8/.
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
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Joanna Jaros przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
podjęli uchwałę Nr XLVII/340/2010 RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 /Zał. Nr 9/.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę
Nr
XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
przekształcenia ZOZ w Łowiczu.
Joanna Jaros przedstawiła projekt chwały RPŁ uchwały RPŁ zmieniająca
Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października 2009 roku
w sprawie przekształcenia ZOZ w Łowiczu. Niniejszy projekt uchwały dotyczy
zmiany uchwały podjętej w 2009 roku poprzez którą likwidowaliśmy niektóre
komórki organizacyjne ZOZ udzielające świadczenia medyczne. Wśród tych
likwidowanych wówczas komórek była m.in. poradnia lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej i gabinet pielęgniarki położnej i położnej środowiskowej.
Być może pan dyrektor wcześniej już jakby wspominał coś na temat tej
uchwały, jeśli tak to po prostu to powtórzę. W chwili obecnej pojawiły się nowe
wytyczne NFZ w zakresie kontraktowania nocnej wyjazdowej i ambulatoryjnej
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, po prostu okazuje się żeby móc w tym roku
zakontraktować tego typu świadczenia w strukturze organizacyjnej ZOZ-u
muszą znajdować się te obie komórki co do tych czas nie było wymagane i do
chwili obecnej te świadczenia realizowane były w ambulatorium ogólnym i
przez zespół wyjazdowy ogólny. Dlatego taki projekt uchwały w którym
uchylamy punkt 6 i 7 i tu były wymienione poradnie lekarza POZ i gabinet
pielęgniarki położnej i środowiskowej, natomiast w ust. 4 uchylamy punkt 5
który mówi o tym kiedy obie te komórki zakończyły swoje działalności.
16

Radny M. Śliwiński: Niedawno likwidowaliśmy , my zgłaszaliśmy na sesji czy
na pewno to co likwidujemy jest przemyślane, pewne niektórzy się ze mną
zgodzą, ci którzy prowadzą własną działalność, że lepiej mieć rozszerzoną
swoją działalność bo zawsze można coś tam jeszcze, łatwiej jest rozszerzyć
swoją działalność jeżeli mamy napisane w wpisie także, czy na pewno teraz ta
uchwała, ja rozumiem że często się coś zmienia , ale czy na pewno jest już tak
przygotowana, że szeroko pojęta działalność szpitala będzie prowadzona.
Joanna Jaros: Podjęcie tej poprzedniej uchwały wynikało i wynika nadal z
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która jakby nakazuje porządkowanie , bo
tak naprawdę to już była sprawa kosmetyczna bo te dwie komórki nie działały,
nie udzielały tych świadczeń medycznych więc tak jakby z jednej strony jest
ten nakaz wynikający z ustawy o ZOZ a z drugiej strony nasza rzeczywistość,
która w chwili obecnej okazała się taka, że potrzebujemy tych 2 komórek żeby
móc realizować nadal świadczenia związane z nocną i świąteczną ambulatoryjną
i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską.
Radny M. Śliwiński: nie wiem czy przypominamy sobie jak pytaliśmy czy pan
dyrektor zrobił wszystko w tym kierunku żeby te poradnie działały. Pan
dyrektor stwierdził, że zrobił wszystko i teraz będzie musiał zrobić jeszcze
więcej by faktycznie mogły one zacząć działać.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Mija się pan z prawdą panie radny,
nie po raz pierwszy zresztą. Nie my jesteśmy ustawodawcą, pan też nie jest,
działamy zgodnie z prawem i tyle a jak się pan mija z prawdą to muszę
reagować bo to nie jest że pan będzie mi wkładał coś w usta bo panu się tak
wydaje, Pan jest radnym i owszem ja tu jestem jako dyrektor podległej jednostki
i odpowiadam na wszystkie pytania co nie znaczy że mam słuchać pana mijania
się z prawdą , żeby nie użyć słowa mocniejszego.
Radny M. Śliwiński: Panie Dyrektorze bardzo łatwo mówić że się mijam z
prawdą, ale my cały czas starliśmy się , przynajmniej ja zadawałem pytania na
temat wizji pańskiej i mógłbym to uznać że tak naprawdę jeżeli nie znalazło się
w pańskiej wizji to pan nic nie zrobił żeby ta poradnia działała.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Czy ja mówiłem że zrobiłem
wszystko, na pewno tak nie mówiłem.
Radny M. Śliwiński: Było pytanie z mojej strony, że wiele poradni prywatnych
jest otwartych gdzie mają podpisywane umowy z NFZ i świadczą usługi i w jaki
sposób się bilansują tak naprawdę my oddajemy jakieś tam pola właśnie no
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prywatnym usługodawcom. Wydaje mi się , że prywatny przedsiębiorca nie
weźmie czegoś na czym nie może zarobić.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Oddaliśmy pole proszę państwa w
którym od 5 lat mieliśmy zapisanych 18 pacjentów, 20 w porywach zmalało do
18, wykazywaliśmy kłamstwo że codziennie zapewniamy pediatrę i lekarza
ogólnego i dyrektorzy pod tym kłamstwem się podpisywali. I to było
prawidłowo?
Starosta J. Michalak: Nawet zachęcałem ja osobiście do zapisywania się.
Radny M. Śliwiński: Jeżeli zachęcam kogoś do leczenia czy do kupowania
jakiejś rzeczy , to chce żeby ta rzecz spełniała określone standardy. Może w tej
poradni przyjmowali nieodpowiedni fachowcy którzy tak naprawdę ściągają
ludzi to też wszystko należałoby rozważyć.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Za jednostkę ja odpowiadam , ja
jestem dyrektorem tej jednostki i po raz kolejny powiem że nieprawdą jest, że
ja mówiłem, ze zrobiłem wszytko żeby POZ przywrócić bo nie zrobiłem nic ani
nie miałem zamiaru. Tak dokładnie tak, bo szpital zadłużony, to szpital chory po
prostu, który był 2,5 roku temu. Proszę spojrzeć na to jak wyglądał szpital ,
0 sprzętu, brak dokumentacji na sprzęt to była jakość , niby tak, 0 paszportów
nie robione przeglądy można powiedzieć kryminał. W tej chwili są zrobione
przeglądy, są założone paszporty i wszystko działa i nigdy nie mówiłem że w
mojej wizji szpitala jest uruchamianie POZ. Ja mam taka wizję i ja tą jednostkę
tak prowadzę, natomiast to też nie jest tak że pan rządzi szpitalem, nie pan,
może mieć swoje zdanie ale przede wszystkim proszę się nie mijać z prawdą .
Radny M. Śliwiński: Czy mam rozumieć że ta uchwała nie jest tutaj na prośbę
Dyrekcji szpitala tylko to jest uchwała ZPŁ.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Jest na prośbę i pan ….
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Pani Jaros mówiła, że wynika z ustawy.
Radny M. Śliwiński: Nie, potrzebna jest nam ta uchwała żebyśmy mogli
świadczyć dodatkowe usługi i teraz jeżeli cofam się do tego co powiedział pan
dyrektor, to pan dyrektor jest przeciwko powoływaniu, przyjmowaniu tej
uchwały .Tu też się mijam z prawdą ? Cofniemy taśmę i będziemy wiedzieć.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Oczywiście, że się Pan po raz
kolejny mija z prawdą. Pan dobrze wie, pan udaje że rozumie mniej niż pan
rozumie naprawdę. Dobrze pan wie, że ta poprzednia uchwała była zleceniem
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Wojewody i NIK. Ktoś zmienił prawo w między czasie i pan zadaje znowu
pytanie, które pan wie że pytanie jest naprawdę nie na miejscu. Czy już teraz
zapewnimy że już nie dokonamy żadnych zmian no oczywiście że nie
zapewnimy. My będziemy robić zmiany jeżeli ustawodawca nas czymś
zaskoczy a ustawodawca zaskoczył nas że do tej pory kontraktowaliśmy nocną
pomoc lekarską na bazie ambulatorium, a w tej chwili ustawodawca powiedział
że nie, żeby kontraktować nocna pomoc lekarską trzeba mieć POZ dlatego
przywracamy i co się dzieje. Nic się nie dzieje. Natomiast pan uważa że co,
trzeba było nam nie wykonywać polecenia Wojewody , trzeba było nam nie
wykonywać polecenia NIK, trzeba było łamać ustawy o ZOZ. Nie trzeba było
łamać trzeba było działać tak jak działaliśmy, natomiast w momencie kiedy się
zmieniło prawo to przystosowywujemy się do prawa.
Radny K. Figat: Ja myślę, że żeby wyjaśnić sytuację może pomóc informacja
od kiedy ustawodawca bądź NFZ wprowadzili potrzebę posiadania POZ.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Bardzo dobre pytanie od dnia
01 stycznia 2010 roku.
Radny K. Figat: Mamy taką informację?
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Oczywiście że, tak bo to jest nowa
sprawa.
Radny K. Figat: Bardzo proszę o dostarczenie takiego pisma do Komisji
Zdrowia na najbliższe posiedzenie.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Dostarczymy, dobrze.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
podjęli uchwałę Nr XLVII/341/2010 RPŁ zmieniającą Uchwałę
Nr XXXIX/308/2009 RPŁ z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
przekształcenia ZOZ w Łowiczu /Zał. Nr 10/.
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Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 – 2012 w Powiecie
Łowickim.
Kierownik ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 – 2012
w Powiecie Łowickim.
Radny E. Bobrowski: W tej uchwale mamy poszczególne ważne punkty ale
m.in. jest bezpieczeństwo budowlane. I tutaj sytuacja jest taka „zapewnienie
właściwego użytkowania obiektów szkolnych” a inne obiekty. Proszę państwa
czy warto używać takiego sformułowania jeśli chodzi o bezpieczeństwo w
szkole: „niezadowalający stan współpracy na linii dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie, rodzice, policja”, czyli praktycznie biorąc jakby tutaj wziąć pod
uwagę należałoby trochę inaczej dać te zadania i uzasadnienie, bo z tego
wynika, że nic się nie robi jeśli chodzi o poszczególne grupy.
Kierownik ZK Tomasz Kurczak: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo budowlane,
to Jelni mówimy w ogóle o tym programie to każdy z wykonawców
opracowywuje dodatkowo program kierunkowy w którym dokładnie pisze
swoje zadania. Dlaczego chodzi o to że pani Inspektor Nadzoru Budowlanego
wybrała bezpieczeństwo w szkole bo on jest spójny z programem rządowymi
po prostu tam bezpieczeństwo w szkole jest naczelnym punktem. Natomiast
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo innych budynków to ona ma to w zakresie
swoich kompetencji wynikających z prawa budowlanego i nadzoru nad.
Przewodniczący RPŁ. M. Kosiorek: Czy z zakresu że prawo zobowiązuje
RPŁ tam jest wszystko w 100% ujęte w tym co pan przeczytał jeśli chodzi o te
budynki.
Kierownik ZK Tomasz Kurczak: To jest program. Program jest do realizacji .
Jeśli chodzi o prawo budowlane to na co dzień realizatorem tego jest pani
Inspektor Nadzoru Budowlanego i ona uznała bezpieczeństwo w szkole za
najbardziej w tym momencie potrzebne do realizacji i zostało to umieszczone
w tym programie.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Dzisiaj zostałem zganiony że radni nie
wypowiadają się na temat. Proszę mówić w temacie.
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych, nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
K .Figat/
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 342/2010 RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 – 2012 w Powiecie Łowickim
/Zał. Nr 11/.
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nieodpłatnego nabycia
przez Powiat Łowicki nieruchomości.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
uchwały
RPŁ w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Łowicki
nieruchomości.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych, nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
K .Figat/
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 343/2010 RPŁ w sprawie nieodpłatnego nabycia
przez Powiat Łowicki nieruchomości /Zał. Nr 12/.
Ad. pkt 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Liceum
Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
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Inspektor Wydziału EKS A. Sobczyk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły
Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu.
Radny E. Bobrowski: Tu jest stwierdzenie „zamierza się” . Czy tak musi być,
czy my likwidujemy czy zamierzamy bo..
Radca prawny Z. Kordialik – Gronczewska: To jest intencyjna uchwała, taka
jest procedura.
Radny E. Bobrowski: To jeszcze drugą będziemy uchwalać.
Inspektor Wydziału EKS A. Sobczyk: Tak, zawsze tak jest.
Radny E. Bobrowski: To poczekajmy.
Starosta J. Michalak: Jeśli dzisiaj nie podejmiemy tej nie będziemy mogli
zlikwidować na jesieni.
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ,
najpierw musi być intencyjna i dopiero potem ostateczna.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
K .Figat/
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 344/2010 RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Liceum
Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. /Zał. Nr
13/.
Ad. pkt 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu
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wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Łowicki.
Inspektor Wydziału EKS A.Sobczyk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia a także
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Łowicki.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki/
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 345/2010 RPŁ w sprawie Uchwały RPŁ w sprawie
określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w
drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Łowicki /Zał. Nr 14/.
Ad. pkt 18
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Powiatu Łowickiego.
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Inspektor Wydziału EKS A. Sobczyk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego.
Radny E. Bobrowski: Dlaczego ta uchwała, to jest najdłuższą uchwałą w tej
kadencji.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Tak jest zgadza się
Radny E. Bobrowski: Dlaczego nie ma tu regulaminu do tej uchwały. Czy to
na pana wniosek wygląda tak uchwała.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Absolutnie nie, ale była omawiana na
komisjach.
Radny K. Figat: Ponieważ na moich komisjach nie była omawiana , rozumie
że do tej pory było wsparcie klubów sportowych poprzez powiatowe zrzeszenie
ludowe i moje pytanie jest następujące - czy to wsparcie i pomoc ze strony
powiatu tam były ludowe i uczniowskie klubu sportowe chyba zawarte w tym
porozumieniu, czy to wsparcie było niewystarczające i dlatego zrodziła się ta
uchwała. Jeżeli to nie było wystarczające to moje drugie pytanie jest takie czy
był jakiś klub który się nie mieścił, w ramach tej dotychczasowej współpracy i
trzeba było taką uchwałę stworzyć. Jeżeli wystąpił to chciałbym wiedzieć jaki
klub. Moje 3 pytanie o jaką kwotę będzie wnioskował ZPŁ do RPŁ.
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: Do tej pory było dofinansowanie jeśli
chodzi o rozwój sportu na terenie powiatu, było dofinansowanie do organizacji
pozarządowych czyli według ustawy o wolontariacie i organizacji pożytku
publicznego i to głównie korzystały stowarzyszenie kultury fizycznej
zarejestrowane w starostwie, ale nie musiały być zarejestrowane w starostwie,
ale głównie korzystały te . W tej chwili jakby rozszerzamy ta pulę wspierania
sportu na terenie powiatu. Chodzi tu o sport kwalifikowany, czyli kluby
licencjonowane.
Radny K. Figat: Moje pytanie było, czy tamta formuła….
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: Tamta formuła jest skierowana do zupełnie
innego sektora i ona jest i funkcjonuje i wykorzystujemy ją.
Radny K. Figat: Czyli rozumiem, że wpłynął jakiś wniosek z klubu który nie
mieści się w tamtej formule, jeśli wpłynął to ja mam pytanie….

24

Członek ZPŁ W. Miedzianowski: Nie wpłynął żaden wniosek bo nie musi
wpływać to jest tak samo jak przyjmujemy program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i tam było 6 punktów, płaszczyzn takich
współpracy . Pragnę przypomnieć tam była kultura, sport, była i edukacja, była i
pomoc społeczna tam było kilka to jest ten program współpracy który nakreśla
jakby zakres. A konkurs jest w tej chwili ogłoszony na działalność sportową na
działalność kulturalną . Tak samo tutaj jest dla organizacji pozarządowych to już
tamta formuła która była a teraz rozszerzamy tą formułę.
Radny K. Figat: Kto będzie się mógł znaleźć w tej szerszej formule.
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: Kluby licencjonowane
Radny K. Figat: A ile mamy takich w powiecie.
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: No mamy jeden na pewno ale mamy
koszykówkę , Księżak chyba też jest licencjonowany. Poprosimy osoby które
coś więcej wiedzą.
Radny K. Figat: Chcielibyśmy wiedzieć ile klubów z tej rozszerzonej
formuły do tej pory nie mogły korzystać a ile teraz będzie mogło korzystać.
Radny M. Szymajda: Może ja kilka słów na ten temat, jeśli chodzi o
wolontariat to on dalej jest i w tym wolontariacie mieszczą się powiatowe
zrzeszenia czyli powiatowe LZS, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i w
tych zrzeszeniach mieszczą się wszystkie dyscypliny sportowe. Te zrzeszenia
nie posiadają licencji ani swojej ani zawodników. Obecnie występuje dotowanie
przez powiat kluby sportowe a, tutaj chodzi o sport kwalifikowany. W każdym
klubie istnieje właśnie sport kwalifikowany czyli odpowiednia sekcja np. piłki
nożnej, lekkoatletyki czy u mnie łyżwiarstwo szybkie i nawet w gminach to
już w poprzednich latach zostało wprowadzone dotowanie jeśli chodzi o sport
kwalifikowany. Tam jeśli chodzi o ten sport w każdym klubie istnieje licencja
klubowa, istnieje licencja zawodnicza trenera. I od tego roku twierdzę że to jest
wprowadzone ze względu na ustawowość że ustawa zobowiązuje
wprowadzenie przez powiat takich zasad.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Czy to jest pytanie z tezą, że pan radny się
pyta czy to ta uchwała jest po to by jakiemuś klubowi dać pieniądze, czy to o
to chodzi.
Radny K. Figat: Nie to nie o to chodzi, chodzi o rzecz taką , my
doświadczyliśmy, wydaje mi się podobnej sytuacji w gminie Nieborów gdzie
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spore środki poszły na klub gdzie 5% sportowców w tym klubie było z gminy
Nieborów. Chodzi mi o to żebyśmy nie wyłożyli pieniążków na działanie
klubów w których nie ma sportowców z powiatu łowickiego. Myślę że na dzień
dzisiejszy jeszcze nas nie stać żebyśmy finansowali sport poza powiatowy.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ale licencje mają także zawodnicy
z powiatu.
Radny M. Szymajda: Jeśli chodzi o dotowanie naszych zawodników to jeśli
klub działa na terenie powiatu łowickiego to tam te licencje są, może być z
zewnątrz zawodnik ale ma licencje klubu tego którego działalność jest na terenie
i to jest cała sprawa jeśli chodzi o takie dotacje.
Radny K. Figat: Ja to rozumiem natomiast chciałbym żebyśmy nie
doprowadzili do sytuacji takiej jak u nas, że nie ma ani klubu ani sportowców a
boisko zarosło zielskiem.
Radny M. Szymajda: Z tym się zgadzam, nigdy do tego
doprowadził jako trener czy po prostu działacz sportowy.

sam bym nie

Radny K. Figat: Trzecie pytanie które zadałem , o jaką kwotę Zarząd planuje
wnioskować na zrealizowanie tej uchwały.
Starosta J. Michalak: Zarząd póki co nie rozważał nawet takiej możliwości,
jeśli nie będzie przyjęta uchwała nie ma sensu rozmawiać o pieniądzach, jeżeli
już to przy nadwyżce dopiero, dlatego dzisiaj nie odpowiem. Nie ma żadnego
wniosku Pelikana czy Gabonu czy Błyskawicy czy Księżaka, nie ma.
Radny K. Figat: Moja prośba jest taka do ZPŁ by do tej uchwały bądź
regulamin uchwalić, bądź naprawdę przyjrzeć się temu żebyśmy łożyli
pieniążki na sport nie wkroczymy w szeroką granicę transferową bo źle to się
kończy i nie stać nas na to byśmy takie pieniążki dokładali.
Radny M. Szymajda: Jeśli chodzi o te pieniążki to żadnych transferów nie ma .
Z tej uchwały wynika że jest to dotowanie naszych Kubów, naszych
zawodników. Jeśli chodzi też o stypendia sportowe czy nagrody to też jest to
obligowane odgórnie wynikające z ustaw które mają zobowiązać nas, ZPŁ do
wprowadzenia tego. Powiem też, że nasze województwo łódzkie jako ostatnie w
Polsce powprowadzało to 3 lata temu stypendia i w tym roku dopiero nagrody
dla zawodników i trenerów. A porównam bo mam zawodników w opolskim no
tO z chwilą kiedy poszli do AZS naprawdę wszystko było powprowadzane i
byli bardzo zadowoleni z bycia w tym AZS czy AWF opolskim, a tutaj byli u
nas mistrzami Polski juniorów, olimpiady, otrzymali skromne nagrody w
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postaci jakiś tam datków rzeczowych a tam otrzymali naprawdę stypendia plus
jeszcze nagrody za zdobycie medali dwukrotnie
bo np. z Urzędu
Marszałkowskiego i z Klubu.
Radny J. Wolski: Tutaj jest uzasadnienie na końcu, żeby nie mylić 2 różnych
rzeczy. Do tej pory co mieliśmy i nadal mamy – nagrody, stypendia. Mamy
regulamin przyznawania stypendiów zawodnikom i trenerom. W tej chwili
rozmawiamy o czymś innym o wsparciu, zastrzyku finansowym dla klubu
takiego, takiego, takiego. Dlatego kolego Mieczysławie nie ma tak, że nasz
powiat nie ma stypendiów bo przecież podejmowaliśmy, to już mamy, klamka
zapadła, nie musimy się wzorować województwem opolskim czy innym
stypendia, nagrody itp.
Radny M. Szymajda: Nie zrozumieliśmy się w ogóle bo patrząc na wyniki
sportowe , to np. Fabiański, oni byli Mistrzami Polski, przeszli do powiatu i
otrzymali buty.
Radny J. Wolski: Stypendia mogą od nas otrzymywać.
Radny M. Szymajda: To dopiero teraz, ja powiedziałem że to było wcześniej,
dopiero to zostało wprowadzone, skrytykowałem też całe nasze województwo
że też dopiero z wielkim opóźnieniem jako jedno z ostatnich w Polsce to
wprowadziło a w wielu innych województwach od razu było to wprowadzane,
to samorządy działały mocno, wspierały takich ludzi a u nas nie. I na przykład
powiem otwarcie taki Fabiański, Bródka został skrzywdzony patrząc na to co
poszli do AZS Opole w opolskie województwo jeździli. Ile zawodników uciekło
z województwa łódzkiego z lekkiej atletyki, To było krzywdzące a że teraz
wprowadzamy to bardzo dobrze, to oni będą u nas, taki Mateusz Fabiański
spokojnie może przejść do AZS Zakopane , ale jest u nas to co powiedziałem
jako trener, jako działacz chcę jak najdłużej tu ich trzymać.
Radny J. Wolski: Pytanie natury ogólnej czy samorząd powiatowy ma się tym
zajmować, by sprawować pieczę nad bardzo dobrymi zawodnikami bo to, że im
się należy tak, ale czy samorząd powiatowy.
Radny M. Szymajda: To wynika z ustaw , dlatego to wprowadzamy.
Radny M. Śliwiński: Panie Przewodniczący , wydaje mi się że pomieszane
zostały te wszystkie rzeczy. Co innego jest to co przyjmujemy dzisiejszą
uchwałą, a co innego są stypendia i o stypendiach nie ma mowy w tej uchwale.
To już zostało podjęte na poprzednich Sesjach także nie mylmy tych
wszystkich rzeczy i chciałbym byśmy to w jakiś sposób uporządkowali i wrócili
do tej uchwały którą mamy dzisiaj podejmować.
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Radny M. Szymajda: Stypendia zgadza się zostały przyjęte wcześniej ale dziś
było mówione o nagrodach, tu chodzi o nagrody które zostają wprowadzone
teraz i o dotacje jeśli chodzi o system sportu kwalifikowanego, ta uchwała
głównie tego dotyczy.
Starosta J. Michalak: Ja może taki przykład dam ale np. jeśli UKS Błyskawica
wystąpi o dotacje na budowę toru lodowego to na podstawie tej uchwały
mielibyśmy możliwość taką dotację przekazać. Do tej pory ustawa z 2007 r
dawała możliwość na nagrody i na stypendia a dziś pozwala wspierać ten sport
w szerokim zakresie.
Radny E. Bobrowski: Panie Przewodniczący ja oczekuje od Pana odpowiedzi
jakie kroki pan podejmie w przyszłości żeby tak długie uchwały nie
powstawały.
Radny K. Figat: Czy nie bardziej taką dobrą współpracą chyba i dobrą
możliwość wspomagania tylko klubów byłoby wykorzystywanie porozumień z
gminami które są zobowiązane do prowadzenia tego typu działalności.
Starosta J. Michalak: Gminy na tej samej podstawie działają co i my.
Radny K. Figat: Ja rozumiem , że za działanie we współpracy przy budowie
tego toru dla Klubu Błyskawica z naszej strony powiedzmy kwota X jako
udział w umowie robionej przez Urząd Gminy podniosło by wartość tej
inwestycji. Byłoby to takie troszeczkę zobowiązanie również Wójta o
działania.
Radny M. Szymajda: To jest to samo działanie i w gminie i ze strony powiatu
bo jeśli my otrzymujemy dotację i wsparcie z gminy to i możemy otrzymać z
powiatu. To wszystko jest scalone.
Przewodniczący RPŁ. M. Kosiorek: Panu Radnemu Bobrowskiemu chciałem
odpowiedzieć , że to się zdarzyło incydentalnie, porozmawiam z panią Dyrektor
która przygotowywała tą uchwałę, bo też jestem zdania, że można to było
zrobić przez ….
Starosta J. Michalak: Wnoszę protest jako Przewodniczący ZPŁ , taka forma
jest również dopuszczalna jak z krótką uchwała i regulaminem.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Oczywiście.
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Starosta J. Michalak: Nie możemy do niczego zobowiązywać bo jest to
zgodne z prawem.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Oczywiście, że jest to zgodne z prawem
ale jestem podobnego zdanie jak Radny Bobrowski.
Starosta J. Michalak: Szczerze mówiąc ja też.
Radny K. Figat: Czy ZPŁ wziął pod uwagę sugestie komisji na których to
stawało robiąc tą uchwałę, czy po prostu zapisał i tak to głosujemy.
Starosta J. Michalak: Na komisji wczoraj było pytanie kto był inicjatorem
uchwały, do czego przyznałem się , że to ja. Więcej żadnych innych uwag nie
pamiętam.
Radny M. Śliwiński: Padła propozycja żeby do tej uchwały wypracować
regulamin, jeżeli tak naprawdę nie ma jeszcze pieniążków a to będziemy
zapisywać przy nadwyżce to czas na to jeszcze jest.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Panie radny, pan jest bardzo
inteligentnym radnym, ale teraz chyba pan nie zrozumiał. Ja jestem zdania, że
to co jest w tej uchwale mogłoby być w regulaminie, natomiast nie można
powiedzieć, że nie ma regulaminu bo uchwała bardzo szczegółowo to określa.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
K .Figat/
za
- 16
przeciw
-1
wstrzymało się
-2
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 346/2010 RPŁ w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 15/.
Ad. pkt 19
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn: „Nowe
kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy”.
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Inspektor Wydziału EKS A. Sobczyk przestawiła projekt uchwały RPŁ w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji
projektu pn: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy”.
Radny J. Wolski: Ja rozumiem, że szkoła na Blichu jest szkołą około rolniczą o
jakie w tym wypadku będzie chodziło zawody. O tych pieniążkach bo to warte
pogratulowania.
Dyrektor ZSP NR 2 RCKU i P w Łowiczu M. Kret: Projekt będzie dotyczył
przeszkolenia 60 osób, 20 bezrobotnych, 40 nieczynnych zawodowo z terenów
wiejskich. 40 i 20 z terenów miejskich z podziałem na mężczyzn i kobiety
w takich zawodach jak: glazurnik, posadzkarz – 10 osób, hydraulik – 20 osób ,
murarz – tynkarz dla 8 osób, specjalista od izolacji termicznych – dekarz
– 8 osób, malarz z elementami doboru kompozycji kolorystycznych – 6 kobiet,
2 mężczyzn, magazynier z obsługą komputera i programów magazynowych
14 osób. Łącznie projekt opiewa na kwotę 499 650,00 zł jest to całkowita
dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy bez wkładu własnego.
Radny J. Wolski: To będzie godzinowy kurs, semestralny jak to ma wyglądać
fizycznie?
Dyrektor ZSP NR 2 RCKU i P w Łowiczu M. Kret: Projekt będzie
realizowany od 15 lutego do 15 grudnia natomiast te szkolenia zawodowe o
których mówiłem godzinowo przypadają tak: glazurnik - 150 h w tym 110 h
zajęć praktycznych, hydraulik – 160 h w tym 110 h zajęć praktycznych, murarz
– 160 h w tym 110 h zajęć praktycznych , specjalista izolacji termicznych – 150
h w tym 110 h zajęć praktycznych, malarz 150 h i 110 h zajęć praktycznych i
120 h magazynier.
Starosta J. Michalak: Poinformuję, że jest to nowatorskie przedsięwzięcie
przy najmniej w naszym województwie. W zeszłym roku na Powiatowej Radzie
Zatrudnienia gdzie członkiem jest prezes Fundacji „Czyń dobro” Wojtek
Urbanek, jednym z prelegentów był Dyrektor PUP w Nysie i opowiadał o takim
przedsięwzięciu. To praktyczne wykorzystanie środków i nauczanie zawodów.
Byłem, oglądałem w Nysie Dom Samotnej Matki , tutaj wiemy że Fundacja
„Czyń Dobro” próbuje pobudować Dom Pogodnej Starości i wystąpił jej prezes
z inicjatywą, byliśmy w WUP i wszyscy byli zachwyceni pomysłem, że nie
pójdzie to tylko w błoto, zostanie coś trwałego. Ja podejrzewam, że ten 1 kurs
będzie dla tych którzy potrafią to robić a nie mają dokumentów , tak to się
odbędzie, a przy 2 podejściu, bo to jest 2 podejście gdzie wniosków było ….
Dyrektor ZSP NR 2 RCKU i P w Łowiczu M. Kret: Wniosków było 116, 8
pozytywnych.
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Starosta J. Michalak: Załapaliśmy się, ten wniosek przygotował Pan Dyrektor,
który łapie wszystkie okazje żeby wspomóc szkołę, i trzeba przyznać swoich
nauczycieli bo trzeba przyznać że będą tutaj dodatkowe dla nich wynagrodzenia.
Radny J. Wolski: Pogratulować Panu Dyrektorowi, po raz kolejny napisał
bardzo dobry projekt i pokazał że dobrze napisane projekty muszą wygrywać.
Radny E. Bobrowski: Stwierdził pan bezrobotni i nieczynni zawodowo, co to
znaczy w tym projekcie „nieczynni zawodowo”.
Dyrektor ZSP NR 2 RCKU i P w Łowiczu M. Kret: Jeśli bezrobotny
dwukrotnie z zaproponowanej pracy nie skorzysta to wtedy traci status osoby
bezrobotnej i jest nieczynny zawodowo. Czyli nie dostaje zasiłku, jest
zawieszony zawodowo w próżni.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym18 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
K .Dąbrowski/
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 347/2010 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Łowickiego
do realizacji projektu pn: „Nowe
kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy” /Zał. Nr 16/.
Ad. pkt 20
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
Członek ZPŁ W. Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego
2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010.
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Radny E. Bobrowski: Jeśli uchylimy tą uchwałę to jaki dokument będzie
obowiązywał?
Członek ZPŁ W. Miedzianowski: PRL i budżet w którym jest zawarty
wieloletni plan rozwoju.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym 17 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
Z. Rogowska – Tylman, Z. Kuczyński/:
za
- 15
przeciw
-1
wstrzymało się
-1
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 348/2010 RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010 /Zał. Nr 17/.
Ad. pkt 21
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian budżetu na 2010
rok.
Skarbnik Powiatu E. Kotarska: Projekt z autopoprawką dotyczy
wprowadzenia i poszerzenia zadania dotyczy zakupy samochodu dla KP PSP.
Ogólny koszt tego zadania wynosi 626 950,00 zł z tego wydatki majątkowe
wynoszą 519 61,04 a bieżące 6 966, 96 zł wkład własny 103 312,00 zł. Zgodnie
z podpisaną umową kwotę 103 tys. zł trzeba podzielić na wydatki majątkowe i
bieżące. Zmieniły się prawie wszystkie załączniki do budżetu. Oryginalny
projekt jest parafowany przez Panią mecenas.
Radny J. Wolski: Jak przebiegały dyskusje z gminami odnośnie inwestycji
drogowych. Wygląda na to , że samorządy gminne nie za bardzo zareagowały na
naszą współpracę.
Starosta J. Michalak: Nie dlaczego, nawet jest zwiększone.
Radny J. Wolski: Spodziewaliśmy, że każdy urząd gminy dołoży ale tu się nic
nie zmieniło. Do końca stycznia odbyły się sesje w gminach i jaki konsensus z
tego jest.
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Starosta J. Michalak: Zwiększyć wydatki, Wójt z Kocierzewa zadzwonił że
może wprowadzić pomoc dla jeszcze jednej inwestycji, odpowiedziałem że
zobowiązani jesteśmy w stosunku do każdej gminy jeżeli dołoży złotówkę, my
dołożymy drugą i wprowadzimy 130 000,00 zł dodatkowe. Gmina
Domaniewice nie mogą się zbilansować więc Wójt poprosił by póki co
wprowadzić 100 000,00 zł ale pozostałe 200 000,00 zł w późniejszym terminie
i Gmina Łyszkowice na ul. Księstwa Łowickiego i spodziewaliśmy się, bo
kosztorysy PZD i T opiewały na 300 000,00 zł, gmina stwierdziła, że
160 000,00 zł wystarczy dlatego wprowadzone jest 80 000,00 zł, a reszta to te
które były przewidziane w schetynówkach. Po prostu jakby są przesunięte.
jeszcze Gmina Bielawy jeszcze dziś rozmawialiśmy z Wójtem że będzie chciał
znaleźć sposób na większe finansowanie większej ilości dróg na gminie
Bielawy, umówiliśmy się na 23 na spotkanie robocze z radnymi.
Radny M. Śliwiński: Chciałbym wrócić do sesji budżetowej, tam był wniosek ..
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: To nie na temat panie Radny, pan mnie
pouczał. Teraz zmiany w budżecie.
Radny M. Śliwiński: Właśnie odnośnie zmian budżetowych, da mi się pan
rozwinąć.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: No dobrze dam, chociaż mógłbym być
oskarżony natychmiast o to, że pan mówi nie na temat.
Radny M. Śliwiński: Na sesji budżetowej była mowa o § 16 podpunkt 2 , były
pewne obawy radnych i na tą chwilę patrząc w te zmiany które tutaj mamy,
można powiedzieć że te obawy były słuszne. Przy niektórych drogach mamy
zapisane metraże, przy niektórych jest tylko kwota i nie ma wpisanych
metraży.
Starosta J. Michalak: Panie radny pan jak zwykle nadinterpretuje, przepraszam
panie Przewodniczący, że bez prośby , ale jak zwykle wciskasz brzuch dzieciaka
którego trudno było by mi urodzić.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Przyznam się , że mi też ciężko nadążyć
za takim rozumowaniem radnego Śliwińskiego, dlatego mam wątpliwości.
Radny M. Śliwiński: Patrzymy na załącznik, czy w załączniku nie jest tak, czy
te obawy które są z mojej strony i myślę, że nie tylko z mojej, można by
spokojnie rozwiać przygotowując załącznik tak że w każdej pozycji jest podana
kwota i metraż.
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Starosta J. Michalak: Normalnie zatrudnić można radnego Śliwińskiego w
radiu RMF FM „rozdają na placu czerwonym” dokładnie tak samo pan Radny
tłumaczy. Ten zapis dotyczył tego, że ZPŁ sam nic nie może zmienić. Bardzo
proszę nie przyjąć tego dziś i będzie to zgodne, chociaż tak naprawdę nawet nie
zostało przegłosowane to o czym rozmawialiśmy.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Rozmawialiśmy też o tym, że pan Radny
zadaje czasem pytania z tezą i czasem ta teza jest tak ważna, że ciężko pytania
zobaczyć.
Radny M. Śliwiński: Co nie zostało przegłosowane?
Starosta J. Michalak: Zmiany w punkcie 16.
Radny M. Śliwiński: Dlaczego nie zostały przegłosowane, bo pan
Przewodniczący nie pozwolił ich głosować.
Starosta J. Michalak: Absolutnie, to podobnie jak inna uchwała
kontrowersyjna nad którą była dyskusja gorąca a druga przeszła bo wszystkim
nerwy opadły i zapomnieli, że trzeba dyskutować o innych. Ja tutaj odpowiem
od razu, przyjęliśmy taką zasadę, jeżeli są już pieniądze zapisane to nie
wpisujemy metrów bo później byłyby problemy właśnie , że każdy 1 metr to
musielibyśmy zwoływać sesje dlatego w pozycjach gdzie nie ma metrów są już
wpisane dokładnie pieniądze i to różnie wychodzi. Nie raz się okaże, że trzeba
10 metrów więcej bo akurat wypadnie na wjeździe na środku i tylko tyle, nie ma
żadnych podtekstów, żadnych prób oszukiwania jakiego kolwiek.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym 17 radnych /nieobecni: P. Bejda, K. Janicki,
Z. Rogowska – Tylman, Z. Kuczyński/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli uchwałę Nr XLVII/ 349/2010 RPŁ w sprawie zmian budżetu na 2010
rok. /Zał. Nr 18/.
Ad. pkt 22
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
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Starosta J. Michalak przestawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami od dnia 19.01.2010 do 08.02.2010:
Zarząd odbył w tym czasie 4 protokołowane posiedzenia. Najistotniejszymi
tematami posiedzenia Zarządu było
w zakresie edukacji
Członkowie Zarządu zatwierdzili aneks do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 4 w
Łowiczu oraz II LO w Łowiczu.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na utworzenie następujących kierunków w
1) ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu:
- zawód rolnik w ZSZ dla młodzieży,
- technikum dla dorosłych na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodzie
technik rolnik,
2) ZSP Nr 3
- technik obsługi turystycznej.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przeprowadzenie naboru do szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego z wykorzystaniem systemu
elektronicznego firmy VULCAN.
Członkowie Zarządu zdecydowali o przygotowaniu wniosków o przyznanie:
- Złotego Krzyża Zasługi dla Mirosława Kreta, dyrektora ZSP Nr 2
- Srebrny Krzyż Zasługi dla p. Aleksandry Przybylskiej, dyrektora PP-P
- Brązowego Krzyża Zasługi dla p. Elżbiety Skonecznej, dyrektora I LO
- Brązowego Krzyża Zasługi dla p. Dariusza Żywickiego, dyrektora ZSP Nr 1
- Brązowego Krzyża Zasługi dla p. Jana Sałajczyka, dyrektora ZSP Nr 3
- Brązowego Krzyża Zasługi dla p. Zofii Szalkiewicz, dyrektora ZSP Nr 4
- Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę dla p. Doroty Urbańskiej,
dyrektora II LO
- Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę dla p. Magdaleny Karskiej,
dyrektora SOSW
- Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę dla p. Doroty Zielińskiej,
dyrektora MOS
w zakresie architektoniczno – budowlanym
Członkowie Zarządu uzgodnili projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz i Nieborów .
w zakresie spraw finansowych
Członkowie Zarządu zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu Powiatu
Łowickiego dodatkowych środków finansowych w wysokości 354 820,00 zł na
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zadanie inwestycyjne „Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia
poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa medycznego ZOZ w Łowiczu
w nowoczesne ambulanse medyczne”.
Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego postanowili o wprowadzeniu do
budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok i do WPI na lata 2010-2011
inwestycji pn: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno –
wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i
aparaturę medyczną”.
Członkowie Zarządu zdecydowali o zwiększeniu o kwotę 11 419, 42 zł dotacji
dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie – Budowa Zintegrowanego
Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu
Województwa Łódzkiego” w związku ze zwrotem środków finansowych z
Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z powyższymi zadaniami i przeznaczeniu na nie środków
finansowych Zarząd Powiatu Łowickiego zdecydował o zaciągnięciu kredytu
wyższego o 3 357 641,42 zł.
w zakresie spraw związanych z pomocą społeczna
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przesunięcie brakujących środków
finansowych w dziale 852, rozdział 85204 w wysokości 10 102,00 zł
w związku z podpisaniem porozumienia /dot. nowej rodziny zastępczej/
i zwrotem wydatków powiatowi pruszkowskiemu.
w zakresie ochrony środowiska
Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię dla „Programu Usuwanie
Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Łowicza”.
Członkowie Zarządu przyjęli informacje z działalności Wydziału OS
Członkowie zarządu wyrazili zgodę na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów
w 2010 roku wynikających z ustawy o lasach na powierzchni około 350 ha w
gminach Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew, Łyszkowice, Nieborów,
Zduny i Miasto Łowicz.
Zarząd podjął uchwały w sprawie;
1) przekazania ZOZ w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie 3 sztuk
ambulansów specjalistycznych typu „C” model Mercedes – Benz / AMZ
– Kutno wraz z pełnym wyposażeniem medycznym i zabudową
przedziału medycznego.
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2) powołania Dyrektora Muzeum.
3) przyznania stypendiów sportowych i wytypowania zawodników do
stypendiów sportowych
4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zanan publicznych w
210 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia).
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał i przyjął informacje na XLVII
Sesję RPŁ.
Przedstawiciele ZPŁ podpisywali także z Urzędem Marszałkowskim dwie
umowy o dofinansowanie środków unijnych samochodu dla KP PSP i wczoraj
szpitala.
Radny M. Śliwiński: Jeżeli można by było uzupełnić sprawozdanie z
wykonania uchwał które były podjęte na Radzie to bardzo bym prosił.
Starosta J. Michalak: Poproszę o uszczegółowienie pytania.
Radny M. Śliwiński: Sprawozdanie Starosty to jest w regulaminie § 17
podpunkt 3 szczegółowo mówi co powinno zawierać.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek ogłosił przerwę w obradach XLVII Sesji
RPŁ – godz. 16.05
Obrady wznowiono – godz. 16.15
Starosta J. Michalak: Na początek to gratuluję temu kto przygotowywał Statut,
a tym którzy go przyjmowali nie będę gratulował bo sam wszystkiego nie
czytam. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim realizował
uchwałę o przyjęciu Statutu Powiatu Łowickiego, czyli z dziedziny oświaty,
realizowano uchwałę o pożytku publicznym czyli ogłoszenie o konkursie,
realizował z dziedziny gospodarki, przyjmowaliśmy uchwały o ogłoszeniu
o przetargu. Nie wiem czy o taka odpowiedź chodziło?
Radny M. Śliwiński: Pan mnie pyta, czy Pan odpowiada.
Przewodniczący RPL. M. Kosiorek: Czy pan jest usatysfakcjonowany
z odpowiedzi Starosty.
Radny M. Śliwiński: Myślę , że jest punkt i dobrym się stało, żebyśmy tą
informację którą mamy się od pana Starosty była ona też przygotowana może i
na piśmie. Jeżeli jest jakaś trudność potem na Sesji to nie było by trudnym by
było to przygotowane wcześniej. Rozumiem, że mógłby pan zacytować ustawę
o samorządzie i byłoby wszystko w jednym i to realizowaliśmy. Chciałbym,
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żeby poważnie do tego podchodzić jest to sprawozdanie myślę, że należy też się
to Radzie , żeby sprawozdanie było rzetelne i żeby poważnie pan Starosta do
tego podchodził. Jest wiele uchwał które podejmujemy jako Rada Powiatu, nie
daleko jak 2 czy 3 sesje wcześniej mówiliśmy o ośrodkach zdrowia które były
uchwałą sprzedaży i to są takie rzeczy , nas interesują jako radnych.
Chcielibyśmy, ja nie mówię żeby pan starosta wracał do rocznych czy z przed 2
lat uchwał, ale myślę, że dobrym zwyczajem byłoby że jeżeli podejmujemy
uchwały na bieżąco na sesji to, że byśmy byli informowani , że zostało zrobione
to, to i to. Jest to jakiś logiczny ciąg i my wiemy co się dzieje w tym temacie
potem nie jesteśmy też zaskakiwani jakimiś sprawami , że coś się zmieniło.
Jeżeli te wystąpienia mają być tylko takie lakoniczne , że tam się spotkaliśmy
czy coś takiego, no to należałoby poprosić koalicję rządzącą, ZPŁ o zmianę
regulaminu by ten punkt zmienić i wtedy będzie prostsze sprawozdanie Starosty
z prac ZPŁ.
Starosta J. Michalak: To pan nie słucha i przykro mi z tego powodu. Może
mówię nieciekawie ale wszystkie te działania które ZPŁ podejmuje między
sesjami są załącznikiem do protokołu i takie rzeczy jak sprzedaż jeśli się w tym
okresie odbywa to jest zapisane i ja zwykle to czytam. Czytam bo przecież
oczywiście dopisuję jakieś swoje informacje, że spotkań poza Zarządem a cała
reszta jest brana z protokołów z posiedzeń ZPŁ i nie ma jakiś wydarzeń, ja
powiem panu szczerze , że tą dzisiejszą informację otrzymałem z Biura Rady
dzisiaj rano. Proszę sprawdzić protokoły z Sesji i proszę sprawdzić czy nie ma
tam o gospodarowaniu majątkiem, jeżeli takie się odbywały.
Ad. pkt 23
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Głównie reprezentowałem powiat i cała
Radę na studniówkach : II LO, I LO, ZSP Nr 4, ZSP Nr 3. Narada roczna PSP
w dniu 29.01.2010 r w Sierżnikach. Wpłynął do mnie komunikat z LZS, radni
którzy chcieliby wziąć udział w zawodach w kręgle, w tenisie stołowym, w
halową piłkę nożną to chyba drużyny nie wystawimy, w strzelectwie. Tu jest
taka konkurencja rekreacja, piłka nożna, siatkówka to też są drużynowe tutaj
nie było chętnych nigdy. Jeśli są zainteresowani do wzięcia udziału
w XI Spartakiadzie Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego to mogę
udostępnić regulamin. Chciałbym radnym, Komisji Rewizyjnej
bardzo
serdecznie podziękować za pismo, które dzisiaj otrzymałem /Zał. Nr 18/.
Dziękuję dlatego, bo o ile sięgam pamięcią to była taka sytuacja, ze punkt taki
wpisałem pod obrady Rady natomiast nie było kandydatur i odbywałem
niezaprotokołowane rozmowy w tym temacie i nie było woli że strony
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opozycji, a uważam, że taka jest zasada, że przynamniej jeden
Wiceprzewodniczący z opozycji powinien zasiadać tutaj obok mnie, dlatego
tych rozmów nie podejmowałem ale dziękuję, bo wiem, że to ze strony Radnych
opozycyjnych wpłynęło to pismo, odczytuje to jako znak że jest wola co do tego
żeby rozmawiać. Ja rozumiem , że można trzymać się prawa i statutu do czego
zaraz przejdę panie radny, natomiast uważam też, że czynnik ludzki nie może
być tutaj jakby pomijany i ja odczytuje to, że jest taka wola i bardzo dziękuję za
to.
Radny M. Śliwiński: Panie Przewodniczący jak rozmawialiśmy wcześniej w
kuluarach bycie przewodniczącym to nie tylko zaszczyt to jest w pewnym sensie
obowiązek, to pan powinien starać się być mężem stanu i doprowadzić do tego,
że przynajmniej chociaż jednego mieć Wiceprzewodniczącego. Bo tak
naprawdę ja rozumiem , że jeżeli chodzi o prezydium Rady mamy
jednoosobowy skład i teraz nie daj Bożę coś by się panu stało kto będzie
prowadził obrady. To nie jest pierwsze spotkanie, tak naprawdę ja już nie chcę
mówić o innym , jeżeli jest głosowanie jawne, głosowanie nadzoruje
Przewodniczący przy udziale Wiceprzewodniczących i pracownika Biura Rady
i często jest mowa o tym , że coś się nie zgadza nam tutaj razem jeśli chodzi o
głosowanie, jednym okiem, czy dwoma parami oczu tego tak szybko się nie
wychwyci. Myślę, że tutaj wycieczka tylko w kierunku opozycji to nie jest
powiedziane, że to musi być radny od nas. Tak naprawdę my powiedzieliśmy
jakie są warunki tego żeby Prezydium Rady było w komplecie. Tutaj dla nas
akurat tą osobą która stoi na przeszkodzie jest Pańska osoba, także niech Pan nie
mówi że tutaj nie ma wyjścia z sytuacji. Pan wie jakie tutaj wyjście z sytuacji
jest i pan powinien doprowadzić do tego żeby ta sytuacja została rozwiązana.
Ja już nie wspomnę o ZPŁ, który w statucie a że jest 5 osobowy a jest 4
osobowy, albo zmieńmy to i doprowadźmy do realiów albo…..
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: To ja teraz przejdę do statutu i wyjaśni
dlaczego tak jest jak jest, a proszę to poczytać jako tylko i wyłącznie
wyjaśnienie i ja to powiem jako radny. Zaczynając prowadzić rozmowy w tej
sprawie powinienem zacząć od szefów klubów, pan panie Radny wykazuje się i
dzisiaj wykazał się pan agresją a także tym, że był pan niegrzeczny chociażby
w stosunku do Dyrektora ZOZ-u, ja to oceniam to jest taka moja opinia, dlatego
też uważam, że na czymś takim nie zbuduje się tego po co my tu wszyscy
jesteśmy, czyli dobra wspólnego, będąc agresywnym i niegrzecznym tego się
nie uda zrobić. Rozumiem, że to jest wyciągnięta ręka po to by rozpocząć
normalne bez podtekstów bez agresji bez bycia niegrzecznym rozmowy, które
mają doprowadzić do tego aby ci Wiceprzewodniczący byli. Ja jeszcze raz
podkreślę nie chcieliśmy aby tutaj byli tylko przedstawiciele koalicji ponieważ
mogły by być zarzuty za chwilę , powtórzyć tak jak pan przed chwilą powiedział
że koalicja może sobie przegłosować i może sobie przegłosować również
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Wiceprzewodniczących, nie o to chodzi to jest moje zdanie jako
Przewodniczącego to jest jedna sprawa. A jeżeli mamy tak tylko stać na Statucie
to niech się Pan zastanowi ile razy Pan w każdej sprawie zabiera głos, ile czasu
pan mówi, ile pytań pan zadaje i jak jest w regulaminie i jeżeli wymaga pan ode
mnie przestrzegania , ja naprawdę jestem otwarty i uważam, że radny ma prawo
powiedzieć czasami, może zdarzy i mu się powiedzieć nie na temat, czasami
nie kontroluje się tego co się robi, natomiast nie zamierzam nikomu ograniczać
ale jeżeli pan poucza tutaj arbitralnie na temat statutu mnie, to niech będzie pan
tez bez winy w tym momencie.
Radny M. Śliwiński: Jeżeli uważa pan , że zadawanie pytań jest formą agresji i
obrażania czyjejś osoby to życzę Panu powodzenia, jeśli chodzi o mój czas,
każdy z radnych przy jednej uchwale może zabrać głas7 minut – tak.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: 3
Radny M. Śliwiński: Pan zajrzy panie Przewodniczący.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: 7, tak
Radny M. Śliwiński: Widzi Pan, także jeżeli zaczynamy od pouczania to
należałoby …..
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ale ile razy, 2 razy
Radny M. Śliwiński: Jeżeli mogę prosić panią Sekretarz o przeczytanie
podpunktu 4 , to bardzo proszę.
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak: § 19 ust. 3 - Wystąpienia Radnych w dyskusji
nie mogą trwać dłużej niż 7 minut, chyba że Rada określi dla konkretnej sprawy
inny czas wystąpienia. Ust. 4 radny może zabrać głos 2 razy w tej samej
sprawie. Wystąpienie Radnego po raz drugi w tej samej sprawie może nastąpić
po wyczerpaniu listy mówców i nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Radny M. Śliwiński: Czy komuś blokowałem, była lista mówców jakaś taka
długa i wchodziłem między listę mówców.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Który raz przy tym punkcie pan zabiera
głos.
Radny M. Śliwiński: Czy ktoś zgłaszał się, czy komuś przerwałem.
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Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ja się zgłaszałem, tak naprawdę to nie o to
chodzi ja nie będą zabraniał komuś mówić cokolwiek, tylko naprawdę miejmy
miarę, jest panie Radny coś takiego jak strajk włoski, pan do tego dąży swoimi
działaniami, pan wie na pewno co to jest.
Radny E. Bobrowski: Panie Przewodniczący , sesję Pan prowadzi, natomiast
jeśli Pan używa takich sformułowań „agresywny, niegrzeczny” to musi się Pan
cofnąć do poprzednich sesji i udowodnić że tak było, czyli wziąć z protokołów,
że takie coś miało miejsce a jeżeli nie było takiego czegoś to nie powinien pan
takich słów używać.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Pan jako pedagog nie powinien
powiedzieć czegoś takiego. Istnieje coś takiego jak agresja werbalna i na
papierze jej nie będzie. Ja podkreślam to o swoim odczuciu, ja jako człowiek
mam również odczucia.
Radny K. Dąbrowski: Stawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w
tym miejscu.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Powinienem podejść do tego, że nie
warto rozmawiać i tyle, ale jednak będę mówił , bo o moją osobę w pewnym
sensie został Przewodniczący zaatakowany. Nie zadawanie pytań, odpowiadam
na wszystkie pytania, natomiast pan po prostu kłamie, pan kłamie i powtórzę to
po raz kolejny i pan wkłada w moje usta i to jest już agresja to nie po raz
pierwszy, pan dobrze o tym wie i teraz już mówię na sesji, każdy obywatel ma
prawo zabrać głos. Pan mówi że to osoba Przewodniczącego jest przeszkodą w
budowaniu zgody w Radzie ja powiedziałbym że moim zdaniem jest to pańska
osoba, może gdyby ktoś inny był przewodniczącym tego klubu może by było
inaczej.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ja oczywiście udzielam panu głosu tylko
który raz pan zabiera głos w tej sprawie.
Radny M. Śliwiński: Czy jest pełna lista i już nie mogę.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Ja udzielam panu głosu.
Radny M. Śliwiński: Żeby mówić o tym , że moja osoba jest tutaj przeszkodą
w budowaniu porozumienia ok panie Dyrektorze, to należało wiedzieć czy takie
rozmowy były ze mną toczone także wie pan, najprościej w Pana przypadku
jest powiedzenie że ktoś jest kłamcą jeżeli nie zna się odpowiedzi na pytania
bądź czasami przychodzi się nie przygotowanym to najprościej powiedzieć że
ktoś jest kłamcą.
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Radny J. Żurek: W związku z tym co nastąpiło, uważam że niepotrzebnie było
pańskie wystąpienie, bo na Komisji Rewizyjnej wniosek upadł i dziś nie
powinien być dywagacją Sesji bo były głosy 3 na 3 zadecydował głos
Przewodniczącej, że wniosek upadł
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Nie, absolutnie.
Radny K. Dąbrowski: Ja mam w tej chwili taki pomysł, tam jest ta świeczka,
może ją zapalmy i skończmy dyskusję.
Ad pkt 24
Interpelacje, wolne wnioski , zapytania radnych i sprawy różne.
Radny K. Figat: Panie Starosto nie wiem, czy dotarło, nie ma już w tej chwili
Przewodniczącej Komisji Zdrowia, na ostatniej Komisji Zdrowia prosiłem by
pan Dyrektor dostarczył oficjalną wersję zapotrzebowania pod lądowisko dla
śmigłowca, nie wiem czy już dotarło do Biura Rady. Nie dotarło – szkoda.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Ja wiem co było powiedziane na
Komisji, pan radny prosił jaka to jest powierzchnia , tak to jest 1,33 ha.
Natomiast pan w tej chwili powiedział, że pan prosił o coś innego i to jest
nieprawda. Pan zapytał jaka jest powierzchnia tego terenu, odpowiadam 1,33 ha
i to jest odpowiedź na pytanie które padło na Komisji Zdrowia. Myślę, że jest
protokół i proszę się nie mijać z prawdą że było do mnie pytanie na które ja nie
odpowiedziałem.
Radny K. Figat: Ja porosiłem, żeby na ręce Przewodniczącej Komisji Zdrowia
byśmy dostali informację na piśmie o zapotrzebowanie powierzchni pod
lądowisko.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu A. Grabowski: Nieprawda, pan zapytał jaki to jest
teren, te 3 działki.
Radny K. Figat: Czy ja mógłbym prosić o protokół z Komisji Zdrowia.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek: Czy jesteśmy w tej chwili dostarczyć
protokół z Komisji Zdrowia , nie jesteśmy w stanie, fizycznie go nie ma.
Starosta J. Michalak: Ja się cieszę, że radni są tak aktywni , przynajmniej na
koniec kadencji, oczywiście że złośliwość ale to tak w ramach odpowiedzi, nie
mniej jednak ZPŁ już przed wystąpieniem jakimkolwiek czy to na Komisji czy
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na Sesji tą sprawą się zajmował. Ja rozumiem że znów trzeba sobie przypisać
czyjąś zasługę i kto pierwszy zgłosił że potrzebne są karetki, kto pierwszy
zgłosił o tomografie, no nie wiem rentgen jeszcze może, ale nie o to chodzi żeby
radni ustawiali nam pracę. Radnych rolą, to nie jest pouczenie występuje teraz
jako kolega innych radnych, radnych rolą jest identyfikowanie problemu, prośba
o jakieś przedstawienie jego realizacji a nie czy to mają być 22 pielęgniarki czy
21, 5 , czy wystarczy 1,30 ha , czy wystarczy pół hektara. Naprawdę, źle nas
oceniacie jeżeli uważacie że tylko wtedy gdy wy na komisji jakiś wniosek
złożycie to my się sprawą zajmiemy. Tak nie jest , tak jak powiedziałem
rozmawiamy, nie jest to prosta sprawa takie lądowisko bo okazuje się , cóż z
tego że Pan Dyrektor powie, że do przyziemienia wystarczy 33 metry , bo tyle
chyba tyle specjalista 33 na 30 czy coś takiego, jest jeszcze dużo innych
warunków o które nie pytacie bo przecież ja też bym nie wiedział, że takie
zapytanie powinno paść „Czy ta działka w ogóle może być brana pod uwagę”.
Po cóż dzisiaj występować do Burmistrza żeby ją nam przekazał. Wystąpiliśmy
o to żeby wypowiedział się czy będzie taka możliwość i tylko tyle. Zaprosiliśmy
projektantów, którzy tym się trudnią przez całe życie. Określili nam pierwsze
jakieś wstępne warunki chociaż niechętnie bo powiedzieli że taka koncepcja to
jest 25 000,00 zł nie mniej jednak jakieś informacje udało nam się od nich
wyciągnąć , pozwolą na zbadanie tego samemu choćby linie podejścia i linie
startu, wysokość przeszkód, tu nawet nie zdajecie sobie pewnie sprawy że
większą przeszkodą jest wysokość najwyższego punktu szpitala a nie Kościół
Dobrego Pasterza , chociaż może jakieś lampy na wieżach pozwoliłyby na
zgodne z prawem odległości na podejście do lądowiska. Dlatego te pytanie nie
raz jak są i ja dostaję je z Komisji, to trochę jestem zrozpaczony że znów nie
możemy działać tak jakbyśmy sobie poukładali a temat był sygnalizowany i
naprawdę się nim zajmujemy. A nie wiem, może Komisji się wydaje że nie , ale
jeśli te procedury gdzieś tam giną albo działamy według źle przyjętych
procedur, to działamy i myślę że te efekty widać, a u tych co działają zgodnie z
procedurami nie zawsze.
Radny K. Figat: Po pierwsze nie pozwolono mi Panie Przewodniczący zadać
do końca pytania. Ja bardzo proszę, żeby odsłuchać taśmy i sprawdzić czy ja
pytałem o całość działki czy ja pytałem o powierzchnię potrzebną pod
lądowisko. Poza tym panie Starosto bardzo Panu dziękuję odpowiedział Pan w
swoich słowach na 95% moich pytań które chciałem Panu zadać. Tylko tyle i
myślę, że po to dostałem 21 głosów radych w tej kadencji która skierowała mnie
do Komisji Zdrowia żebym te pytania zadawał.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Ad. pkt 25
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Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek zamknął obrady XLVII Sesji RPŁ.

Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus - Miterka
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