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P R O T O K Ó Ł  Nr L/10 

z obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28a 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów  z XLVIII i XLIX Sesji RPŁ. 

5. Oświadczenia Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie uczczenia 

pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.  

6. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego na terenie Powiatu 

Łowickiego za 2009 rok. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 

rok. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ  w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2009 rok.  

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy za 2009 rok.  

12. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego                             

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego   w drodze 

regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, poszczególnych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych 

innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz 

szczegółowych zasad przyznawania                                                                    
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i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                

w Brzezinach 

15.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

na 2010 rok.  

17. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami.  

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między  sesjami.  

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

20. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył L Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Porządek 

obrad wraz z materiałami Szanowni Państwo Radni otrzymali, czy są uwagi do 

porządku obrad.  

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący chciałbym w imieniu 

Zarządu wprowadzić kilka zmian w porządku i tak po pkt. 15 wprowadzić: 
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pkt. 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice;  

 

pkt. 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                               

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego                      

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie; 

 

pkt. 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki                                   

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym; 

 

pkt. 19 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

Pozostałe punktu zmienią odpowiednio kolejność.  

 

Chciałbym także przy okazji, bo to też wiąże się z porządkiem obrad 

poinformować Radnych, że Zarząd złożył dwie autopoprawki, jedną do uchwały 

z pkt. 15, o co wnioskowała Komisja Zdrowia, to znaczy zmiany w statucie 

ZOZ-u i druga to jest autopoprawka do zmian w budżecie Powiatu dotycząca 

właśnie tej uchwały o udzielenie pomocy Gminie Łyszkowice i zmiana w 

wykazie inwestycji drogowych, to jest wynik przeprowadzonego już przetargu 

zmniejszenia wartości jednej inwestycji i zwiększenia drugiej , mieści się to w 

ramach nawet z tej samej Gminy, z tych środków, które przeznaczone były na 

inwestycje w Gminach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze 

jakieś wnioski?  

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można, po pkt. 6 dodać pkt. 7 – Wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i kolejne punkty miałyby oczywiście 

logicznie wyższy numer. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Kto jest za 

włączeniem do porządku obrad punktów zgłoszonych przez Pana Starostę oraz 

przez Pana Radnego Śliwińskiego? 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wprowadzili do porządku obrad punkty:  

 

pkt. 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice;  

 

pkt. 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                               

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego                      

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie; 

 

pkt. 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki                                   

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym; 

 

pkt. 19 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

pkt. 7 – Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20nieobecny 

Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów  z XLVIII i XLIX Sesji RPŁ. 

5. Oświadczenia Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie uczczenia 

pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.  
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6. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego na terenie Powiatu 

Łowickiego za 2009 rok. 

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ  w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2009 rok.  

10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2009 rok.  

13. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

9 lutego 2010 roku w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego   w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, poszczególnych 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. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                               

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                            

i wolontariacie. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki                                   

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym. 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                              

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania                             

i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok.  

22. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami.  

23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między  sesjami.  

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

25. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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

jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Z. Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1  

przyjęli protokół z XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

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

jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Z. Kuczyński: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Oświadczenie Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uczczenia pamięci ofiar 

katastrofy pod Smoleńskiem. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odczytał 

oświadczenie Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uczczenia pamięci ofiar 

katastrofy pod Smoleńskiem /Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego na terenie Powiatu 

Łowickiego za 2009 rok. 

 

Sportowcom zostały wręczone nagrody i dyplomy.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH L SESJI RPŁ – GODZINA 10.40. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

L SESJI RPŁ – GODZ. 11.05. 

 

Ad pkt. 7 

 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Wznawiam 

obrady, kolejny punkt byłby punktem wprowadzonym przez Radnego 

Śliwińskiego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących, zgłaszam wniosek … 

 

Radny Krzysztof Figat: Przepraszam, to był punkt, który wprowadziła Rada,                    

a nie Radny Śliwiński. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przepraszam 

za przejęzyczenie, zgłoszony został przez Radnego Śliwińskiego, wprowadziła 

Rada. Po przerwie mam prośbę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Czy są 

jakieś uwagi? 

 

Radny Andrzej Pełka: Dlaczego? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dlatego, że po 

konsultacjach między klubami doszliśmy do wniosku, że punktem tym najlepiej 

będzie zająć się na następnej sesji. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący chciałbym, żeby nie używał 

Pan liczby mnogiej, nie między klubami tylko no tak, mój klub akurat nie 

decydował teraz o tym, rozmawialiśmy tylko, jeżeli jest wola klubu PiS i 

Sprzymierzeni, to ok., to zgłaszacie wniosek o zdjęcie tego punktu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Kto jest za 

zdjęciem tego punktu z porządku obrad? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

zdjęli z porządku obrad punkt 7 - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Ad pkt. 8 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ  w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Proszę Panią 

Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2009 r. oraz odczytanie uchwały RIO w tym temacie. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska: przedstawia sprawozdanie                            

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok /Zał. Nr 3/. Odczytała 

uchwałę Nr III/135/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej 

sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2009 r. 

/Zał. Nr 4/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, proszę teraz Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej o przedstawienie 

wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu 

Łowickiego i odczytania uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym 

temacie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Przedstawiła wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 5/. Oczytała uchwałę III/134/2010 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z Łodzi z dnia 23 kwietnia 2010 roku w 

sprawie opinii dotyczącej wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie absolutorium za 2009 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek; Dziękuję 

bardzo, otwieram dyskusję nad punktem o udzielenie absolutorium. 
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Radny Michał Śliwiński: Ja może najpierw odniosę się do sprawozdania                              

z Komisji Rewizyjnej Pani Przewodniczącej. Wniosek, który został 

przegłosowany na Komisji Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium no to 

powiem była w pewien sposób farsa. Dostaliśmy materiały bezpośrednio na 

Komisji i życzę powodzenia osobom, które będąc na Komisji przerzucą sobie 

taki dosyć obszerny materiał i będą mogły podjąć naprawdę rzetelnie decyzję, 

czy faktycznie  budżet jest wykonany we właściwy sposób. Mam nadzieję, że po 

tej dyskusji, ja będę prosił o to żebyśmy wniosek który Pani Skarbnik czytała, 

żebyśmy mogli dostać ten wniosek, żebyśmy mogli się jeszcze na spokojnie                          

z nim zapoznać i wtedy będę prosił o chwilkę przerwy. Powiem tak, można 

powiedzieć, że Komisja Rewizyjna działa w taki dziwny sposób. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jest Przewodnicząca Klubu PiS                                      

i Sprzymierzeni. Mówiła Pani Przewodnicząca o tym, że no wszystkie skargi, 

które i wnioski wpływające do Zarządu były rozpatrywane, ja chciałbym np.: 

zapytać Panią Przewodniczącą o wynik, był taki wniosek, który sam 

postawiłem, jeżeli chodzi o to kto tak naprawdę zawinił w sprawie samochodu 

strażackiego, gdzie ten wniosek, pismo Komendanta zaginęło i chciałbym 

usłyszeć, bo myślę, że to też ma dużo wspólnego z udzieleniem absolutorium, 

co Komisja na to, jakie Komisja zajęła w końcu stanowisko, bo ja nie 

przypominam sobie, żeby jakiekolwiek stanowisko było zajęte, był wniosek, że 

tak naprawdę jest niewłaściwy obieg dokumentów w Starostwie. Prosiliśmy o 

to, żeby ten obieg dokumentów w Starostwie wypracować, Pan Starosta też się 

wtedy z tym zgodził, ale tak naprawdę no tutaj wzięła górę jednak hegemonia 

władzy i ten wniosek został odrzucony, nie wiem, czy wiemy tak naprawdę, na 

jakiej zasadzie pracuje Komisja Rewizyjna, a bardzo dobrze o tym mówi 

Regulamin Rady Powiatu i to jest paragraf 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

punkt 1 stanowi: Komisja Rewizyjna kontrolując działalność Zarządu                                    

i Powiatowych Jednostek Organizacyjnych bierze pod uwagę kryteria zgodności 

z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Na Komisjach Rewizyjnych 

starano nam się udowodnić, że jeżeli prawo inaczej nie stanowi, to wszystko jest 

ok., tutaj akurat mamy przykład, mi się wydaje, że powiem więcej o nim, jak 

zapoznamy się, jak jeszcze raz przeczytamy na spokojnie to , co czytała Pani 

Skarbnik, pracownika, za którego musieliśmy zapłacić. Tak naprawdę na 

ostatniej Komisji Rewizyjnej była też mowa o tym jak tutaj są dysponowane 

nadgodziny, godziny nadliczbowe w Starostwie, jak są delegacje prowadzone, 

wiele innych rzeczy, których tak naprawdę Pani Przewodnicząca, która ma takie 

celne oko w wielu sprawach nie chciała zauważyć. Po kontroli, której nawet 

Pani Sekretarz przyznała rację, że pewne rzeczy można wyprostować, 

uszczegółowić jak ma to wyglądać, stawiany jest wniosek o to by, żeby 

zaopiniować pozytywnie gospodarkę transportową w Starostwie. Też tutaj 

wskazuje tak naprawdę, w którym kierunku widać wyraźnie konflikt interesów, 

jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i jako Przewodnicząca Klubu. Tutaj w 

kuluarach rozmawialiśmy też z Panem Przewodniczącym na temat wyboru 
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wiceprzewodniczących, tak jak mówiłem, ja, moja osoba nie może być brana 

pod uwagę w wielu sprawach, ponieważ jestem Przewodniczącym Klubu PSL 

Porozumienie, w związku z tym, ja musze panować nad tym, żeby w naszym 

klubie była jedność i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pełnić ileś jeszcze 

innych funkcji, które by kolidowały z funkcją Przewodniczącego Klubu PSL 

Porozumienie. Na tę chwilę tyle, dziękuję. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam pytanie do Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej, a mianowicie, czy Komisja rozważała takie sprawy, a mianowicie, 

jeśli chodzi o realizację planu to tak, dochody nie zostały wykonane, 

przepraszam, wydatki nie zostały wykonane o prawie 4 700 mln, inwestycje                      

o prawie 2 600 mln, deficyt ponad 1 900 mln, ale co jest charakterystyczne, 

wolne środki albo nadwyżka 4 900 mln. I czy brane były pod uwagę, bo                                  

w poprzednich latach była mowa, że zadłużenie Powiatu jest większe od lat 

ubiegłych. Dziękuję, proszę o wyjaśnienie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Panie Przewodniczący 

ja bym prosiła Panią Skarbnik i Pana Starostę o wyjaśnienie tej kwestii 

dotyczących Pana Radnego Bobrowskiego, a jeżeli chodzi o Pana Radnego 

Śliwińskiego, Pan Radny Śliwiński, jak wszyscy pozostali członkowie Komisji 

Rewizyjnej miał prawo na Komisji składania różnych wniosków i mógł po 

prostu to wszystko precyzować. Jeżeli chodzi o sprawę łączenia 

Przewodniczącego i Przewodniczącego Klubu prawo tego nie zabrania.  

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, jak mówiłem wcześniej prawo wielu rzeczy nie 

zabrania, a to nie znaczy, że to jest normalne, że takie funkcje się łączy i to nie 

stanowi konfliktu interesów. Ja mam jeszcze jedno pytanie, Pani 

Przewodnicząca tam była, że Komisja Rewizyjna zapoznając się też                                      

z wnioskami innych Komisji i do Zarządu, ja nie przypominam sobie tego, 

przeglądając protokoły przed dzisiejszą sesją, żebyśmy jako Komisja Rewizyjna 

coś takiego robili. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, ja mam taką prośbę, abyśmy debatując nad punktem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego spróbowali  powstrzymać się od 

takich personalnych konkretnych ataków do Radnych, ponieważ no 

sugerowanie, że ktoś tam nie radzi sobie z pełnieniem funkcji jest, uważam, że 

jest atakiem personalnym i naprawdę każdy z nas pełni kilka funkcji 

podejrzewam tutaj na tej sali i po prostu proszę, żebyśmy darowali sobie ataki 

personalne, natomiast koncentrowali się nad absolutorium dla Zarządu. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Przewodniczący, myślę, ze chyba nikt z nas nie 

zrozumiał, że to jest akt antypersonalny Pana Radnego Śliwińskiego, że Pani 
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Przewodnicząca nie radzi sobie z pełnieniem obowiązków, absolutnie, 

przynajmniej ja tak tego nie zrozumiałem. Natomiast Panie Przewodniczący ja 

zrozumiałem, że Panu Radnemu chodzi o to, że jest  to nieetyczne, że Pani 

Przewodnicząca jest zarazem Przewodniczącą Klubu, który nie jako, sam                              

z siebie również łącznie z Panią Przewodniczącą jest w koalicji rządzącej                             

i zarazem jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i o to chodzi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dobrze, ale ja 

też przypominam, że punkt, nad którym obradujemy jest punktem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 

 

Radny Paweł Bejda: Ale ma to związek, proszę mi wierzyć. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chcę właśnie udowodnić, że to ma związek. Byśmy 

mogli debatować nad punktem o udzielenie absolutorium musi być najpierw 

wniosek Komisji Rewizyjnej i ja tutaj mam zastrzeżenia do wniosku Komisji 

Rewizyjnej i ja tutaj mam zastrzeżenia do wniosku, który sformułowała Komisja 

Rewizyjna, a nie na razie do absolutorium. Żebyśmy mogli debatować nad tym, 

czy udzielić absolutorium, czy nie, musi najpierw wyjść wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Panie Przewodniczący 

Komisja sprecyzowała wniosek, Komisja zatwierdziła go pozytywnie, 

Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja może tu do Pani Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej, Pani Joli Kępki, Pani Jolu, jeśli jest Pani tą Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej, jest kilku członków, my nie jesteśmy członkami tej 

Komisji, pozostali tej Komisji Rewizyjnej i jeśli padły pytania od Pana Radnego 

Śliwińskiego, uważam, że dobrze by było, aby Pani wyjaśniła kilka tych 

spornych, niejasnych spraw, wtedy będziemy wszyscy mieli bardziej takie pole 

poglądowe na ten temat, a Pani tylko lakonicznie powiedziała nie i koniec. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Ja wyjaśniłam Panie 

Radny Krzysztofie, że Pan Śliwiński, uważam, że w tym momencie i tutaj 

prawo nie zabrania łączenia tych funkcji. Druga sprawa, każdy z nas jest 

uczestnikiem Komisji, Państwo, jeżeli uważacie, że Komisja źle pracuje 

moglibyście również uczestniczyć w tej Komisji, my też chodzimy na inne 

Komisje, uczestniczymy w tych Komisjach, uważam, że Komisja tutaj nie 

popełniła żadnych błędów, pracowała właściwie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, ja jeszcze raz apeluję abyśmy rozmawiali o absolutorium.  
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właśnie 

chciałem wrócić do oceny wykonania budżetu w 2009 r. No w sumie niby nieźle 

to wygląda, sporo inwestycji, dużo się działo, ale pewnie tak różowo nie było. 

Na co chciałbym ja zwrócić uwagę. Na Komisji Rozwoju Gospodarczego 

mówiłem o tym, nie zapominajmy o schetynówkach, które w 2009 r. nie weszły, 

16 mln zł było do położenia na nasze drogi, wiemy dlaczego tak się stało. Ja                     

w dalszym ciągu nie rozumiem, że kiedyś nie było pozwolenia budowlanego, no 

i o tym zapomnieliśmy. Ludzie za ciężkie pieniądze, powtarzam jeszcze raz, 

pracują w Starostwie powinni o tym wiedzieć, inne samorządy to zrobiły i że tak 

powiem sięgały po te pieniążki i tak, że tutaj zrobiono nie wiem „czeski błąd”.                        

I utwierdza mnie w przekonaniu sytuacja teraz z tego roku, konkurs na karetki, 

uważam, że też tam dosłownie brakło minutki, może przecinka i te karetki 

powinny być nasze. Także utwierdza mnie w przekonaniu, że tutaj niestety 

Zarząd bądź pracownicy nie pracują doskonale, Schetynówki za 16 mln były do 

wzięcia tylko, że zrobiono… 

 

Starosta Janusz Michalak: Przepraszam, że przerwę Panie Przewodniczący, 

już szesnasty raz Pan mówi, że 16 mln, nie wiem skąd taka kwota. 

 

Radny Jerzy Wolski: No może 12 mln. 

 

Starosta Janusz Michalak: Maksymalnie można uzyskać na jeden wniosek                      

6 mln, z własnym udziałem. 

 

Radny Jerzy Wolski: Niech będzie 6 mln, ale zwracam uwagę, że do 

schetynówek się, że tak powiem, nie dobraliśmy się. 

 

Starosta Janusz Michalak: W 2009 roku uzyskaliśmy trzy Schetynówki, więc 

nie wiem jak to oceniać. Co my oceniamy tegoroczny budżet, czy zeszłoroczny? 

 

Radny Jerzy Wolski: Sprawa druga, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, zostało 

tam nie dowykonanie rzędu 515 – 520 tys. w drogę, w bieżące utrzymanie dróg 

w transporcie. Po prostu niedoszła droga Bielawy – Sobota w ramach RPO. No 

nie wiem, gdyby weszła, no nie wiem z jakiego tytułu nie weszła, zostało po 

prostu niewykonane to. Nie zostały również wykonane inwestycje zgłaszane 

przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, które w ogóle nie były brane pod 

uwagę w inwestycjach na 2009 r. bądź po prostu były brane pod uwagę, a nie 

zostały zrealizowane, przykład droga Maurzyce – Świące i parę jeszcze innych. 

Sprawa następna, może taka drobna, jeśli chodzi o budżet 60 paromilionowy ale 

też to należy powiedzieć cała historia dofinansowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych cała procedura, cała dyskusja, która zaczęła się 12 miesięcy temu i to 

co się wydarzyło wtedy w grudniu 2009 r. Na Komisji Budżetowej ni stąd ni 

zowąd  wyskakuje 80 parę tysięcy, z czego podzielono nie wiem jak, dlaczego 
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tak to się stało, jaki jest finał tego też, też po prostu uważam nie fair po prostu te 

pieniążki zostały rozdysponowane. Finał został zrobiony w tym roku w 2010, 

ale po bólach, po mękach, nie należało tak tego zrobić. Moglibyśmy to w sposób 

elegancki i w porządku dogadać się i z Komisją Budżetową i z Zarządem. To 

chodziło o parę tysięcy zł, a wyszła z tego wielka afera. I jeszcze sprawa 

kolejna, w 2009 r. szczególnie, proszę również i Komisję Rewizyjną zwrócić 

uwagę na sponsorowanie bądź współuczestniczenie finansowe w inwestycjach 

kulturalnych, które się odbywają na terenie Powiatu Łowickiego. Ja w tym roku 

przy przyjmowaniu kalendarza na 2010 r. sobie uzmysłowiłem, że w 2009 r. 

również Powiat sponsorował niektóre imprezy. Ja bym powiedział góra lokalne, 

dlaczego my to nazywamy jeśli jakiś, że tak powiem odpust parafialny i że ma 

być, że tak powiem w kalendarzu imprez powiatowych ma to być, czy jakieś nie 

wiem „Dni Bełchowa” mają być zwane powiatowo – gminne i my mamy tam 

partycypować finansowo w tym wszystkim to ja uważam to za jakieś 

nieporozumienie. Także bardzo bym prosił zwrócić uwagę, w jaki sposób 

wydatkowane są pieniądze na imprezy kulturalne w 2009 r. Powtarzam, że przy 

przyjmowaniu kalendarza na 2010 r. naprawdę parę rzeczy mnie wręcz 

zaskoczyło.  

 

Starosta Janusz Michalak: Może najpierw odpowiem Panu Radnemu 

Bobrowskiemu, chociaż odpowiedź otrzymywał już kilka razy, ale tak owszem 

nie zostały wykonane wydatki, powstała nadwyżka. To, że powstała nadwyżka 

to nie jest tak źle, tym bardziej, że jak Pan sam zauważył połowa z tego to są 

oszczędności na wydatkach bieżących i nie jest wie Pan szczytem gospodarności 

wydać wszystko co się ma do zera, nie, a Pan cały czas z uporem maniaka 

zadaje to samo pytanie ile pozyskaliśmy środków z rezerwy, wiedząc o tym, 

żeby takie środki uzyskać nie można, nie można gospodarować racjonalnie i nie 

można mieć oszczędności na wydatkach bieżących z subwencji, bo błędem 

naszym byłoby, gdybyśmy faktycznie wydawali więcej środków, mniej środków 

na oświatę niż otrzymujemy subwencji. Tak jak Pan uzyskał tą odpowiedź dwa 

dni temu na Komisji około 2 mln poza subwencją zostały skierowane do 

oświaty, więc zarzucanie, że zamiast przejadać albo marnotrawić wydajemy to 

na inwestycję jest nietrafionym zarzutem. Inwestycje owszem  też nie zostały 

wykonane, ale to wynika tylko z wcześniejszej zimy, z tego, że harmonogramy 

zostały przyjęte takie, które składane były rok wcześniej we wnioskach. Nie 

mniej jednak było też takie pytanie na Komisji, na które odpowiedziałem nie 

zagraża to efektowi końcowemu, ponieważ umowy są na okres dłuższy i te 

pieniądze po prostu nie zostały wydane tylko zostaną wydane w okresie 

późniejszym. Nie mamy w zwyczaju płacić za coś, co nie zostało zrobione. 

Jeszcze o zadłużenie, to przyłączył się Pan Radny do chóru tych 

nieprawdziwych głosów, które mówią, że zawsze ja i zawsze poprzednia 

opozycja była za nie zadłużaniem. Tak była, tylko nie zadłużaniem na sprawy 

bieżące, a muszę Panu powiedzieć, chociaż to też jest wyraźnie napisane, że 
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zadłużenie na koniec ubiegłego roku było prawie co do złotówki w % 

oczywiście, bo nie można w liczbach bezwzględnych porównywać, że 

zadłużenie wzrosło, jeżeli budżet wzrósł dwa razy, więc to zadłużenie nawet 

zachowując na poziomie, jaki preferowała poprzednia Rada został na takim 

samym poziomie. Na koniec 2006 było 9,2 na koniec 2009 jest 9,28, czyli osiem 

setnych zostało zwiększone zadłużenie, z tym, że gdyby Pan Radny raczył 

jeszcze być obiektywny, zauważyłby, że inwestycje to nie były te żenujące 4 %, 

kiedy rok, dokładnie rok temu niektórzy mieli obiekcje, że to tylko 4% z tak 

dużego budżetu, tylko zakończyły się wydatkami majątkowymi na poziomie 

27% budżetu. To no, nie wiem, chyba poprzednia cała kadencja tyle nie wydała 

na inwestycje. Jeśli chodzi o obsługę bieżącą zadłużenia, to nawet z zadłużenia 

4,72 wykonania na koniec 2006, dzisiaj  na 2009 mamy 3,67, czyli 20% mniej 

kosztów obsługi zadłużenia. Teraz jeszcze może Radnemu Wolskiemu 

odpowiem, jeszcze raz powtórzę, Schetynówki za 2009 były przyjęte dwie, tyle 

ile było maksymalnie, a nawet jeszcze wygraliśmy dogrywkę na trzecią, na 

rozszerzenie pierwszej i też to już mówiłem, ale powtórzę, termin składania, 

termin podpisywania umowy na tą trzecią Schetynówkę było ostatnim dniem 

składania wniosków na Schetynówki na 2010r., więc jeśli wydawało nam się, 

jeżeli za rok 2009 schetynówki były, dokumentacja jaka była potrzebna, były 

przyjmowane takie, zresztą mamy też interpretację Ministerstwa Transportu                        

z kwietnia zeszłego roku co jest, jakie dokumenty są potrzebne do remontu 

drogi, no i w tym samym dniu podpisywaliśmy umowę z Wojewodą na 

warunkach właśnie bez pozwolenia na budowę tylko na zgłoszenie, wydawało 

nam się zbędnym tworzenia dodatkowych dokumentów i ponoszenia kosztów                      

z pozwoleniem na budowę. To tyle, jeszcze raz powiem, że maksymalnie można 

było uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 mln na jedną inwestycję, czyli 

łącznie 6, czyli już w tych kategoriach to na 2010, nie 2009, rzeczywiście nie 

otrzymamy dofinansowania, jakie moglibyśmy otrzymać w wysokości 6 mln zł. 

Jeśli chodzi o RPO, to też wie Pan, to był jeden jedyny konkurs i to, że się 

złapaliśmy na tą pozycję rezerwową, dzisiaj to jest drugie miejsce to nas bardzo 

ucieszyło, bo pieniędzy naprawdę było chyba 20% do potrzeb a jednak ta nasza 

inwestycja została zauważona i jest duża szansa, że będzie zrealizowana. Nie 

mniej jednak no chyba gorsze byłoby, gdybyśmy te pieniądze wiedząc, że                         

w zeszłym roku ich nie dostaniemy przeznaczyli nie wiem na coś innego. 

Oględnie rzecz biorąc ni stąd ni z owad osiemdziesiąt kilka tysięcy na OSP. 

Szanowni Państwo 28 kwietnia 2009r. podobnie jak dzisiaj rozpatrywaliśmy                          

i udzielenie absolutorium za rok ubiegły, jak i podział nadwyżki budżetowej                         

i w tej nadwyżce Zarząd zaproponował osiemdziesiąt kilka, tysiące właśnie na 

pomocy dla jednostek OSP. Później kilkakrotnie prosiłem kolegów Radnych, że 

nie będzie chyba najlepszym, jeżeli tym podziałem zajmie się Zarząd, tym 

bardziej, że w Zarządzie strażaków to chyba jest tylko jeden honorowy i tyle. 

No niestety do końca, do końca nie zostało to zrealizowane, więc wykonałem 

telefony do Wójtów tych, którzy tych, z których terenu jednostki do tego czasu 
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złożyły wnioski, czy jesteśmy w stanie te środki skonsumować w 2009r. 

Większość, chyba wszyscy nawet stwierdzili, że tak bo po prostu może nie tak 

jakbyśmy chcieli, ale dadzą radę, później okazało się, że jeden wniosek nie 

wpłynął, znaczy wpłynął ale bez poparcia Wójta, było dopisywane, dlatego była 

decyzja jaka była, przez co też nie jestem zwolennikiem takiego wprowadzania, 

bo okazało się, że jedna z jednostek została skrzywdzona i nie wprowadzona                  

w tym zamieszaniu. Coś jeszcze, jakie to były jeszcze pytania? O karetki, no 

proszę Państwa trudno, żeby nas obarczać tym, bo ja już kiedyś zadawałem 

pytanie, jest taka, chodzi taka pogłoska, że jakbyśmy dali mniej w niższa 

stawkę, to byśmy wygrali, ale ja się pytam ile mniej. No dzisiaj co już jest 

wiadomo jakie były stawki, nie wiem, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, ile 

należało mniej wystawić, żeby dostać tyle punktów od Komisji zaznaczam, bo 

te punkty też były bardzo różnie dzielone, ja myślałem, na początku miało być 

tak, że albo dostaje się komplet punktów, to jest 5, bo tak nam tłumaczono 

spotkaniu z Narodowym Funduszem albo komplet punktów 5 za cenę, a ten 

który gorszą 0. Później się okazało, że my za tą cenę i tak dostaliśmy chyba po 

2,5 punktu, i wie Pan, ja nie jestem w stanie przewidzieć, że Komisja przyjmie 

takie rozstrzygnięcia, które się nie tylko w prawie, ale w głowie nie mieszczą 

normalnym, rozsądnym ludziom i to nie jest zarzucanie czegoś, jeżeli samemu 

się nie było w porządku. To  jest po prostu zarzucanie niesprawiedliwym 

rozstrzygnięciom, które no później w dość mało sympatyczny sposób zostały, że 

tak powiem potwierdzone w działaniach i Ministerstwa i NFZ. Złożyliśmy do 

pośredniczącej instytucji informacje, że nie posiadamy takiego kontraktu, który 

uprawniałby nas do tej dotacji, nie mniej jednak uważamy, ze procedura jest 

niedokończona, ponieważ zostało złożone odwołanie do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, no i czekamy na rozstrzygnięcie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Jeśli 

można, jest pytanie, czy imprezy które są współfinansowane przez Powiat 

Łowicki mają zasięg tylko lokalny, czy też troszkę szerszy. Intencją jest to aby 

no rozwijać inicjatywy na terenie Powiatu kulturalne i wspomagać zwłaszcza te, 

które obejmują szerszy zasięg niż miejscowe. W przypadku tych imprez, które 

zostały wymienione, czyli ten piknik organizowany przy parafii w Bąkowie,                      

w miejscowości Bąków i oczywiście Bełchów, który był tez również 

wymieniony, te imprezy no cóż , jeśli ktoś był to wie organizowane od kilku lat, 

uczestniczą w tych imprezach naprawdę osoby z terenu całego Powiatu. Byłem, 

przekonałem się, były imprezy, które dotyczyły, w których konkursach, na tych 

imprezach brały udział osoby nie tylko, no właśnie i  spoza Powiatu i z drugiej 

strony. Jeśli chodzi o Bąków to z Powiatu Kutnowskiego, czyli krótko mówiąc 

spoza granic Powiatu, a w Bełchowie również spoza granic Powiatu 

Skierniewickiego, Brzezińskiego, więc na pewno te imprezy są ponadlokalne                        

i na pewno uczestniczy w nich ludność, która nie tylko zamieszkuje nasz 

Powiat. Jest również, jak państwo patrzyliście w harmonogramy i w kalendarze 
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imprez zestaw takich imprez, które wnoszą, czyli rozszerzają tą ofertę kulturalną 

Powiatu Łowickiego, są to imprezy stricte właściwie kulturalne ale i połączone   

i sportowo-kulturalne i one na pewno wszystkie stanowią imprezy, które są 

ponadlokalne, one nie stanowią tylko imprez, które dotyczą mieszkańców 

załóżmy Bielaw czy Bełchowa czy Kiernozi czy Kocierzewa czy Boczek, tylko 

właśnie jeśli już to te miejscowości są z całego terenu Powiatu, z różnych 

regionów Powiatu. Także wszystkie te imprezy, jeśli Państwo prześledzicie no 

zawierają ten czynnik ponadlokalny. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli mogę jeszcze uzupełnić bo było też pytanie, 

stwierdzenie co do tego, co do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i tej 

uwagi, która jest tam zawarta, może żeby już później nie wracać od razu 

powiem, sprawa dotyczy faktycznie odsetek, złożyłem wyjaśnienie                                   

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że naszym zdaniem aby wypłacić odsetki, 

to musi być podstawa może być wyrok sądu. Jest to sprawa sprzed kilku lat, 

zresztą nie dotyczy bezpośrednio dochodów Powiatu, spraw związanych                         

z Powiatem, bo działalność ta jest pokrywana z Budżetu Państwa, czyli                            

z Budżetu Wojewody, dlatego uszczerbku jakby chociaż on był na poziomie 900 

zł, same te odsetki i tu nie ma wątpliwości, że należało je zapłacić, tylko tą 

wątpliwość RIO podjęło, że powinny być bez wyroku sądu, myśmy się z tym 

nie zgadzali dlatego odpisaliśmy, ja, przepraszam, ja odpisałem, nie my, tylko 

ja, bo to sprawa Starosty, że czekałem na ten wyrok po to, żeby móc mieć 

podstawę do wypłacenia i to tylko tyle. Nie podzieliło tego RIO dlatego są 

dalsze jakby kroki w tym kierunku czynione.  

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tutaj do Pana Wojciecha Miedzianowskiego, jeżeli 

można, udowadnianie, że te imprezy są ponadlokalne, ja bym teraz myślę, że 

wystarczyłoby się podłączyć do jednej imprezy do Bożego Ciała w Łowiczu i to 

myślę, że byłby na pewno ponadlokalny oddziaływanie, a takie same parafialne 

imprezy to po prostu jest tylko promowanie tak naprawdę Zarządu, Panie 

Wojtku. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Panie Starosto, ja zadałem pytanie 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, to są dane z budżetu, jeśli chodzi o, jest 

plan dochodów, plan wydatków, są inwestycje, deficyt to nic nowego, natomiast 

wie Pan, zastanawiam się, czy to było brane i analizowane na tej Komisji, a jeśli 

Panu odpowiada to w porządku, ale nie życzę sobie po prostu stwierdzenia 

takiego, że Bobrowski jest maniakiem. Drugie, jeśli chodzi odnośnie zadłużenia, 

ja sobie dobrze przypominam w poprzedniej kadencji i to bezpośrednio od Pana, 

wypływało to, żeby zadłużenie zmniejszać, zmniejszać i to nic nowego, 

niektórzy Radni co są tutaj słyszeli to, a w tej chwili miejsce siedzenia jednak 

powoduje, że zmienia się zdanie. Dlatego też przy odpowiedziach, no bardzo 

proszę stosować się konkretnie do pytania, a nie wysuwać jakieś insynuacje.  
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Starosta Janusz Michalak: Ja przepraszam Pana Radnego, że tak Pan to 

przyjął, ale ja nie powiedziałem, że Pan Radny jest maniakiem, tylko, że 

powtarzane są, że przyłączył się Pan do tych, którzy powtarzają z uporem 

maniaka, że ja zawsze byłem przeciwko korzystaniu z kredytów i to tylko tyle, 

ano, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, to się z Panem zgadzam. 

Tak jest, i w pytaniu i w odpowiedzi można było to odczuć. 

 

Radny Janusz Żurek: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny 

Zarządzie, jako długoletni stażem Radny w różnych funkcjach, Panie Starosto 

uważam za wielki nietakt dziś przez Pana powiedziany. Rada to nie jest chór, to 

nie jest chór, użył Pan, że Bobrowski przyłączył się do chóru. My nie jesteśmy 

chórem, my jesteśmy Radnymi wybranymi przez społeczeństwo i czy ja mogę 

mieć inne zdanie i inny pogląd na pewne rzeczy, a Pan piastując funkcję 

Starosty musi mi odpowiedzieć konkretnie czy ja będę z tego zadowolony czy 

nie i uważam tu za wielki nietakt zrobiony w stronę nas tu Radnych , którzy 

mają troszeczkę inny punkt spojrzenia na sprawy gospodarcze.  

 

Radny Paweł Bejda: Ja myślę i tutaj zwracam się do Pana Radnego 

Bobrowskiego, że można by sięgnąć do protokołów Komisji Rewizyjnej, czy                       

w ogóle Komisja pochylała się nad tymi tematami i o które Pan pyta, bo jeżeli 

rzeczywiście Komisja nie pochylała się nad tymi tematami, a Pani 

Przewodnicząca mówi, że te wszystkie tematy zostały rozpatrzone i opinia jest 

pozytywna, to jest to co najmniej dziwne.  

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: Kolega Żurek tak 

powiedział, to ja może powiem do Przewodniczącego komisji dróg. Panie 

Radny nie można powiedzieć tak na ludzi, że ciężkie pieniądze zarabiają, nic nie 

robią… 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy jest taka komisja w ogóle. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: Komisja 

Gospodarcza, przepraszam i w takim sensie Pan powiedział i teraz odnośnie 

tych schetynówek chciałem dodać, że w Województwie Mazowieckim w 2009 r. 

schetynówki  były robione na zgłoszenia, a u nas w Województwie Łódzkim 

było potrzebne pozwolenie na budowę, a żyjemy w jednej Polsce, jednak prawo 

budowlane obowiązuje w całym kraju, to samo może odnieść się do tych 

karetek, też tylko w całej Polsce zrobiono przetarg w Województwie Łódzkim, 

może to dziwne nasze Województwo jest ale tak to już jest jakoś. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Darku ja myślę, że w Zarządzie jest człowiek 

polityczny od tych spraw i powinien tego pilnować konkretnie. Tak był 
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powołany do ściągania środków unijnych i pilnowania tego i myślę, że od tego 

jest i nie ma się tu co tłumaczyć, nie przeszły środki, bo nie przeszły, bo źle były 

pobierane. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: to znaczy… 

 

Radny Michał Śliwiński: Nasze wnioski były z błędami formalnymi i tutaj, 

jeżeli tłumaczy pan, że w Województwie Mazowieckim, Łódzkim jest inaczej, 

jeżeli chodzi nawet o sądy, które orzekają w podobnych sprawach to też będą 

różne wyroki, zachęcam, żeby jednak zaglądać na stronę Województwa 

Łódzkiego, a nie Mazowieckiego, wtedy będzie wszystko jasne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, czy kolejne głosy, nie widzę. Zapoznaliśmy się więc już z opiniami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, z opinią Komisji Rewizyjnej proszę w tej 

chwili o opinię Komisji Stałych. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Kuczyński: 

Opinia Komisji Budżetu głosem Wiceprzewodniczącego jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman:  Opinia 

Komisji Zdrowia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji Mieczysław Szymajda:  Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                       

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski: Opinia Komisji Rozwoju 

Gospodarczego jest pozytywna. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja bym chciał jeszcze w woli wyjaśnienia 

konkretnie, aby Pan Radny podał, jaki był wynik głosowania w Komisji 

Budżetowej i z tego co pamiętam nie było, na pewno w protokole nie ma 

zapisanego czegoś takiego, że jest pozytywna, na pewno czegoś takiego nie ma. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Przy głosowaniu, głosowanie było takie, że był 

głos jeden głos za, jeden przeciw i cztery wstrzymujące, czyli powiedziałem 

wyraźnie głosem wiceprzewodniczącego jest opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, ale my nie pytamy o odczytanie protokołu, tylko o opinię. 
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Radny Michał Śliwiński: Jeżeli formalnie mówimy to tak, Przewodniczący 

może ten swój głos użyć i przełożyć bądź nie, także to była sprawa przemilczana 

Panie Przewodniczący. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 r. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący pytał się Pan, czy są pytania, 

ale tak naprawdę nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytania i chciałbym, 

abyśmy te odpowiedzi uzyskali. Było pytanie do Pani Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej i czekamy na odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Pani 

Przewodnicząca odpowiedziała już na to pytanie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Odpowiedziałam Panu 

Śliwińskiemu. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy odpowiedziała Pani na którekolwiek pytanie. 

Przypomnę: „Komisja po analizie zgłoszonych wniosków przez poszczególne 

Komisje Stałe Rady Powiatu stwierdziła, iż przestrzegany jest tryb i sposób 

realizacji wniosków.” Ja zadałem pytanie, kiedy to było rozpatrywane przez 

Komisję Rewizyjną i takiej odpowiedzi nie uzyskałem. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Te wnioski, które Pan 

Radny precyzował to były poddawane w głosowaniu i były zaopiniowane. Te 

wnioski, których Pan nie zgłaszał to wiadomo, że Komisja nie rozpatrywała. 

 

Radny Michał Śliwiński: Nie wiem czy Pani Przewodnicząca mnie zrozumiała, 

proszę punkt 4: „Komisja po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków przez 

poszczególne Komisje Stałe,” nie tylko moje, tylko wszystkich Komisji, tak 

dobrze rozumiemy ten punkt i chciałbym zapytać się kiedy tym Komisja 

zajmowała się, czy faktycznie mogła to ująć w uzasadnieniu takie wnioski były 

rozpatrywane i wszystko jest ok? No bo jeżeli piszemy jakieś uzasadnienie, to 

myślę, że powinno być zgodne z prawdą i pytam się, jaki jest wynik tego, kto 

gdzie zawinił, czy została zakończona kontrola właśnie tego, gdzie popełniony 

został błąd, jeżeli chodzi o nie dotrzymanie podjęcia uchwały odnośnie 

samochodów strażackich. Też na to odpowiedzi dzisiaj nie uzyskałem. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Pan Radny wtedy na 

koniec tej Komisji nie precyzował żadnego wniosku i w tym momencie ta 

Komisja w tym momencie, wyjaśnialiśmy sobie wszystko, jeżeli chodzi o Straż, 
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to Straż wycofała ten wniosek o samochód, uważam, że sprawa została 

zamknięta, zakończona. 

 

Radny Michał Śliwiński: To jest Pani zdanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przechodzimy 

do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w odczytanej przeze mnie treści. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ten punkt, jeszcze chciałbym uzyskać odpowiedź, 

kiedy Komisja pracowała, analizowała wnioski poszczególnych Komisji 

Stałych. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Komisja w trakcie 

swoich posiedzeń, jeżeli wnioski takie wpływały to realizowała, a jeżeli wnioski 

nie wpływały to nie i np.: na ostatniej Komisji Rewizyjnej wnioski, które 

precyzowała były to już po absolutorium i oczywiście Zarząd ma też czas na 

odpowiedź na te wnioski. 

 

Radny Michał Śliwiński: Pani Jolu, jest  coś takiego jak wnioski do Zarządu 

poszczególnych Komisji i to powinno być sprawdzone, jeżeli taki punkt się 

znalazł to powinno to być zweryfikowane przed zapisaniem tego punktu, że 

faktycznie zostało to zrobione, jeżeli nie to można powiedzieć poświadczamy 

nieprawdę. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Proszę Pana, RIO 

sprawdzała wszystko dokładnie, nie miała żadnych uwag do tego. Uważam po 

prostu, że w tym momencie Pan naprawdę nie patrzy na słupki, na pewne inne 

rzeczy, tylko jakieś kwestie porusza dziwne. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można, Pani Jolu wprowadziła Pani… 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Zabiera Pan 

głos po raz dziesiąty, bo tu sobie kreseczki stawiam i bardzo bym prosił, aby to 

był po raz ostatni. 

 

Radny Michał Śliwiński: Wprowadziła Pani Komisję Obrachunkową w błąd, 

bo tak naprawdę nie dostarczyła Pani razem z tym wnioskiem protokołów z 

całego 2009 r. tylko ten ostatni protokół, także w tym ostatnim protokole, RIO 

nie będzie tego sprawdzała tylko sugeruje się tym, co tak naprawdę poświadcza 

Komisja Rewizyjna. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka: Jeżeli Izba Regionalna 

by prosiła to protokoły byłyby przekazane przez Biuro Rady. 
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Radny Krzysztof Janicki: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny 

Zarządzie, Państwo Radni, drodzy goście, przysłuchuje się temu wszystkiemu 

tutaj i tak stwierdzam, że Zarząd ja dwa razy, może trzy razy, trzy razy byłem za 

udzieleniem absolutorium, ale myślę, ja ten Powiat wyobrażałem sobie inaczej i 

powiem szczerze, nie podoba mi się to co jest w tej chwili, co było częściowo, 

nie mówię, że wszystko, było częściowo wcześniej też na niektóre sprawy 

trzeba przymrużyć oko i iść do przodu. Uważam, że w tej chwili Zarząd i to 

wszystko co się dzieje wokół tego idzie w tym kierunku, aby było polityczne, 

głośne i szumne, a nie rozsądne, gospodarcze i rozumne i myślę, że w obecnym 

składzie tego Zarządu nie należy się udzielenie absolutorium.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, przechodzimy więc już do głosowania nad odczytanym przeze mnie 

projektem uchwały. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr L/367/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Jedenastoma 

głosami „za” uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Łowickiego za 2009 r. została przyjęta. Ja bardzo gratuluję Zarządowi, Panu 

Staroście otrzymania absolutorium za rok 2009.  

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja 

chciałem serdecznie podziękować całej Radzie za budżet zeszłoroczny, tej 

części, która głosowała za dziękuję za przyjęcie i udzielenie skwitowania, tej 

części, która nie, znaczy widziała błędy myślę, że, że ten nie popełnia błędów 

kto nic nie robi, ale zbyt mocne chyba były te słowa do tego, aby nie udzielić 

absolutorium za wykonanie budżetu, który był przez te ostatnie 10 lat najlepszy, 

i był lepszy proszę Państwa, ja nigdy się, przeciwnie do tego co powiedział 

Radny Janicki nie staram się chwalić, jestem na imprezach tych takich, które 

zarzucano, że w Bąkowie to była dlatego, żebym ja się promował, nie 

absolutnie, byłem kiedyś, ale prywatnie i to nie wtedy kiedy współfinansował tą 

parafiadę Powiat, dlatego mówienie i zapominanie o tym co mówiło się 

dokładnie rok temu, jakie były obawy, że jest to żenujący budżet, że jest to no                

w ogóle nie do przyjęcia, to jest zapaść, to jest cofanie się, nie zauważenie tego, 

że jednak ten budżet w trakcje roku się zmienił i to nie zmienił się po stronie 

bieżących wydatków, pomimo kryzysu dochody zostały wykonane w 100%, nie 
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dlatego, że dostaliśmy 100 % udziału w podatkach, nie dlatego, że w wyniku 

kryzysu była mniejsza sprzedaż samochodów w Polsce, oczywiście w takich 

rejonach jak Łowicz, bo sprzedaż może była większa, ale kupowali nabywcy z 

Zachodu, dlatego dziwiąc się po tych poprzednich wynikach głosowań nad 

absolutorium, mimo wszystko dziękuję za nie przeszkadzanie, takie nie 

przeszkadzanie w zeszłym roku, które nie pozwoliłoby wykonać tego budżetu, 

który uważam, tak jak powiedziałem za bardzo dobry a i wykonanie jego 

pozwala na dalszy rozwój Powiatu i w tym roku kontynuujemy, w tym kolejnym 

budżecie nie mniej zadań, nie jest gorszy, wręcz powiedziałbym o kolejne 

kilkanaście procent budżet jest wyższy i bogatszy. Dziękuję uprzejmie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, jeżeli chodzi o, że były głosy, że ten 

budżet jest beznadziejny, to chyba Pan się troszkę minął z prawdą, ponieważ 

głosowaliśmy za tym budżetem, że takich słów mocnych, jak tutaj Pan używa 

nie było. Myślę, że byłoby niepoważnie gdybym powiedział, że  to tak strasznie 

mi się nie podoba i potem podnoszę za tym rękę, także niech Pan no tutaj o tym 

nie mówi, ja rozumiem, że powiedział Pan też, dziękuję Pan za to nam, Radnym, 

że nie przeszkadzamy. Faktycznie nie przeszkadzamy, bo większość decyzji 

podejmuje Zarząd, stawiając nas tak naprawdę przed faktem dokonanym i 

zwołując sesję jakimś trybem nadzwyczajnym dostajemy od razu materiały na 

teraz, tak naprawdę nie można wielu rzeczy analizować, bo trzeba je szybko 

podejmować, żeby zdążyć złożyć wniosek, także faktycznie nie przeszkadzamy.  

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum,                              

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki                             

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespole Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła informację o 

przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz 

Zespole Opieki Zdrowotnej za 2009 rok. /Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła informację                           

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 9/. 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Pani Dyrektor, ja mam pytanie odnośnie 

postoju karetek. Jeśli się nie mylę to one gdzieś tam stoją koło więzienia, czy 

gdzieś tam, chodzi o te łódzkie karetki, na Katarzynowie, dobrze niech będzie 

na Katarzynowie, czy opiniowała Pani miejsce tego postoju, w jakich 

warunkach one tam stoją, czy coś jest Pani na ten temat wiadomo.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska: Nie, ale myślę, że w kwestii 

postoju karetek to naprawdę nie ma potrzeby opiniowania tego. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Dlaczego pytam, dlatego pytam, bo opinia 

w społeczeństwie jest taka, iż te karetki stoją w bardzo złych warunkach i czy to 

nie zagraża jakiejś tam przedostaniu się bakterii do tych karetek, do środka. W 

tych karetkach są różnego rodzaju instalacje, sprzęty, które później używane  są 

do badania ludzi. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska: To znaczy się na razie nie są 

używane, a to w jakich one warunkach stoją no to już zależy od tych osób, które 

te karetki mają w posiadaniu. Inspekcja Sanitarna nie może żadnej opinii wydać 

na ten temat. 

 

Starosta Janusz Michalak: Może ja jeszcze dwa słowa. Poinformuję może 

Radnych, że od niedawna te nasze stosunki są bardziej bliższe i Pani Zosia już 

jest nasza powiatowa, w stosunku do Pani Zosi pełnię funkcję pracodawcy. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja chciałbym zaprotestować przeciwko mówieniu, że 

społeczeństwo, może Panie Radny pewna grupa społeczeństwa bo też jestem 

społeczeństwem i mam całkiem inną opinię.  

 

Ad pkt. 10 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski 

przedstawił informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

/Zał. Nr 10 /. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Doktorze, ja mam pytanie, przypominam 

sobie rozmowy na Sesji dotyczące sprzedaży zwierząt na targowiskach 

gminnych. Targowiska w Łyszkowicach i Kiernozi zostały już pozamykane. 

Czy jest coś robione w tym temacie by powstały zastępcze. 
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Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski: Żeby 

takie targowiska mogły funkcjonować muszą zostać wpisane do określonego 

rejestru i muszą spełniać określone wymogi. Targowiska w Łyszkowicach i 

Kiernozi nie spełniały tych warunków i zostały zamknięte. W chwili obecnej 

trwają rozmowy dotyczące otwarcia targowiska w Łyszkowicach, ale w innym 

miejscu. 

 

Radny Stanisław Felczyński: Targowica funkcjonowała i były pewne zakusy 

zamknięcia tej Targowicy, ale w różnych wyjaśnieniach z Wójtem Trautem 

byliśmy u Doktora Kowalczyka, ustaliliśmy pewne warunki minimalne, jakie 

trzeba spełnić na tej targowicy i myślę, że koło 10 maja te warunki wszystkie 

będą spełnione targowica będzie funkcjonować. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Jeszcze drugie pytanie, Panie Doktorze chciałbym 

się dowiedzieć czy jest tzw. możliwy ubój gospodarczy trzody chlewnej, dla 

przykładu jednego świniaczka na kwartał, czy pół roku jak rośnie, bo ktoś sobie 

hoduje, czy jest taka możliwość, czy nie. 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski: No jest, 

ten ubój nie został jakby wykreślony z rozporządzenia, natomiast on de facto 

sam się wykreśla dlatego, że warunki jakie trzeba spełnić do przeprowadzenia 

takiego uboju są dosyć wysokie. Musi być pomieszczenie odpowiednie, woda, 

mało tego, fachowiec tzw. wykwalifikowany, który już tu jak gdyby na starcie , 

bo nie każdy rolnik ma to, albo nie ma wcale, nie ma takiego rolnika, może się 

zdarza, że któryś może mieć. Są dwa zakłady, właściwie trzy zakłady, czy dwa 

zakłady, bo już teraz mogę się mylić, trzy chyba, jest Chąśno, gdzie w tej 

dawnej GS-owskiej ubojni prowadzi tam no ubój więc można skorzystać z tego                                   

i zawieźć zwierzę. Poza tym jeszcze tutaj w grę wchodzi tzw. badanie w 

kierunku włośni, które no tam chwilowo, jeszcze chwilowo obowiązuje stary 

sposób badania na włośnię metodą trygonoskipową, ale za moment wchodzimy 

w wytrawianie, no więc te warunki są. Wiadomo, że to trzeba wykonać w 

jakimś odpowiednim laboratorium, gdzie się miareczkuje, rozciera są całe 

procedury przeprowadzenia tego, tych czynności. I tutaj nie wspomniałem o 

tym, że takie dwa, dwie takie ubojnie, jedna w Chąśnie, druga w Łyszkowicach 

mają metody wytrawiania, ale nie spełniają warunków lokalowo-

proceduralnych, bo tam jeszcze muszą być procedury opracowane i 

przymierzamy się do uruchomienia takiej pracowni na terenie szkoły, Zespołu 

Szkół Rolniczych w Dąbrowie Zduńskiej, gdzie będzie taka pracownia 

wytrawiania powiatowa zorganizowana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękujemy, 

czy ta odpowiedź satysfakcjonuje Pana? 
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Radny Krzysztof Janicki: Tak, dziękuję serdecznie. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Doktorze, czy targowica w Kiernozi, 

która została przeniesiona na plac GS spełnia wymogi weterynaryjne. 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski: Została 

zaakceptowana i została wpisana do rejestru także musi spełniać. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: A odnośnie Łyszkowic, Panie Radny 

Felczyński próba przywrócenia targowicy została podjęta o ile wiem, a o czym 

mówił mi Pan Marat Andrzej na wniosek i podpisy mieszkańców Gminy 

Łyszkowice.  

 

Radny Michał Śliwiński: Co to ma wspólnego tak naprawdę z całą tą dyskusją? 

 

Radny Janusz Żurek: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa 

targowiska w Kiernozi i wszystkich akceptów związanych z jej działalnością 

została na sesji Rady Gminy w tym  tygodniu w poniedziałek wyjaśniona przez 

lekarza powiatowego przy akceptacji Radnych Rady Gminy i wszystko zostało 

wyjaśnione, już temat został urwany od A do Z zostało wszystko wyjaśnione.  

 

Ad pkt. 11 

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2009 rok.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Martyna Szpiek-Górzyńska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2009 rok.  /Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację                                 

o działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim. /Zał. Nr 12/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH L SESJI RPŁ – GODZINA 14.00 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

L SESJI RPŁ – GODZ. 14.30 

Ad pkt. 13 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 

lutego 2010 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

poszczególnych 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. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, poszczególnych 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 Budżetu i Finansów :   pozytywna 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji : pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za:                    20 

przeciw:             1 

wstrzymało się: 0 

podjęli Uchwałę Nr L/368/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 

2010 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, poszczególnych 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 13/. 
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Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach. 

 

Radny Jerzy Wolski: Chciałbym usłyszeć opinię Komisji Zdrowia, komentarz 

jakiś, co się na Komisji Zdrowia wydarzyło, bo ja czytałem w prasie, że tam 

rozmawialiście na ten temat i się różnie tam… 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                              

i Bezpieczeństwa Obywateli: negatywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:                    12 

przeciw:             6 

wstrzymało się: 3 

podjęli Uchwałę Nr L/369/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach /Zał. Nr 

14/. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Zostało pokazane oblicze Rady, teraz w tej 

chwili. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                              

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Tutaj jeszcze 

ja chcę nadmienić, że Komisja Zdrowia wystąpiła z pismem, dyskusja nad 

projektem uchwały Rady Powiatu Łowickiego, brzmienie tego punktu: 

„Rozpatrzenie projektu uchwały” oznacza również dyskusję, więc dlatego też 

nie zajmowałem się tym, będziemy dyskutować po prostu przy tym punkcie. 

Bardzo proszę najpierw o przedstawienie tego projektu Panią Sekretarz. 
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt uchwały RPŁ                    

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                                 

w Łowiczu. 

 

Radny Krzysztof Figat: Proszę Państwa, Szanowna Rado, chciałbym 

podziękować Zarządowi za dokonanie tej autopoprawki zdjęcia punktu, w 

którym były zmiany w statucie ZOZ, które w moim odczuciu rodziły wiele 

komplikacji. Na przyszłość, ja rozumiem, że w tej sytuacji powrócimy do 

dyskusji i będziemy, o ile będzie dalej wniosek o zmianę, o zmianę w tym 

punkcie. Ja tylko przypomnę, że chodzi tam o likwidację zapisu w statucie  

ZOZ-u, przepraszam najmocniej o likwidację zastępcy dyrektora d/s lecznictwa, 

zastępcy dyrektora d/s administracyjno-technicznych i zastępcy dyrektora d/s 

finansowych oraz pielęgniarki naczelnej. Chciałbym, przypomnieć, że taki zapis 

ograniczałby możliwości przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZOZ-u. 

Dziękuję jeszcze raz Zarządowi za zdjęcie tego punktu z głosowania. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                              

i Bezpieczeństwa Obywateli: pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za:                        21 

przeciw:                 0 

wstrzymało się:      0 

podjęli Uchwałę Nr L/370/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                                 

w Łowiczu /Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Łyszkowice. 

 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów : pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:                         21 

przeciw:                  0 

wstrzymało się:      0 

podjęli Uchwałę Nr L/371/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice /Zał. Nr 16/. 
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Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały                                          

Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

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

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

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego                         

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego                      

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

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

i wolontariacie. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni P. Bejda, K. Figat/: 

za:                       19 

przeciw:                0                          

wstrzymało się:    0 

podjęli Uchwałę Nr L/372/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

zmiany uchwały  Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego                         

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego                      

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

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

i wolontariacie./Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie regulaminu przyznawania 

nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym i krajowym. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

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

nieobecni P. Bejda/: 

za:                       20 

przeciw:                0                          

wstrzymało się:    0 

podjęli Uchwałę Nr L/373/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie  

regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym i krajowym /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

i Promocji – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni P. Bejda, W. Wojciechowski/: 

za:                       19 

przeciw:                0                          

wstrzymało się:    0 

podjęli Uchwałę Nr L/374/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów 

sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym /Zał. Nr 19/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 
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Radny Krzysztof Janicki: Mam pytanie do Pana Starosty, Panie Starosto no 

wiadomo, nadwyżka prawie 5 mln została tak rozdysponowana bez mrugnięcia 

okiem, że tak powiem, ale dobrze, trzeba te pieniążki wydawać, chciałbym 

zapytać o ulicę Chełmońskiego. Z tego, co wszyscy wiemy Miasto zepsuło tą 

drogę, Miasto tę drogę powinno za własne środki naprawić. Były też 

podejmowane próby złożenia wniosku, oczywiście ktoś, już nie ma tutaj tej 

osoby, nie dopilnował tego i ten wniosek nie przeszedł, nie przeszły środki 

zewnętrzne. Dlaczego my jako Powiat, jeśli ktoś zniszczył tą drogę, mamy pół 

na pół uczestniczyć w kosztach. Wydaje mi się, że 70% minimum powinno 

Miasto wyłożyć, a 30% my. Mamy ulicę Armii Krajowej, jest tam część ulicy w 

fatalnym stanie, którą można by było wyremontować, ale nic się ku temu nie 

robi. Pan mi wytłumaczy Panie Starosto. 

 

Starosta Janusz Michalak: Zasada współfinansowania inwestycji na drogach 

powiatowych, współfinansowania przez Gminy jest dla wszystkich gmin taka 

sama, 50 na 50. Czy robimy drogę, którą zniszczyła Gmina, czy robimy drogę, 

którą zniszczyli tylko jeżdżący nią obywatele jakby to nie ma znaczenia i nie 

jest to przypadek pierwszy. Ja już wcześniej mówiłem, dokładnie tak samo 

remontowana była droga powiatowa w zeszłym roku, w zeszłym chyba biegnąca 

przez Zabostowy. Była budowana kanalizacja, została droga zniszczona, ale 

zrobiliśmy ją 50 na 50 i wszystkie drogi tak robimy. Nie wiem dlaczego Miasto 

miałoby, że tak powiem na innych warunkach ją wykonywać. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto, a czy droga, bo z tego co się 

orientuję, droga w Zabostowie była przekazywana chyba w użyczenie, w 

zarządzanie Gminie. Czy Chełmońskiego też będzie przekazana, czy była 

przekazana w zarządzanie Miastu Łowicz. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy Chełmońskiego jest przekazywana, jak 

tylko Powiat istnieje w zarządzanie Miastu Łowicz. Droga w Zabostowie była 

przekazywana, ponieważ wtedy umówiliśmy się, że samą inwestycję 

przeprowadzi Gmina Łowicz i nie ma innej możliwości finansowania, trzeba 

było ją przekazać w zarząd Gminie Łowicz i przekazać na to dotacje. Tutaj w 

tym przypadku tak być nie musi, chociaż tak wszystkie ulice miejskie, które są 

drogami powiatowymi w ramach porozumienia co roku są przekazywane w 

zarządzanie Gminie Miasto Łowicz. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, na Komisji  Budżetowej obiecał Pan, 

że przygotuje Pan procentowo i kwotowo, jak wygląda podział tej nadwyżki na 

Gminy. 
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Starosta Janusz Michalak: Absolutnie, o czym Pan mówi. Było pytanie, na 

którą Gminę ile jest przeznaczonych środków z dróg i to zostało i to rozdała 

Pani Dyrektor. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tego nie dostałem. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Adriana Drzewiecka poinformowała, że 

materiał ten został rozdany radnym podczas przerwy w obradach dzisiejszej 

sesji.  

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, właściwie tak do Zarządu pytanie 

informacyjnie, jesteśmy przy drogach, przy remontach i przy zniszczonych 

drogach. Pytam konkretnie o miejscowość Bąków Górny, czy jakieś działania 

będą poczynione, tam po zimie dosłownie rozsypała się na znacznym odcinku 

droga, która jeszcze na jesieni była dobra. Czy macie jakieś plany, pomysły, czy 

może z Wójtem rozmawiacie na ten temat. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy Wójt chętnie by rozmawiał, gdyby miał 

trochę inną sytuację w budżecie i nie musiałby tyle inwestować w most                            

w Bąkowie, to co tak wyszło raptownie zostało zafastrygowane, że tak powiem, 

jak to trochę siądzie będzie to wzięte w jakieś tam ramy, czyli kawałki wycięte                       

i masą na gorąco połatane, tak jak już wcześniej mówiłem są sytuacje.  Może nie 

jakieś wielkie pieniądze, ale z przetargów się resztują i nie przerzucamy ich z 

Gminy na Gminę, tylko jakby robimy taką rezerwę, jeśli nie trzeba dołożyć do 

innej drogi, to po prostu może się jakaś kupka uskłada, no a w Zdunach póki co 

trochę się już odłożyło. 

 

Radny Jerzy Wolski: Wracając do tej samej drogi, tam chyba by należało w 

pierwszej kolejności zrobić dobre odwodnienie tej drogi, przecież tam rowów w 

ogóle nie ma prawda takie techniczne sprawy, ta droga wpadła właściwie. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów : pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni P. Bejda, W. Wojciechowski/: 

za:                       18 

przeciw:                0                          

wstrzymało się:    1 

podjęli Uchwałę Nr L/375/2010 RPŁ z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 20/. 
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Ad pkt. 21 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: W okresie 

miedzy sesjami ZPŁ odbył w tym czasie 6 protokołowanych posiedzeń. 

Najistotniejszymi tematami posiedzenia Zarządu było:  

w zakresie edukacji  

Członkowie Zarządu  zatwierdzili arkusze organizacyjne:  

- I LO w Łowiczu,  

- MOS w Kiernozi  

- ZSP Nr 2 RCKU i P  

 

Członkowie Zarządu przyjęli informację o działalności klubów i stowarzyszeń  

działających w Powiecie Łowickim.   

 

Członkowie Zarządu nie przedłużyli powierzenia obowiązków doradcy 

metodycznego Pani Janinie Mierzejewskiej – Majcherek.  

  w zakresie architektoniczno – budowlanym   

Członkowie Zarządu  pozytywnie uzgodnili do wniosku o uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowa obiektu przejścia dla 

zwierząt PZD- 262A nad autostradą A2 w km 398+605 wraz z dojściami do 

obiektu i drogą serwisowa D81”. 

 

Członkowie Zarządu dokonali pozytywnego uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego miasta Łowicza: 

1) obszar urbanistyczny Korabka, fragment położony w rejonie  ulic Armii 

Krajowej w kwartale ul. Grunwaldzka – Klonowa – Magnoliowa.  

2) Obszar urbanistyczny Bolimowska  w rejonie ulic Niciarniana – Polna.  

 

Członkowie Zarządu dokonali pozytywnego uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Domaniewice fragmenty obszarów 

wsi Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice 

Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno I i Skaratki.  

 

w zakresie ochrony środowiska  

Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię do Programu Edukacji 

Ekologicznej Dzieci i Młodzieży.  
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w zakresie geodezji  

Członkowie Zarządu zdecydowali o wyłonieniu dostawcy i wykonawcy  prac 

polegających na instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum I i II, 

serwerowni i w pomieszczeniu ze sprzętem skanująco – drukującym.  

 

ZPŁ zdecydował o zmniejszeniu ceny wywoławczej o 20% w stosunku do ceny 

wywoławczej ustalonej w poprzednim przetargu na sprzedaż lokali 4 i 5 w 

budynku w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 28a.  

 

ZPŁ zdecydował o powtórzeniu procedur przetargowych na remont 

nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 1/3 – zadanie inwestycyjne „renowacja 

bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 /Zał. Nr 5/. 

  

Członkowie Zarządu zdecydowali o zawarciu umowy z inspektorem nadzoru 

nad wykonaniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów                          

i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali wraz z 

opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla Gminy Łyszkowice. 

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o wykonaniu pomiaru i przeklasyfikowania 

gruntów rolnych na grunty leśne przez Pracownię Usług Geodezyjnych.  

 

w zakresie finansów 

Członkowie Zarządu zapoznali się z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli 

finansowej przeprowadzonej w ZSL w Zdunach.  

 

Członkowie Zarządu dokonali propozycji podziału wolnych środków. 

 

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych  

Członkowie Zarządu dokonali zatwierdzenia dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty firmy Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o.                             

z siedzibą w Lublinie na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania                          

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty 

budowlane i dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu: „Wzmocnienie 

potencjału sieci usług medycznych północno – wschodniej części województwa 

łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej                           

w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną”.  

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2010 rok wydatków w wysokości 27 479,96 zł związanych                             

z realizacją projektu jw. Na pokrycie wydatków dotyczących przygotowania                          

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem są roboty budowlane i dostawa sprzętu medycznego w ramach 

projektu: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno – 
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wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 

Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 

medyczny i aparaturę medyczną”.   

 

w zakresie PZD i T w Łowiczu  

Członkowie Zarządu zdecydowali o dokonaniu zmiany nazw zadań oraz 

zwiększenie  wartości inwestycji w planie zadań inwestycyjnych na rok 2010 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu: 

a) Droga nr 2718E odc. Łaguszew Płaskocin - nakładka L = 2238 zostanie 

zmieniona na Droga nr 2718E odc. Płaskocin – Łaguszew – nakładka. 

Zwiększenie nakładów nastąpi o 211 000,00 zł. 

b) Droga nr 2730 E odc. Wiskienica G. – Wiskienica D – nakładka L = 

600mb zostanie zmieniona na Droga nr 2730 E odc. Wiskienica G. – 

Wiskienica D – nakładka. Zwiększamy środki o 120 000,00 zł. 

c) Droga nr 2749E odc. Dąbkowice G. – Dąbkowice D. – nakładka L = 1250 

zostanie zmieniona na Droga nr 2730E odc. Dąbkowice G. – Dąbkowice 

D. – nakładka. Zwiększamy środki o kwotę 82 308,00 zł.   
Zarząd podjął uchwały w sprawie  

1. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

2009 rok 

2. Przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych ZOZ w 

Łowiczu, PBP w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i CKT i PŁ za 2009 

rok. 

3. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

4. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dób 

kultury i tradycji.  

5. Zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 

rok - realizacja uchwał RPŁ, 

6. zmiany budżetu na 2010 rok.  

7. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w budynkach 

B, C i E Domu Pomocy Społecznej w Borówku w ramach projektu 

pn.: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę 

Domu Pomocy Społecznej w Borówku” i powołania doraźnej komisji 

przetargowej.  

8. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem 
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jest wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E Domu 

Pomocy Społecznej w Borówku w ramach projektu pn.: „Poprawa 

jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy 

Społecznej w Borówku”. 

9. określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym  konkursie ofert 

na realizację  zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku 

publicznego ( w formie wsparcia)  z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej  i sportu 

10. określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym  konkursie ofert 

na realizację  zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje 

pozarządowe  oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku 

publicznego ( w formie wsparcia)  z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał i przyjął informacje na L 

Sesję RPŁ.  

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ  w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2009 rok.  

3. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2009 rok.  

6. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLVII/345/201 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

9 lutego 2010 roku w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, poszczególnych 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. 
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8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok.  

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo, jeszcze może dodam dwa 

słowa o sytuacji bieżącej, jaka jest, finansowej. Za I kwartał po stronie 

dochodów mamy wykonanie 25,01 %, po stronie wydatków 20,24%. 

Inwestycje, które są kontynuowane z zeszłego roku toczą się i nie są zagrożone, 

ta największa na szpital, w poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na 

wykonanie kompleksowe prawie całego, znaczy całego zakresu tegorocznego, 

które opiewa na około 10 mln i to chyba takie najważniejsze rzeczy. Jeszcze 

może jedna ważna rzecz, niestety udziały w podatkach są w porównaniu nawet z 

zeszłym rokiem tragiczne, powinniśmy otrzymać za I kwartał 2 mln                         

67 tys., dostaliśmy o 510 tys. mniej, czyli prawie ¼, a za cały zeszły rok te 

wpływy były niższe o siedemset kilkadziesiąt tysięcy, z tym, że udział w 

podatkach na ten rok jest zaplanowany na poziomie niższym niż w roku 

ubiegłym.  

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto pytanie do Pana, co prawda minęło od 

zadania mojego pytania od 15 marca już sporo czasu. Ja prosiłem o 

ustosunkowanie się do tego, co przedstawiłem na sesji 15 marca. Nie dostałem 

takiej odpowiedzi, tak naprawdę powinienem ją dostać albo na sesji albo w 

ciągu 21 dni. Zastanawiam się teraz, czy w tej sytuacji nie poprosić 

Przewodniczącego zgodnie z regulaminem o włączenie rozpatrzenia tej 

odpowiedzi do porządku następnej sesji, czy uzyskam jakąś odpowiedź teraz 

bądź na piśmie. 

 

Starosta Janusz Michalak:  Powiem szczerze, że nie jestem przygotowany na 

odpowiedź, a nawet powiem więcej, że no nie pamiętam, jakie było pytanie, 

jeśli można przypomnieć, to … 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto chodziło o pomówienie mnie                                 

o kłamstwo przez Pana Dyrektora Szpitala. 

 

Starosta Janusz Michalak: No nie, wie Pan, to akurat, nawet jeśli takie pytanie 

było to ono chyba nie bardzo jest do mnie skierowane, akurat ja nie jestem 

uprawniony, aby rozpatrywać, czy to było pomówienie, czy to nie było 

pomówienie.  
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Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto recytowałem protokół z Komisji i z 

Sesji. Także tutaj wedle regulaminu, który mówi, że interpelacja powinna 

zawierać przedstawienie stanu faktycznego, wynikająca z pytania, myślę, że 

przedstawiłem stan faktyczny i protokół z Komisji i protokół z sesji. 

 

Starosta Janusz Michalak: Zgoda Panie Radny, ale nie ma takiej tradycji i 

chyba nigdy tak nie było, żeby osoba trzecia stwierdzała, czy Pan powiedział 

prawdę, czy… 

 

Radny Krzysztof Figat: Czyli rozumiem, że można Radnemu powiedzieć 

wszystko. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja wcale tego nie powiedziałem, tyle samo można 

co i Staroście, co i każdemu z nas, a naprawdę ja nie jestem od tego, nie mam w 

zakresie obowiązków rozpatrywanie, kto mówi prawdę, a kto nie mówi prawdy, 

tym bardziej, że nie we wszystkich uczestniczę. 

 

Radny Krzysztof Figat: Mimo wszystko odpowiedź się należała. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie, nie, ja nawet nie mam prawa, uważam, że nie 

mam prawa takiego. 

 

Radny Krzysztof Figat: To szkoda, bo Pan tego nie zanegował na Sesji                           

15 marca. 

 

Ad pkt. 22 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie miedzy sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Chciałem 

bardzo podziękować wszystkim Radnym, którzy wzięli udział w naszym 

proteście pod Ministerstwem Zdrowia 24 marca w Warszawie. Również ja 

uczestniczyłem w tym proteście, była to dla mnie duża lekcja samorządności.  

25 marca uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej, przed Świętami Wielkiej Nocy 

w procesji Droga Krzyżowa, po Świętach 10 kwietnia w uroczystościach 

związanych z piątą rocznicą śmierci Jana Pawła II, 11-tego spotkanie 

wielkanocne z kombatantami z Armii Krajowej, 12–tego także chciałbym 

podziękować wszystkim Radnym, którzy wzięli udział w uroczystym spotkaniu 

Rad Miejskiej i Powiatu, a także udział w uroczystościach związanych z żałobą 

narodową, z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem, 15 kwietnia Msza Święta w 

Kościele Ojców Pijarów i uroczystość „Kwiecień miesiącem pamięci 
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narodowej”, która została przełożona na 22 kwietnia w Technikum i z tych 

ważniejszych spraw to wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to ja odpowiem. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący chciałbym się dowiedzieć, 

czy uczestniczył Pan w sesji marcowej Rady Miasta Łowicza. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przed chwilą 

mówiłem, że tak. 

 

Radny Krzysztof Janicki: To chciałbym się dowiedzieć, co Panu tak 

przeszkadza w stosunku do Radnych Powiatowych, bo tam ponoć no miał Pan 

takie wypowiedzi i negatywne co do Radnych i może co do których, no Pan się 

odniesie do tej swojej wypowiedzi z Rady, z uczestnictwa z Rady Miasta 

Łowicza. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Bardzo bym 

nie chciał się czuć, kiedy po raz kolejny jestem na przesłuchaniu i jeszcze na 

temat, kiedy Pana Radnego tam nie było i Pan nic nie wie, nic nie powiedziałem 

tam o Radzie Powiatu, Słowo Rada Powiatu nie padło z moich ust. Przepraszam 

natomiast za to, że chciałem dostosować się do waszych wymagań i uważałem, 

że będąc kurtuazyjnie na sesji Rady Miejskiej należy Radnym Miejskim, zresztą 

wszędzie, gdzie jeżdżę tak robię, powiedzieć komplement i to pogratulowanie 

im pracy było komplementem. Natomiast, jeżeli Pan uważa, że w jakiś sposób 

obraziłem czy powiedziałem coś złego o pracy Rady Powiatu, no to mówię, że 

czegoś takiego nie było, wprost niczego takiego nie powiedziałem. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Dobrze, ja pozwolę sobie w stosownym czasie 

przejrzeć protokół z Rady Miasta i się odniosę do tego.  

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli chodzi o komplementy to Panie 

Przewodniczący trzeba naprawdę uważać, bo mając dwie kobiety przy sobie i 

powie się, że jesteś ładniejsza, to można drugiej zrobić potwarz. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przeprosiłem 

za nadmierne zaangażowanie się w tamtą sprawę. Nie wiem, czy Pan Radny 

zauważył. 

 

Radny Michał Śliwiński: I teraz pytanie, Panie Przewodniczący, nie bardzo 

rozumiem, co ma wspólnego protest i samorządność. Mówi Pan, że odbył Pan, 

dzięki protestowi bardzo pouczającą lekcję samorządności. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Tak, 

podkreśliłem, że to było moje indywidualne doświadczenie, że czasami warto 
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zaangażować się w tego typu akcje jako samorząd i nigdy w czymś takim nie 

brałem udziału. Było to bardzo budujące, pocieszające, niestety okazało się, 

nieco z mojej strony naiwne, ale uświadomiło mi to, że warto nawet w ten 

sposób walczyć o sprawy powiatu i dlatego była to dla mnie lekcja 

samorządności. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Znaczy ja jeszcze, odniosę się do tego 

protestu. Panie Radny Śliwiński, ja uważam, że gdybyśmy tam byli wszyscy,  co 

myśmy to widzieli i myśmy już z wielką uwagą wysłuchali Pani Minister 

Kopacz nie byłoby tutaj na sesji ze strony nawet chociażby Pana Radnego 

Śliwińskiego, wiedziałby Pan, co Pani Minister Kopacz nam obiecała, a czego 

nie dotrzymała i wiedział Pan na pewno o wiele więcej o karetkach, to, co się 

dzieje w Ministerstwie Zdrowia, a czego się nie robi, myśmy tam byli… 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję, 

chciałem usprawiedliwić, ponieważ wszyscy Radni, ja dzwoniłem do 

wszystkich Radnych i ci, którzy naprawdę nie mogli, no to nie pojechali i tutaj 

absolutnie to, jest tak, że ci, którzy mogli pojechali. 

 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo dziękuję Panu Radnemu za wytyczenie mi 

ścieżki edukacyjnej, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli ja zadawałem pytania, 

które wy zadawaliście później Pani Kopacz i były one bezsensowne to bardzo 

przepraszam. 

 

Ad pkt. 23 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie do Zarządu, czy już Zarząd Dróg 

Powiatowych ma masę na gorąco, czy już ruszyliście z łataniem dziur. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: Tak ma, po tych 

wolnych dniach przystępujemy do łatania tych dziur na gorąco. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja do Zarządu mam pytanie, może Pan odpowie, 

kiedy w końcu Wydział Edukacji zostanie przeniesiony tu na ulicę 

Stanisławskiego. W jakim to jest najszybszym terminie, bo tutaj ten budynek 

stoi, my tylko na Radach się zbieramy i nie jest wykorzystany dalej. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ten na rynku też nie leży, też stoi, ale, proszę 

Państwa, ja wiem, że to jest dziwne, co teraz powiem, ale szybciej było 

zbudować ten budynek niż znaleźć dostawców mebli do tego budynku, już w 

trybach oczywiście ustalonych ustawą o zamówieniach publicznych. Już są 
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rozstrzygnięte zarówno przetargi na dostawę do Geodezji, jak i do AB. Myślę, 

że w tej chwili to chyba robią nawet coś tam, myślę, że kwestia 

przeprowadzenia się, to jest kwestia przyszłego tygodnia. Później jeszcze 

będziemy, że tak powiem rozszerzali, próbowali rozszerzać tą inwestycję, bo 

środki zapisaliśmy właśnie dzisiaj w budżecie o te pomieszczenia, które są tam 

za ścianą, a które nie były przewidziane no i chwila jeszcze będzie potrzebna na 

powiedzmy pomalowanie pomieszczeń po wydziałach, które się przeprowadzą 

tutaj, to odpowiedź na pytanie Pana Radnego, jeśli mógłbym sam, czy będzie 

jeszcze jakieś inne. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja jeszcze odnośnie tych mebli, szkoda, że ich 

Chińczycy nie robią, bo tak już by były. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy może dlatego to trochę trwało, bo były 

obawy, Pani Dyrektor miała obawy, żeby to nie była dostarczona jakaś 

chińszczyzna, że tak powiem. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Jeszcze mam pytanie do Pana Darka Kosmatki,  

Panie Darku zapytam się, czy podjął Pan jakieś działania odnośnie spotkania w 

sprawie ulicy i protestu na Armii Krajowej. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: Rozmawiałem z 

Panią Dyrektor, czy ktoś był właśnie z jakąś skargą, bo wiem, że tam składali 

podania o ekrany, żeby im założyć. Dostałem odpowiedź na piśmie, nikt się nie 

pojawił, nie pokazał, nie zaproponowali żadnego spotkania, także czekamy na 

jakąś odpowiedź mieszkańców. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Darku, ale pamięta Pan, że w tamtym roku 

mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych i później miało odbyć  takie 

spotkanie miasto, Powiat, mieszkańcy, miały być uzgodnione pewne możliwości 

bodajże wybudowania ulicy Płockiej wspólnie z miastem, z Gminą i nic w tym 

temacie nie jest robione. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka: Tak, 

rozmawiałem z mieszkańcami, z Radnym konkretnie Gminy z Panem 

Grzegorzem Bombą. Ci mieszkańcy są przeciwni budowy tej ulicy, tam w 

ogóle, jeżeli byśmy w to jeszcze my się włączyli to byłby ogólny tam bałagan i 

dlatego ta sprawa stanęła w miejscu. 

 

Radny Janusz Żurek: Panie Przewodniczący pytanie do Pana, życie nas 

nauczyło ostatnio wielkiej pokory, wielkiej zadumy i wielkiego smutku i 

pojednania. Ja na sesji, która tam miała miejsce dużo wcześniej w Liceum 

Chełmońskiego powiedziałem Panu i życzę dużo zdrowia i dokąd jeszcze to 
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będzie odciągane, bo dziś zostało odciągane zastępstwo Przewodniczącego. 

Wtedy Pan lakonicznie powiedział, że ja Panu życzę czegoś złego. Ja nikomu 

nie życzę czegoś złego, tylko pewne sprawy należy podjąć, z honorem przyjąć, 

przyznać się do błędu i do wielu innych rzeczy i w myśl pojednania i dopełnić 

tego obowiązku, bo nie daj Boże, nie wiadomo, co się dziś z każdym z nas 

stanie i zostawiasz Pan Radę ubezwłasnowolnioną według statutu, według 

wszystkiego, zostawiasz Pan Radę ubezwłasnowolnioną, uciekamy od 

odpowiedzialności pewnej cały czas.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Ja dziękuję za 

ojcowską radę, natomiast chciałem powiedzieć, że niczego, ani nikogo nie 

zamierzam zostawiać, ani w tej chwili nie zostawiam w czasie teraźniejszym, to 

jest po pierwsze, po drugie ja nie chcę po prostu tu mówić o kulisach, bo taka 

była umowa dżentelmeńska, natomiast w porządek najbliższej sesji zostanie 

wpisany wybór wiceprzewodniczących i to Państwu obiecuję. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja mam pytanie, będzie zamach na Pana? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Ja nic o tym 

nie wiem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że tak 

jak w roku ubiegłym na dzień święta flagi chcemy rozpropagować trochę te 

barwy narodowe i tak jak Państwo pamiętają w zeszłym roku odbyło się to na 

Nowym Rynku w Łowiczu. W tym roku chcielibyśmy pewnie zgodnie z 

oczekiwaniami Państwa wyjść poza miasto i dokonać rozdawania 

przekazywania flag w stolicach Gmin, a, że najlepszym, akurat w tym roku 2 

maja wypada w niedzielę, więc najlepszym miejscem to pewnie będzie miejsce 

gdzieś blisko Kościoła, a czas, któraś z Mszy i przygotowujemy w tej chwili po 

kilkadziesiąt flag dla każdej z Gmin. To w zależności też od ilości mieszkańców 

i one będą jutro do odebrania, dlatego mam prośbę, żeby Państwo Radni 

domówili się kiedy by chcieli, na jakiej Mszy, bo mamy też przygotowany tekst, 

o który należałoby poprosić Proboszcza po prostu, żeby przeczytał i powiedział, 

że coś takiego jest zorganizowane i zwrócić się najłatwiej będzie do mnie gdzie 

i kiedy odebrać te flagi. Myślę, że powinno być tak, że będą to Radni akurat z 

tego, no jeśli, powiem dlaczego z okręgu, a nie z Gminy, ponieważ jest taka 

Gmina, która nie ma Radnego, Gmina Chąśno, na przykład Gmina Łowicz nie 

ma Kościoła swojego na terenie, dlatego też pewnie Radni zarówno Michał 

Śliwiński, Andrzej Pełka jak i Mieczysław Szymajda powinni w 

Domaniewicach, bo tam jest też okręg wyborczy więc byłoby to. To jest 

propozycja, ja też mówię, że też nie ma ani obowiązku, ale dobrze by było, 

żebyśmy jakoś pokazali, że to nie jest akcja partyjna, tylko Rady, całej Rady, no 

i wybrali taką odpowiednią godzinę, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
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miejscy Radni też gdzieś byli na Gminie, ja na przykład chciałbym poprosić, 

żeby mnie do Domaniewic zaprosić, do Łyszkowic, no więcej pewnie nie dam 

rady, w Kocierzewie bywam co Święta, także nie muszę być tym razem. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto dziękuję, że Pan w ogóle powiedział, 

że jest troszkę inaczej, bo ja mam zapisane w kalendarzu, na godzinę 11.00  się 

umówiłem na Nowym Rynku z Panem Przewodniczącym, bo dzwonił do mnie, 

dziękuję, że Pan powiedział, bo bym stał jak parasol pewnie tam. 

 

Starosta Janusz Michalak: Powiem szczerze, że to ja tak wymyśliłem, żeby to 

trochę zmienić, a w ogóle to nie wiadomo było, czy ta akcja dojdzie do skutku, 

bo podobnie jak z meblami, tak i z flagami, trudno kupić flagi w Polsce. 

 

Radny Michał Śliwiński: Wie Pan o tym, że było już zamieszczone ogłoszenie 

tak samo na stronie internetowej. Tak naprawdę zmienianie są znowu zasady                     

w trakcie gry, no bo już ileś tam osób dowiedziało się o tym, że już zamówili 

sobie ławki w Łowiczu, żeby przyjechać do Łowicza, żeby odebrać flagę z 

Nowego Rynku. 

 

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „ŁOWICZANIE”      

Teresa Wojda: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

przysłuchiwałam się dzisiaj bardzo uważnie obradom sesji, pozwolę sobie nie 

komentować zachowań i tego co się działo, ale odniosę się jedynie do tego 

materiału, który  tu przyniosłam i zdaje się w większości Państwu rozdałam, 

dotyczący właśnie tego, że tutaj było wielokrotnie powiadane, że nie było 

żadnych skarg, a czym innym jest, jak skargą nie jest protest, który złożyliśmy 

jako stowarzyszenie właśnie do Starosty Łowickiego i do dziś żadnej 

odpowiedzi, w ogóle żadnej odpowiedzi na tego typu pisma związane z tym 

protestem. Nie wiem co Państwu ktoś może tłumaczył, ale ja stwierdzam 

stanowczo , że żadnej odpowiedzi nie było, mało tego, Pan Starosta pomimo 

umówionej wizyty odmówił spotkania, to samo Przewodniczący Komisji 

Kultury. To ja się pytam wobec tego jaka jest kultura osobista Szanownej Rady, 

chociaż z wielkim szacunkiem dla tych Państwa, którzy pełnią te obowiązki 

starając się jak najlepiej, ale wyrażam swoje zdumienie jak Państwo macie 

bardzo trudno działać, ja też byłam Radną. Dostęp do informacji jest podstawą 

wszystkiego. Panowie, Panie odwagi, inaczej decyzje zapadają poza nami, 

właściwie ma się wrażenie, że jest Starostwo, jest Powiat i Powiat. Nikt się nie 

liczy z interesem mieszkańca i tu zauważyłam w sprawozdaniu, że bardzo 

wpływy z podatków zmalały, one będą malały, ale Państwo, wy naprawdę nie 

czujecie tego co się dzieje tu w Powiecie, a cząstką, odzwierciedleniem tego co 

w Powiecie oczywiście dzieje się gdzieś, wiadomo macie każdy, z jakiegoś 

ugrupowania jesteście. Ja też startowałam do Rady Powiatu i właśnie spotyka 
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mnie to, co mnie spotyka ja tu dokładnie opisywałam, mimo wszystko w 

skrócie, nie wszystko opisywałam, bo formy straszenia, formy jakiegoś 

złośliwego nękania to myślę, że to nie są dobrze świadczące o władzach, ja 

naprawdę mam wielki szacunek do wszystkich Państwa, i do tych z PiS-u, ale 

cóż przeszkadza Państwu, że ja startowałam z jakiejś listy wyborczej, jestem 

bezpartyjna, działam w kulturze i dlatego trzeba Wojdową było zniszczyć, bo 

była niewygodna, a Wojdowa się nie dała i dlatego Panowie Radni jak możecie, 

bądźcie, miejcie więcej odwagi i nikt wam nie ma prawa zabronić dostępu do 

informacji, to jest podstawowa rzecz. Ja wierzę, że macie sumienie, wierzę, że 

potrafilibyście lepiej działać dla dobra, czasami trzeba się rzeczywiście spierać i 

rozstrzygać coś, ale nie ja tu obserwuję, że jak lepiej mniej widzą Radni to 

wiadomo najlepiej go zaatakować jakimiś słowami takimi, żeby przestał myśleć, 

przestał zadawać pytania, nie tędy droga, proszę Państwa właśnie w moim, w 

naszym proteście jest to, że nie,  prawo nie jest wszystkim, jest coś jeszcze 

ważniejszego od prawa, jest stosowanie się do zasad etycznych, są ważniejsze 

zasady etyczne moralne i właśnie nie byłoby problemem Panie Starosto, nie 

miałby Pan problemu, gdyby Pan nas potraktował i wszyscy traktowali zasady 

nawet prawne i etyczne, że jak można nie udostępnić pisma, które ja mam i 

wiem przez kogo podpisane, a mnie się tłumaczy, że zgodnie z prawem trzeba 

zamazać wszystkie nazwiska. Panie Starosto, Pana ktoś chce ośmieszyć, z całym 

szacunkiem dla Pana, niech Pan nie pozwala sobie, żeby ktoś Panem rządził i 

niech Pan nie daje sobie wmawiać cokolwiek, że właśnie najlepiej to jest 

działać, nie wiedząc do końca, nie Pan jest zobowiązany przewidywać wszelkie 

konsekwencje decyzji Pana, nikt tu Pana nie zwalnia, a ja jestem takim 

maleńkim, maleńką cząsteczką, nie poddałam się i zapraszam wszystkich, jutro 

w skansenie w Maurzycach otwieramy chałupę, dlatego tylko, bo tam jest 

wielka cząstka historii mieszkańców tego terenu i tych osiągnięć. Ja nie pracuje 

dla siebie, bo jeśli przeczytaliście Państwo, co ja mam z tego, to wiecie, to 

chodzi o to, że ja, jak i moja grupa działamy dla dobra tego Powiatu, a jak ktoś 

mówi, że wy macie się zajmować występowaniem na drogę prawną no to 

przepraszam bardzo, my jesteśmy od działalności kulturalnej, a nie od włóczenia 

się po sądach. I to na ten moment bardzo, bardzo serdecznie życzę wszystkim 

zgodnej pracy i może właśnie troszeczkę takiej odwagi, odwagi cywilnej, 

naprawdę to jest bardzo potrzebne mieszkańcom, bo sami wiecie Państwo jak 

jest źle. Zakłady pracy polikwidowane, ja patrzę sprawozdanie piękne, wielkie 

pieniądze na Urząd Pracy, aktywizację zawodową, jakie to ma odniesienie do 

czegokolwiek, ile jest bezrobotnych ludzi bez szans do przeżycia, ja sama 

jestem bezrobotna, bez prawa do zasiłku i nie chodzę już nawet do Urzędu, ale 

żyję dzięki właściwie, że ktoś mnie utrzymuje żebym mogła działać, żebym 

mogła dochodzić choćby sprawiedliwości, jeśli proszę Państwa, ktoś próbował, 

bo wiem jakie plotki chodziły, że mówienie, zbijanie na trop, że to są rozgrywki 

personalne. Nie, ja byłam zobowiązana poprzez uchwałę mojego 

Stowarzyszenia do stosowania zasad, apel o godne zachowanie traktowanie 
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łowickich tradycji ludowych, ja uważam, za swój święty obowiązek właśnie 

reagowanie na coś, co jest złem i nie zmieniłam swojej drogi i nie zmienię i 

Panowie, Panie Radni odwagi, odwagi cywilnej życzę wszystkim serdecznie, 

dziękuję bardzo. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja może wrócę jeszcze, Panie Starosto, bo tak 2 maja 

jest za dwa dni i takie, że przyjdziemy, będziemy uzgadniać myślę, że mamy 

jeszcze chwilkę czasu, żebyśmy dopracowali jakiś sposób, podział tych flag. 

 

Starosta Janusz Michalak: Michał, ja powiedziałem, żeby teraz, jesteśmy 

wszyscy między sobą się dogadać, bo tam już są dokompletowane kupki, 

tylko… 

 

Radny Michał Śliwiński: Mam taką propozycję, czy moglibyśmy ilość tych 

flag, która jest dla nas podzielić na głowy i wtedy każdy stanie sobie pod 

Kościołem, inny sobie stanie pod Strażą i nie ma żadnego problemu, żeby to 

rozdać. 

 

Starosta Janusz Michalak: Był taki wniosek też. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Cały czas 

chodzi o to, że to nie jest polityczna akcja, chodzi o to, żeby było widać, że jest 

cała Rada. 

 

Radny Krzysztof Figat: Jedno pytanie, ile mamy tych flag naprawdę. 

 

Starosta Janusz Michalak: Około siedmiuset, siedemset mniej więcej. No nie 

to tak dokładnie nie będzie, bo np.: na twoją Gminę jest więcej niż na Gminę 

Chąśno, bo jest trzy razy większa. Naprawdę nie wiem dlaczego, wiem np.: że 

Ryszard Malesa już ze Stanisławem Felczyńskim rozmawiał, żeby to zrobili we 

dwóch. Umówcie się jakoś. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Umówcie 

się, okręg to jest okręg, uzgodnijcie, umówcie się. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ale nie mówmy o okręgu, bo znaczy, że wtedy 

podchodzimy do tego politycznie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Ale Radni 

mają też miejsce swojego działania, to nie jest polityczne, tylko to jest, ludzie 

no… 

 

Radny Andrzej Pełka: Proszę podzielić flagi, ja rozwiozę po sołtysach. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dobrze, jeżeli 

ktoś ma, może umówmy się tak, mam taką propozycję, jeżeli ktoś ma z tym 

problem to tutaj z Zarządem domówimy się po sesji. Ja uważam też, że słuszna 

jest koncepcja, że po prostu wszyscy rozdajemy je w ten sam sposób, to jest 

pewna akcja. Dobrze teraz, czy są jeszcze jakieś sprawy różne? 

 

Starosta Janusz Michalak: Już lepiej było harcerzy zatrudnić, żeby rozwieźli 

w tych posesjach, w których nie ma, żeby drugiego dali, no bo to tak chyba 

byłoby lepiej, ja tak przynajmniej uważam i tak proponować miałem, żeby 

księdza poprosić, żeby zapytał, jeśli komuś się zniszczyła, jeśli nie posiada, 

żeby to nie było takie, że biorę sobie mebel do domu tak jak to niestety miało 

miejsce trochę w zeszłym roku w mieście, że niektórzy po trzy, ja wiem, że się 

tego nie uniknie. 

 

Radny Edward Chądzyński: Ja mam taką propozycję, że po prostu ci którzy 

nie mają Kościołów, Gmina Bielawy ma pięć Kościołów, mogą przyjechać do 

Bielaw. 

 

Radny Jerzy Wolski: Słuchajcie Państwo, my rozmawiamy o fladze, trochę 

powagi. Niech Każdy Radny, ile uważa, ile tam powiedzmy, zgodnie tam z 

rozpiską wychodzi tego weźmie i w dowolny sobie sposób rozda, no słuchajcie, 

jesteśmy Radnymi Powiatu, bardzo mi się podoba myśl Janusza Michalaka, 

stanę przy Kościele, czy pójdę do Proboszcza, czy do innego. Jeżeli Andrzej 

Pełka, czy Michał Śliwiński uważa inaczej, no słuchajcie będziemy teraz 

dyskutować gdzie, kto, jak Radny ma to rozdać. Jeśli ktoś się deklaruje wziąć 

naprawdę z pełną powagi odpowiedzialności dwadzieścia, trzydzieści flag, to 

chyba jest rzeczą oczywistą, że on to zrobi naprawdę w sposób poważny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Dziękuję 

bardzo, myślę, że dyskusja zakończona i szczegóły ewentualnie z Zarządem i 

Zarząd powie, gdzie odebrać i tak dalej. 

 

Radny Michał Śliwiński: Co mamy zwołać Zarząd, no skończmy tą dyskusję, 

to, że rozumiem, Marcin zamknij sesję, ale posiedźmy. 

 

Radny Janusz Żurek: Panie Przewodniczący zamknij Pan sesję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: No właśnie o 

tym mówię. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jedną rzecz mam, moja to już jest 

sprawa, już tam Radnych poinformowałem, ponieważ było przewidywane jakieś 

takie zakończenie wspólne kadencji natomiast moja inicjatywa jest taka, było to 

moim marzeniem i chciałbym to Państwu zaproponować, abyśmy w ramach 
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tego wyjechali na początku lipca na wycieczkę do Katynia, z pełną powagą, ze 

złożeniem hołdu, zarówno tym, którzy tam zostali zabici w lasku katyńskim, jak 

i tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Mówię to dużo wcześniej, dlatego, że to 

jest sprawa paszportu i wizy, także to jest dosyć skomplikowana operacja. 

Myśmy z Panem Starostą już trochę to ćwiczyli także wiemy jak to zrobić i 

czekamy w tym tygodniu na deklaracje Radnych, kto jest zainteresowany takim 

wyjazdem kilkudniowym, cztery do pięciu dni, autokarem absolutnie przez 

Wilno, Wielkie Łuki i do Smoleńska. To była moja ostatnia sprawa. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 25  

 

Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Przewodniczący RPŁ M. Kosiorek zamknął obrady L Sesji RPŁ.  

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
 


