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P R O T O K Ó Ł  Nr LI/10 

z obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu L Sesji RPŁ. 

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

w Powiecie Łowickim. 

6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                       

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                     

Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 

roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2010 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                                       

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu.  

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany 

Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XVIII/164/2008   Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 

2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 – 2013. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.  
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14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew.  

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zakresu 

 i formy informacji  o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu 

Łowickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku 

budżetowego.  

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2009 rok.  

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Łowiczu za 2009 rok.  

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok.  

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu  za 2009 rok. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 

roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

22.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi Łowickiemu lub jego 

jednostkom  podległym oraz wskazanie organu lub osoby do tego 

upoważnionej. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu  

na 2010 rok. 

24. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami.  

25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między  sesjami.  

26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

27. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 
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28. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LI 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. 

  

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja 

chciałbym taką informację jeszcze może przed rozpoczęciem, żeby nie trzeba 

było zmieniać porządku,  w związku z trudną sytuacją powodziową w kraju, u 

nas zresztą też,  Zarząd podjął rozmowy z Panem Burmistrzem Miasta Łowicza 

na temat organizacji tegorocznych dożynek. My ze swojej strony, podobnie jak 

Pan Burmistrz uzgodniliśmy, że dożynki w tym roku będą miały przebieg tylko 

kościelny, a pieniądze proponujemy przekazać na sprawy skutków 

powodziowych i dlatego pozwoliłem sobie poprosić Pana Burmistrza, aby 

osobiście też to przedstawił. 

 

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof J. Kaliński: Na przełomie maja i 

czerwca wraz ze Starostą objeżdżaliśmy teren Powiatu Łowickiego i 

oglądaliśmy skutki powodzi. Widok był niezadowalający, więc uzgodniliśmy, iż 

tegoroczne dożynki będą miały przebieg jaki przedstawił Starosta. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto chciałem zapytać, jaka kwota była 

przygotowywana na organizację dożynek i to samo pytanie do Pana Burmistrza. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy po naszej stronie tak jak co roku koszty 

są dzielone na pół z każdą z gmin po naszej stronie, zabezpieczyliśmy kwotę 

około 40 tys. zł.  

 

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof J. Kaliński: U nas ta kwota była 

zbliżona. 
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Starosta Janusz Michalak: Może jeszcze tylko dodam, że szkoda, bo miasto 

już praktycznie zamówiło zespół „Śląsk” i te koszty pewnie byłyby po stronie 

miasta trochę większe, bo sam „Śląsk” to bierze około 35 tys., ale myślę, że 

takie rozwiązanie na obecną chwilę jest lepsze tym bardziej przynajmniej z 

naszej strony te środki będziemy wysyłać nie gdzieś w kraj tylko pójdą na 

ewentualne szkody w naszych gminach. 

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

LI Sesji RPŁ: 

- w punkcie 10: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu do realizacji projektu pn.: „Mobilne 

wykształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pacy”.  

Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zawnioskował, aby punkt 26 w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego rozpatrywać w punkcie 4. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad wniosku zgłoszonego przez Pana Starostę? 

 

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

Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzono do porządku obrad LI Sesji RPŁ w punkcie 10 - Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu do realizacji projektu pn.: „Mobilne wykształcenie zawodowe 

twoją szansa na rynku pacy”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad wniosku zgłoszonego przez Radnego 

Eugeniusza Bobrowskiego? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 
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odrzucili wniosek Radnego Eugeniusza Bobrowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: W związku ze 

zmianami proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 10 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu L Sesji RPŁ. 

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

w Powiecie Łowickim. 

6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                       

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                     

Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 

roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2010 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                                       

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu do realizacji projektu pn.: „Mobilne 

wykształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pacy” 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

12.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany 

Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym.  

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XVIII/164/2008   Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 
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2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 – 2013. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.  

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew.  

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zakresu  

i formy informacji  o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu 

Łowickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku 

budżetowego.  

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2009 rok.  

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Łowiczu za 2009 rok.  

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok.  

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu  za 2009 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 

roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

23.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi Łowickiemu lub jego 

jednostkom  podległym oraz wskazanie organu lub osoby do tego 

upoważnionej. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

25. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami.  



 7 

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między  sesjami.  

27. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

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

29. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 
 

Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

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

jawnym: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

przyjęli protokół z L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

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

Łowickim. 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa przedstawiła informację - Przebieg 

inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 2 /. 

 

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor rozumiem, że Powiat podpisał umowę na 

wykaszanie poboczy z niektórymi podmiotami, no i w związku z tym, że ekipy , 

które jeżdżą po drogach powiatowych mają więcej mocy przerobowych. Ja cały 

czas proszę o łatanie tych dziur, wiem, że jest ich bardzo dużo, ale może nie 

wiem, należałoby wzmocnić te ekipy. Po tej zimie to jest nieprawdopodobna 

ilość tych dziur, wyrw, wyłomów, ludzie codziennie wydzwaniają do nas. Ja 

rozumiem, że ci ludzie nie mogą więcej zrobić tego fizycznie, także nie wiem 

albo wzmocnić po prostu siły u Pani Dyrektor, no bo skoro odciążona została 

Pani Dyrektor wykaszaniem poboczy, także może przerzućmy na te drogi 

jednak. Ja się cieszę, że bardzo szybko, jeśli dzwonimy są te dziury łatane, 

naprawdę jest ich cała masa, zresztą Pani Dyrektor wie doskonale o tym. 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa: Tak, w poprzednich latach na 

likwidowanie ubytków w nawierzchniach asfaltowych była kierowana jedna 

brygada dziennie, w tej chwili jeżeli jest produkcja masy danego dnia staramy 

się to wykonywać zawsze dwoma brygadami, w związku z czym próbujemy 
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nadgonić jakoś ten stracony czas przez przedłużającą się zimę i warunki 

powodziowe. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Pani Dyrektor, może ja zapytam, szkoda, że nie ma 

Pana Burmistrza, myślałem, że zostanie troszkę dłużej, ale widocznie nie. Może 

nam Pani powiedzieć coś na temat ulicy Chełmońskiego, kiedy zaczną się tam 

inwestycje w celu odtworzenia tej nawierzchni. 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa: W tej chwili przygotowanie projektu 

na odtworzenie nawierzchni asfaltowej już praktycznie dobiegło końca, dzisiaj 

były ostatnie ustalenia i jeżeli tylko projekt będzie przez nas w pełni 

zaakceptowany bez uwag to będziemy przechodzić do tej inwestycji. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym jeszcze Pani Dyrektor wrócić do naszego 

posiedzenia wyjazdowego komisji. Objeżdżaliśmy drogi, które zostały zalane. 

Tam jest te kilka kilometrów i do drogi w Świącach chciałbym wrócić, ja często 

korzystam z tej drogi i miejscowi rolnicy sugerują, czy nie należałoby, zanim 

wylejemy asfalt, bo w tym roku ona jest planowana, czy nie należałoby tam 

jakiś solidnych przepustów.  

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa: Tak mamy w planach założenie tam 

dwóch przepustów oraz umocnienie skarp. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Jeszcze dopytam o konkretny termin rozpoczęcia, bo 

to jest tak ogólnikowo powiedziane. Ta ulica już miała być w ubiegłym roku 

zrobiona, a nie jest zrobione nic i chciałbym, bo tam z tego co się orientuję 

jeszcze i wodociąg ma być, też zmieniany i kiedy to nastąpi, czy to będzie w 

tym roku ta inwestycja zrobiona, czy znowu może przełożymy na kolejny rok. 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa: To kiedy zaczniemy w ogóle 

wykonywać tą inwestycję polegającą na odtworzeniu nawierzchni jest 

uzależnione poniekąd od tego, kiedy będzie wykonany ten wodociąg. Część od 

strony miasta do drogi krajowej na pewno będzie zrobiona w tym roku, 

natomiast od strony drogi krajowej w kierunku Strzelcewa, no zobaczymy jak 

będzie wykonany wodociąg, w jakim terminie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli mogę uzupełnić Panie Przewodniczący, to 

rozpatrujemy też możliwość umieszczenia w drodze większej ilości krat, 

ponieważ w tej chwili ta droga jest w takim stanie, jakim jest, nie ma 

krawężników, nie ma ograniczeń poza pobocze, w czasie deszczu gdzieś tam się 

ta woda rozchodzi, nie mniej jednak w związku z tym, że nie ma tam kanału 

deszczowego, ani tak do końca miejsca, gdzie mógłby ten kanał odprowadzić 

wody, rozmawialiśmy z miastem, miasto przygotowuje koncepcje na 
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deszczówkę. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że to nie byłoby przeszkoda, bo 

jeśli tylko będziemy mieli miejsca, gdzie te kraty mogą być to po prostu 

zrobimy je na ślepo, już kiedyś przerabialiśmy coś takiego przy drodze 

papieskiej, nie było czasu na czekanie, więc kraty zostały założone wyjścia, 

dopiero później jak był kanał, to można było je podłączyć, to tylko tak w kwestii 

uzupełnienia. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto, bardzo dobrze, że Pan czuwa nad 

tym, bo już mamy piękny park wodny w Łowiczu, myślę, że nie będziemy mieli 

toru wodnego z ulicy Chełmońskiego, także bardzo proszę pilnować tej 

inwestycji. 

 

Ad pkt. 6 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                       

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Radny Michał Śliwiński przedstawił informację - 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie 

rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja mam takie pytanie, ten młody rolnik, to do ilu lat 

on ma mieć, żeby skorzystać z tego programu? 

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: Warunek jest taki, że nie rozpoczął 

jeszcze prowadzenia produkcji rolniczej, bo nam młody rolnik kojarzy się 

najczęściej z linią kredytową i to jest do 40 roku życia, tutaj jest warunek, że 

jeszcze nie rozpoczął prowadzenia produkcji rolniczej, tutaj oczywiście wyjątki 

są w tych przypadkach, bo jeżeli np. była sprawa spadkowa i do 40 roku życia, 

jeżeli nie rozpoczęło się prowadzenia działalności rolniczej możesz ubiegać się 

o młodego rolnika, ale mówię tutaj warunkiem jest, że nie masz, nie prowadzisz 

działalności rolniczej, tzn. nie składałeś wniosku obszarowego, nawet jeżeli był 

to wniosek obszarowy jako dzierżawca to tą produkcję rozpocząłeś. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ja może zapytam się z czego wynika tak 

duże zróżnicowanie rent strukturalnych pomiędzy tymi pierwszymi 

przyznawanymi, a tymi choćby ostatnimi i teraz co będą przyznawane, bo 

będzie 950 zł tak, czy dobrze, z czego to wynika. 

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: O kwocie będę mówił, jak już 
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będę widział rozporządzenie, bo tak naprawdę mieliśmy trzy nabory 

strukturalne, a cztery rozporządzenia, także to się cały czas zmienia. Największa 

kwota była w 2005 roku, wiemy o tym jak wyglądały przygotowania nasze do 

wstąpienia do Unii Europejskiej i jak to bywa w Polsce, najczęściej kłócimy się 

na początku z czymś, a potem chcemy jak najszybciej wydać pieniądze i myślę, 

że to, oczywiście to jest moje zdanie i myślę, że tak to wyglądało, że potem była 

duża pula pieniążków, znaczy z lat 2004-2006 trzeba było je szybko wydać. Te 

pieniążki zostały wydane, tak naprawdę potem wnioskując na lata 2007-2013 

zapomniano o ty, że trzeba uwzględnić też te renty strukturalne, które były 

przyznane w 2005 roku i na nie też trzeba wnioskować i zabezpieczyć środki w 

nowym budżecie, teraz mówię, te działania, które się odbywały, że przesuwano 

z nisko towarówek i z każdego działania, które nam się resztuje przeznaczaliśmy 

środki na to, żeby uzupełniać wypłatę dla rolników z lat 2004-2006. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja właściwie mam 2 pytania, ale wiążące się. Czy 

na tych uprawach, gdzie wystąpiły szkody to rolnicy mają szansę na dopłaty, 

czy nie? 

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: Mówiłem na samym początku, że 

jeżeli rolnik do nas zgłosi oświadczenie bądź dostarczy protokół z komisji 

wojewody, że taka szkoda wystąpiła na jego uprawach to dostaje w pełnej 

kwocie płatność. Dlatego my zachęcamy tak naprawdę do tego, żeby rolnicy 

składali oświadczenia, ponieważ miesiącami kontroli jest miesiąc czerwiec, 

lipiec i sierpień, tutaj najwięcej kontroli się odbywa, a wiemy o tym, że protokół 

z komisji, te komisje są dopiero w niektórych gminach powoływane, w 

niektórych  zostały powołane, aczkolwiek zanim przyjdzie protokół to gdzieś 

będzie wrzesień, październik. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ale niektórzy już zaorali i coś posiali… 

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: Tak, ale to nie znaczy, że jak 

zaorał i zasiał, to jeżeli jest ta sama uprawa to tą samą odpłatność może dostać. 

Najtrudniej do oszacowania czy będzie nam to łatwo przywrócić, są to tereny 

łąki, bo są to tereny jakieś zalewowe, zadolenia i kontrola, która przyjeżdża 

trudno jest jej ocenić, czy to był nieużytek, czy to była łąka, bo jeżeli to chodzi o 

orne, to w miarę jest to czytelne i widoczne, że faktycznie ta gleba była 

uprawiana. Ja wiem, że może okazać się, że może ktoś powiedzieć, że złożył do 

nas oświadczenie, kontrola stwierdza, że uprawa jest nie właściwa i będzie miał 

sankcje. Ten protokół, to oświadczenie zostaje u nas, a my później weryfikując 

protokół stwierdzamy, czy ta sama działka została zgłoszona, co stwierdzona, że 

jest nie użytkowana, wtedy rolnik dostaje w pełnej kwocie płatność. 
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Starosta Janusz Michalak: Jeszcze drugie pytanie, czy z funduszu 

solidarnościowego to jakieś pieniądze trafią też do rolników, czy to tylko na 

infrastrukturę? 

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: Na infrastrukturę, tutaj głównie 

samorządy województw i spółki wodne. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Radny mówi Pan, że kontrola 

wykaże nieprawidłowości, a to przez rok może się zmienić z łąki w nieużytki, 

czy bagniste tereny, czy w jakieś coś, przecież składamy wnioski już poraz 

piąty, ja nawet na sobie samym miałem taki przykry przykład, gdzie w mapach, 

w ubiegłym roku składałem wyjaśnienie, zostało to wyjaśnienie przyjęte, w tym 

roku po raz kolejny zostało mi narzucone jakby, że na jednej z działek mam las 

czy zakrzewienie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo 40 lat jak 

pamiętam nigdy tam nie było ani lasu, ani zakrzaczenia, ani zadrzewienia, 

raptem w tym roku się znalazło. Tak samo i z tymi łąkami, to przecież chyba 

Agencja doskonale wie, że przez 4 lata rolnik wykazywał łąki, to jak mogą być 

inne uprawy, jeżeli są łąki, to co rolnik kłamał wcześniej. No nie wiem, jeżeli 

jest łąka, a jeżeli zaorał i zrobił uprawną to zmienił to we wniosku, prawda jest 

tu jakaś  nie spójność.  

 

Kierownik Biura Powiatowego w Łowiczu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Michał Śliwiński: 200 działek geodezyjnych jest do 

weryfikacji. 

 

Ad pkt. 7 

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła informację 

o stanie mienia Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 4/.  

 

Radny Krzysztof Janicki: W sumie to wiem, że jest to wartość księgowa I LO. 

Czy tego nie można uaktualnić? 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Jest to wycena taka, jak 

przejmowaliśmy to od Skarbu Państwa. Możemy zrobić wycenę, ale za nie 

trzeba zapłacić i jest ona ważna rok, a nie jest to majątek do sprzedaży. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 15.55 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 16.20 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Wnioskuję o przeniesienie punktu 11 w 

brzmieniu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany 

Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym 

parkingu strzeżonym do punktu 27. Pojawił się po prostu błąd w projekcie 

uchwały i uchwała musi być poprawiona, dlatego proponuje przenieść ten punkt 

na, może jak Pani Dyrektor dotrze. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: W takim razie 

tak, bo Pan Radny troszkę tutaj patrzy, a myśmy przesunęli i to jest w tej chwili 

12 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany 

Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym 

parkingu strzeżonym. Może ja zaproponuję, że będzie to punkt przed 

sprawozdaniem Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. Kto jest za tym wnioskiem? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 5 

przenieśli punkt 12 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym do punktu 24.  

Pozostałe punkty zmieniają odpowiednio kolejność. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu L Sesji RPŁ. 

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

w Powiecie Łowickim. 

6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                       

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  
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8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                     

Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 

roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2010 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                                       

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu do realizacji projektu pn.: „Mobilne 

wykształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pacy” 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XVIII/164/2008   Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 

2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 – 2013. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.  

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew.  

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zakresu  

i formy informacji  o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu 

Łowickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku 

budżetowego.  

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2009 rok.  

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Łowiczu za 2009 rok.  

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok.  
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20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu  za 2009 rok. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 

roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

22.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi Łowickiemu lub jego 

jednostkom  podległym oraz wskazanie organu lub osoby do tego 

upoważnionej. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany 

Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym.  

25. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami.  

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między  sesjami.  

27. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

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

29. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad pkt. 8 
 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                     

Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok.  
 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak  przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego 

na 2010 rok.  

 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie, co to znaczy typ A i B apteki? 
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Radna Zofia Rogowska – Tylman: Apteka typu A jest to apteka, która 

wykonuje leki robione, po prostu receptury, natomiast apteka typu B jest to 

apteka, która wykonuje pewne czynności, czyli recepty. Aptek typu B jest 

bardzo dużo, natomiast w myśl aptekarzy receptury są nieopłacalne. 

 

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 LI/376/2010 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok /Zał. Nr 5 /. 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                                       

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły 

Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu.  

 

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

Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 19 

przeciw  - 2 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/377/2010 RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu /Zał. Nr 6/. 
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Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu do realizacji projektu PN.: „Mobilne wykształcenie 

zawodowe twoją szansa na rynku pacy”. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu do realizacji projektu pn.: 

„Mobilne wykształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pacy”. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/378/2010 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie powiatu do realizacji projektu pn.: „Mobilne wykształcenie 

zawodowe twoją szansa na rynku pacy”/Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Krzysztof Janicki/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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podjęli uchwałę Nr LI/379/2010 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 12  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XVIII/164/2008   Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski przedstawił 

projekt Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/164/2008   Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego na lata 2008 – 2013. Szanowna Rado, w związku z koniecznością 

ujednolicenia, tak naprawdę to w związku z koniecznością przystąpienia 

Powiatu Łowickiego do konkursu na infrastrukturę społeczną, czyli na kulturę, 

w tym momencie i woli złożenia wniosku na Muzeum zaistniała konieczność 

zmiany, modyfikacji i dostosowania tutaj zapisu w Planie Rozwoju Lokalnego 

oczywiście Powiatu Łowickiego. W związku z tym, że ten konkurs odbędzie się, 

nabór w tym konkursie będzie od 28 czerwca do 8 sierpnia już teraz chcemy 

przygotowywać dokumentację i dostosować właśnie zapisy Planu Rozwoju 

Lokalnego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę Nr LI/380/2010 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/164/2008   

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013 /Zał. Nr 9/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                  

Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny. 

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 

marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny. 

Szanowni Państwo Radni, w związku z wnioskami wójtów, tutaj chodzi o 

Gminę Zduny, Gminę Bielawy i Gminę Kocierzew o bardziej elastyczne 



 18 

potraktowanie wydatkowania przyznanych środków pomocy dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych zostały opracowane projekty właśnie tych uchwał 

dotyczących właśnie Gminy Zduny, Bielawy i Kocierzew Południowy. Zapis 

tutaj dotyczy głównie, że w paragrafie 1 udziela się pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej, kwoty pozostają te same dla wszystkich gmin. Chodzi o 

zapis przeznaczenia na otrzymanie gotowości bojowej. Wójtowie po prostu 

poprosili, żeby mieli większą elastyczność w wydawaniu pieniędzy. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/381/2010RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew. 

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 

marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew. 

 

Opinia Komisji Budżetu – pozytywna 

 

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

nieobecni Zbigniew Kuczyński, Michał Śliwiński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/382/2010 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew /Zał. Nr 11/. 
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Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy. 

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 

marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy. 

 

Opinia Komisji Budżetu – pozytywna 

 

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

nieobecni Jolanta Kępka, Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/383/2010 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy /Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji  o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Łowickiego, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu  wykonania planów finansowych  samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze roku budżetowego.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu 

wykonania  budżetu Powiatu Łowickiego, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania 

planów finansowych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr LI/384/2010 RPŁ w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji  o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Łowickiego, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  

wykonania planów finansowych  samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 

/Zał. Nr 13/. 

 

 Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2009 

rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2009 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu I Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/385/2010 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2009 rok /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 18  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 

2009 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2009 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni Zbigniew Kuczyński, Dariusz Kosmatka/: 

za   - 16 
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przeciw  - 0 

wstrzymało się - 5 

podjęli uchwałę Nr LI/386/2010 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2009 rok  

/Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 19  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska Furman przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w 

Łowiczu za 2009 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni Zbigniew Kuczyński, Dariusz Kosmatka/: 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 17 

przeciw  - 2 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/387/2010 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok /Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej w Łowiczu za 2009 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 10 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 
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nie podjęli uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 rok 

/ Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 21 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman  przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 roku kredytu długoterminowego 

na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową 

Państwo ustaliliście budżet, w którym to po stronie przychodów zaplanowany 

jest kredyt w wysokości 7 625 090,42 zł. W związku z tym, że w swojej 

uchwale budżetowej Rada tylko upoważniła Zarząd do zaciągania kredytu 

przejściowego do wysokości 1,5 mln jest potrzeba podjęcia uchwały 

upoważniającej Zarząd do podjęcia procedur przetargowych na zaciągnięcie 

kredytu w takiej wysokości. W związku z tym jest projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zaciągnięcia w 2010 r. kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, jak Pani Skarbnik powiedziała, że podejmując 

uchwałę budżetową można powiedzieć, że Rada nie była świadoma, że taki 

kredyt będzie potrzebny. Podczas uchwały budżetowej wyrażona była zgoda na 

1,5 mln kredytu. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Może inaczej, w 

uchwale budżetowej, którą żeście Państwo podjęli po raz pierwszy, tą właściwą 

na 2010 rok daliście Państwo upoważnienie już bez jakby dodatkowej uchwały 

Rady Powiatu do zaciągania kredytu na przejściowy deficyt, czyli to jest na 

dany rok budżetowy, natomiast nie było upoważnienia do zaciągania kredytu 

długoterminowego, ale uchwalając budżet powiatu, gdzie z podstawowych, 

takich naczelnych zasad jest to zrównoważony budżet, żeby pokryć deficyt 

musiał być zaciągnięty kredyt i takowy kredyt żeście Państwo już zaplanowali, a 

to teraz jest jakby upoważnienie do wszczęcia procedur przetargowych. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy może Pani odpowiedzieć na pytanie, w jakiej 

wysokości była dzielona nadwyżka budżetowa za 2009 r.? 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: To było 

4 918 387,05 zł. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy może Pani przypomnieć, kiedy dzieliliśmy tą 

nadwyżkę? 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: To było w kwietniu. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy mogło to sugerować tak naprawdę, że ten kredyt, 

który w budżecie był planowany bądź przewidywany to nie będzie musiał być 

brany, ponieważ ta nadwyżka rysowała się w takiej podobnej kwocie. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Ale Państwo 

uchwaliliście zwiększony deficyt wprowadzając wolne środki z roku ubiegłego, 

pokrywaliście również zwiększone wydatki, prawda, czyli zwiększony został 

deficyt o tą kwotę 4 918 387,05 zł, gdzie ten deficyt w takiej wysokości został 

pokryty wolnymi środkami, natomiast kredyt w takiej wysokości Państwo 

uchwaliliście i teraz jest tylko potrzebne upoważnienie. 

 

Radny Paweł Bejda: Czyli rozumiem, że można było zamiast, znaczy 

konkretnie tą nadwyżkę budżetową przeznaczyć w całości na pokrycie deficytu. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Państwo 

decydujecie o zmianach w budżecie, a ponieważ zdecydowaliście, że 

zwiększamy wydatki, wydatki te będą pokryte wolnymi środkami, tak to zostało 

uchwalone w budżecie. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Może Pani Skarbnik podać mniej więcej 

różnicę?  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Mówiłam, że kredyt 

w wysokości 7 625 090,00 będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych rat 

kredytu w wysokości 2 786 446 zł i na częściowe pokrycie deficytu, a 

przypominam, że deficyt wynosi 9 757 031,47 zł, taki mamy deficyt w budżecie. 

 

Radny Paweł Bejda: Pani skarbnik proszę powiedzieć, po zaciągnięciu tego 

kredytu, na jaką kwotę będzie zadłużony powiat. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Powiat po 

zaciągnięciu tego kredytu będzie zadłużony na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 

10 736 730,42 zł. 

 

Radny Paweł Bejda: Jak to jest procentowo? 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: 14,58% w stosunku 

do 60% 

Radny Paweł Bejda: Proszę powiedzieć jeszcze, jak uwzględnić jeszcze 

szpital? 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Szpital, w tym 

momencie nie mam tego wyliczonego, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o 

zaciągnięte, znaczy o te poręczenie, to wiem, że szpital spłacił kapitał na rok już 

2011. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Bardzo proszę 

Pana Dyrektora o zabranie głosu. Myślałem, że nie potrzeba, bo jest to w 

sprawie i to jest dosyć ważne, ale jeżeli dla Państwa jest ważne, aby wywoływać 

do tablicy każdego, to bardzo proszę Panie dyrektorze, udzielam Panu głos. 

 

Dyrektor ZOZ Andrzej Grabowski: Mamy dwa kredyty na łączną sumę 4 045 

000  zł, poręczone przez powiat i to co Pani Skarbnik powiedziała, jeśli chodzi o 

raty kapitałowe są nadpłacone do końca 2010 roku i spłacone odsetki. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Czyli rozumiem, że to poręczenie kredytu do 

szpitala tych pieniążków już jest uwolnione do 2011 roku i już jest 

spożytkowane, tak, tak to zrozumiałem? 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Jeśli chodzi o 2010 

rok zostały uwolnione środki i pozostało po stronie wydatków jako 

zabezpieczenie w wysokości 369 666,00 zł. Natomiast, jeśli chodzi o prognozę, 

no tutaj rok to mamy budżetowy, natomiast jeśli chodzi o prognozę, to zgodnie z 

przepisami te potencjalne opłaty muszą w programie długu być uwzględnione i 

one są, natomiast przyjdzie rok budżetowy 2011 i również Państwo możecie 

uwalniać te kwoty. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Pytanie do Zarządu, swego czasu, w 

poprzednim okresie była mowa, żeby zmniejszać zadłużenie, a tutaj zadłużenie 

wzrasta w zasadzie do poprzednich lat mniej więcej dwukrotnie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Po stronie dochodów budżet też jest prawie 

dwukrotny, a jeśli chodzi o sumę zadłużenia w poprzednich latach, dokładając 

szpital to było 25 mln, dzisiaj, jeśli to zsumujemy to jest to 15, przy budżecie 

prawie dwa razy większym. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Może zapytam, bo to rozumiem, że będziemy brać 

kredyt na kredyt, czy nie wpadniemy w spiralę kredytową? 
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Starosta Janusz Michalak: Przepisy budżetowe mówią tak, że kredyt możemy 

wziąć tylko na kredyt albo na inwestycje. 

 

Radny Michał Śliwiński: To tak w sumie odpowiedział sobie Pan na pytanie, 

które banki zadawały, jak można brać kredyt na kredyt. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, ale przepisy się zmieniły i dziś nie pozwalają 

brać kredytu na bieżące przejadanie. 

 

Radny Michał Śliwiński: To dlatego nadwyżkę można było najpierw rozdać, 

żeby nie wykazywać tego w bieżącą działalność tylko teraz poprosić o kredyt. 

Jeżeli można jeszcze 5 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 17.15 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 17.20 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto mam takie jedno pytanie, bo mamy 

miesiąc czerwiec, za chwilę będziemy mieli sprawozdanie z wykonania 

półrocznego budżetu i teraz tak, czemu ten kredyt o tej porze bierzemy, czy już 

jest pewne, ze faktycznie 7 mln tylko jest potrzebne, czy może okazać się, że tak 

naprawdę no ten budżet jest, troszkę był za bardzo rozpisany, niektóre pieniążki 

zostały ukryte, jak np.: to było w budżecie 2009 r. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jest to wniosek Pani skarbnik, dlatego, ze kwota 

tak jak wszyscy zauważyli jest sporo wyższa niż w latach ubiegłych, po prostu 

trzeba trochę więcej czasu na przeprowadzenie, zwykle odbywało się to we 

wrześniu, październiku, ale tutaj obawy Pani Skarbnik, że jak nie wyjdzie jedna 

procedura trzeba by było drugą, dlatego zaproponowała, żeby wcześniej to 

wykonać i tylko także nie było żadnych podtekstów, oczywiście w warunkach 

przetargu i później już w umowie to też o tym rozmawialiśmy, będzie zapisane 

typowanie w braniu kredytu i decyzję o tym, czy wziąć którąś z transz będziemy 

podejmowali dopiero przy okazji analizy budżetu na kolejne okresy, także 

pierwsza transza przypuszczamy będzie potrzebna wcześniej niż w 

październiku, chociaż no w tym roku pierwszy raz tak naprawdę weszliśmy w 

inwestycje finansowane ze środków unijnych, no i trzeba przyznać z 

przykrością, że różnie to bywa. Tam gdzie nie mamy jeszcze rozpoczętej 

inwestycji, już dwukrotnie, na szpital dwukrotnie dostaliśmy już transzę, 

musieliśmy je oczywiście oddać, a na program unijny, czy na budowę Sali, 
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gdzie zaangażowane w pracę jest duże, są opóźnienia z środkami, dlatego tez to 

jest jakby kolejna obawa Pani Skarbnik, żeby tą płynność zachować. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Panie 

Michale, zanim oddam Panu głos pragnę nadmienić, iż wszelkie możliwe ilości 

zabranych głosów i kolejności w zabieraniu już Pan wyczerpał, także bym prosił 

o szanowanie też tego. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można bardzo bym 

prosił, aby ilość zabierania przeze mnie głosu została zsumowana, wtedy 

będziemy rozmawiać na temat, czy faktycznie wyczerpałem swój czas, a po 

drugie, jeżeli Pan spojrzy na regulamin, tam wyraźnie jest mowa 3 minuty 

pierwszy raz, o ile ktoś jeszcze komuś innemu blokuje dyskusję, także tutaj 

bardzo bym prosił Panie Przewodniczący, jeżeli Pan będzie mnie upominał, 

żeby faktycznie no zapoznał się Pan z regulaminem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Może tylko dokończę, że sprawozdanie będzie 

oczywiście za I półrocze do końca sierpnia przygotowane. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Nie mówiłem 

zupełnie o ilości czasu, tylko o ilości zabieranego głosu, no, ale…  

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli chce mnie Pan pozbawić zabierania głosu to 

musi mieć Pan jakąś podstawę, także bardzo bym prosił, żeby Pan się wyraził 

pozytywnie. Chciałem zadać Pani Skarbnik pytanie, w pewnym sensie zostałem 

też wybity, proszę mi pozwolić zebrać sobie myśli i akurat sobie zebrałem. Pani 

Skarbnik na podstawie czego Pani oszacowała, że ten kredyt potrzebny jest 

teraz, bo tak naprawdę to zawsze możemy się zebrać w trybie nadzwyczajnym, 

ja rozumiem, że lipiec jest miesiącem bezsesyjnym. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: To znaczy u nas w 

Powiecie była przyjęta taka zasada, że właściwie w ostatnim momencie była 

podejmowana uchwała w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego, co 

niejednokrotnie to była bardzo taka sprawa problematyczna, bo baliśmy się 

właśnie, czy wszystkie oferty wpłyną, czy nie będzie jakichś trudności, 

ponieważ po raz pierwszy dosyć duży mamy ten kredyt, też szacujemy koszt 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wejdziemy w progi unijne to te procedury 

przeciągną się co najmniej o 40 dni. Tak jak Pan Starosta powiedział, to jest 

tylko upoważnienie dla Zarządu, to nie znaczy, że ten kredyt będzie w miesiącu 

lipcu, sierpniu, bo on może wpłynąć dopiero w październiku, w listopadzie, 

natomiast już fakt przeprowadzenia tego przetargu, a wiemy o tym, że mamy 

bardzo dużo inwestycji, mamy bardzo dużo projektów unijnych, żeby nie 

zostawiać wszystko na ostatnią chwilę to dlatego jest taka moja prośba, żeby 
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wszcząć to postępowanie przetargowe jak najszybciej, a to nie oznacza, że to już 

nastąpi. 

 

Radny Michał Śliwiński: Pan Starosta mówił tutaj o transzach, że ten kredyt 

będzie brany w transzach. Będzie tutaj decyzją Panie Starosto Zarządu, tak? 

 

Starosta Janusz Michalak: Oczywiście tak. 

 

Radny Michał Śliwiński: A czy moglibyśmy np. rozważyć coś takiego, że 

transze będą decyzją Rady. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: To jest kompetencja 

Zarządu, jakie to już upoważnia, w każdym bądź razie możemy to przedstawić 

dopiero po sprawozdaniach finansowych. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli mogę, to jeszcze sadzę, że w przypadku 

samorządów gminnych to jest już tak, że w ogóle nie ma takiej potrzeby 

uchwały podejmowania, są stanowiska i regionalnych izb interpretacje są takie, 

że jeżeli, no właśnie, żeby nie dochodziło do sytuacji, że raz zdecydowano o 

tym, że pokryje się deficyt kredytem, a później jeszcze raz, no przecież każdy z 

nas może zagłosować jak chce, prawda? Niech się okaże, że nie przegłosujemy 

to co, to z czego mamy rezygnować, dlatego w samorządach gminnych już 

takich obowiązków nie ma. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ale jesteśmy Panie Starosto póki co w samorządzie 

powiatowym i tak naprawdę gdyby iść tym tropem to ta decyzja, jeżeli 

wyrażony został deficyt w takiej kwocie w budżecie to powinno być 

równoznaczne z kredytem, jak już idziemy tym tokiem rozumowania, który Pan 

przedstawił teraz. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak i tak było, przypuszczam, że ustawodawca i w 

samorządach wyższych niż gminne wprowadzi taką zasadę, że będzie to już 

upoważnienie w uchwale budżetowej. 

 

Radny Paweł Bejda: Pytanie do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik, proszę 

powiedzieć, ile jest rezerwy w naszym budżecie, ile jest środków ewentualnie 

takich, które moglibyśmy zagospodarować. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Są wszystkie 

rezerwy, ogółem to mamy rezerw na 2 mln zł, z tego 756 011,25 to rezerwa na 

karetki, to jest dosyć duża kwota. 

 

Radny Paweł Bejda: Ile na karetki, jeszcze raz. 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: 756 011,25 zł, to 

jest to na ewentualne nie podpisanie lub zerwanie umowy i nie będziemy mieli 

po stronie dochodów tychże środków, około 900 tys. zł mamy na oświatę, to są 

środki zabezpieczone na wzrost wynagrodzeń od 1 września zgodnie z 

przepisami i mniejsze to na drogi publiczne powiatowe 112 983 tys. zł, na 

zarządzanie kryzysowe jest to ustawowa rezerwa 95 tys. zł, pozostała 

działalność 105 tys. zł, rezerwa ogólna 214 904 tys. zł. I to by były te rezerwy. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LI/388/2010 RPŁ w sprawie zaciągnięcia  w 2010 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  

/Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 22 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających 

Powiatowi Łowickiemu lub jego jednostkom  podległym oraz wskazanie 

organu lub osoby do tego upoważnionej. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, 

odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi Łowickiemu lub jego jednostkom  

podległym oraz wskazanie organu lub osoby do tego upoważnionej. Zgodnie z 

art. 59 nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący został 

zobowiązany do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania, spłaty i dlatego też jest przygotowany projekt uchwały 

Rady Powiatu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr LI/ 389/2010 RPŁ w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi 

Łowickiemu lub jego jednostkom  podległym oraz wskazanie organu lub osoby 

do tego upoważnionej /Zał. Nr 19/. 

 

Ad pkt. 23 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 11 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 10 

podjęli uchwałę Nr LI/390/2010 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok 

/Zał. Nr 20/. 

 

Ad pkt. 24 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały                   

Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym parkingu 

strzeżonym.  

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym.  

 

Starosta Janusz Michalak: Chciałbym uzupełnić ten wniosek z Komisji 

Budżetowej. Zarząd się przychylił do tego wniosku i jeżeli Państwo Radni 

pozwolą to w takiej wersji byłby głosowany. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie tak informacyjnie, o jakie parkingi tutaj 

chodzi? 
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Starosta Janusz Michalak: Tzw. Policyjne, ten, który z wypadków i poza tym 

ma podpisaną umowę z dwoma takimi parkingami, firmami ściągającymi, 

holującymi i na wniosek Policji jak jakieś zdarzenie ma miejsce, ten 

przedsiębiorca przyjeżdża, zabiera. Te pieniądze nie mamy z nich nic, że tak 

powiem. My tylko ustalamy stawki, tak prawo nakazuje. Pieniądze bierze 

przedsiębiorca, a klientów dostarcza Policja lub Straż, przy dużych 

samochodach przeważnie to strażacy jak nie mogą sobie dać rady wzywają tą 

drugą firmę, która ma odpowiedni sprzęt do usuwania cystern, autobusów. 

 

Radny Krzysztof Figat: Ja mam pytanie, na jaki okres podpisana jest w chwili 

obecnej umowa z tymi parkingami, które w tym momencie mają obsługę i czy 

po zmianie tych stawek będzie ogłoszony nowy przetarg 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek – Sarwa: Umowa obowiązuje zgodnie z ustawą 

na 3 lata, w tej chwili umowa wygasa 31 marca 2011 r. 

 

Radny Krzysztof Figat: Czyli przez ten okres będzie nowa stawka bez nowego 

przetargu, 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek – Sarwa: Istnieje taka możliwość, tak właśnie to 

uzgodniliśmy. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę Nr LI/391/2010 RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 

XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym 

/Zał. Nr 21/. 

 

Ad pkt. 25  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami.  

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie /Zał. Nr 22/. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja jeszcze chciałbym wrócić do kwestii 

dożynek. Jakoś nie potrafię zrozumieć, siedzimy na sesji, siedzimy na 

komisjach, organizujemy kalendarz imprez kulturalnych na dany rok, a teraz się 
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dowiaduje, że nie wiem, że jedno, dwuosobowo podejmuje się decyzje, że nie 

ma danej wielkiej imprezy, albo bardzo okrojona. Mi się wydaje, że powinniśmy 

brać udział w tej dyskusji, przynajmniej na komisji, no bo to tak troszkę chyba 

nie fair jest, ale skoro jest taka propozycja, że  tam będzie tylko w wersji, w 

wydaniu mszy dożynkowej, to ja po raz kolejny chciałbym Pana Starostę 

poprosić, aby zorganizować jednak tą mszę dożynkową na wsi, w skansenie 

Ziemi Łowickiej, dlaczego mamy robić to na bruku w Łowiczu. Proszę wziąć to 

jeszcze raz pod rozwagę, będzie to okrojone, będzie koszt minimalny, myślę 

tym bardziej powinniśmy zrobić to tam, gdzie trzeba. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy my planujemy mszę w Katedrze, nie na 

ulicy na zasadzie takiej samej jak były już dożynki Powiatowe w Bielawach, 

Kiernozi, Zdunach. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, bo ostatnio będąc z Komisją 

Rewizyjną w Centrum Kultury Dyrektor nas poinformował, że tak naprawdę 

decyzja o podziale flag, które były na 1 maja podjął Zarząd. Czy mógłby Pan 

nam tę decyzję przedstawić? 

 

Starosta Janusz Michalak: Oczywiście że tak, bo flagi były tak podzielone jak 

informowałem o tym na sesji tej przed 3 maja i tam gdzie było zorganizowane 

rozdawanie, te flagi poszły, zostały flagi do dyspozycji, w tej chwili to 

Starostwa, nie wiem, one są w  zarządzaniu, czy w organizacyjnym. W każdym 

razie zostały te, które przypadały jakby z podziału dla Gminy Łowicz. Zresztą 

już były wykorzystywane, choćby w pielgrzymce, 20 sztuk było pożyczonych. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto, Pan powie mi, czy jest to prawda, bo 

na komisji było, nie wiem, czy na edukacji, chyba na edukacji, Pan Dyrektor 

Chołuj powiedział, że decyzję o lokalizacji dożynek powiatowych podjął 

Biskup. Czy jest to prawdą? 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie, no nigdy nie było tak, my tylko prosiliśmy 

łaskawie Biskupa, czy zechciał by wziąć udział i to zwykle odbywa się tak, że to 

nawet nie Powiat, tylko Gmina, która organizuje, wykonuje takie zaproszenie. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Bo tam padło i nazwisko Biskupa, ja nie mam nic 

przeciwko, ale tu jesteśmy Radą Powiatu, Biskup Zawitkowski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Myślę, że to 

był skrót myślowy Pana Dyrektora, bo też byłem przy tej rozmowie, żaden z 

Biskupów nie podejmował takiej decyzji. 
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Starosta Janusz Michalak: O tyle Biskup bierze w tym udział, że zawsze jest 

omawiane jakby sam obrządek, jak ma to wyglądać, co potrzebne, powiem 

nawet dalej, że gminy mają jakby, samorządy gminne mają swobodę w 

wybieraniu Biskupa, jeśli tylko potrafią zaprosić i to jakby przebrnąć tą 

hierarchię to zapraszają tego, którego mniej lub bardziej lubią. 

 

Radny Andrzej Pełka: Panie Starosto, ja chciałem się spytać, byłem 4 maja po 

chorągwie do Gminy Łowicz. Pani Sekretarz odpowiedziała mi, że Gminie 

Łowicz chorągwie się nie należą, bo nie ma Kościoła. Ja chciałbym to wyjaśnić, 

dlaczego tak jest. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak jest, bo tak jak mówiłem na sesji flagi miałyby 

rozdawane w gminach. Nawet mówiłem chętnie dam się zaprosić do 

Domaniewic, ponieważ jest to na okręg wyborczy, nie na gminę tak naprawdę, a 

Gmina Łowicz Kościoła nie ma, korzysta z Kościołów miejskich. Są gminy 

gdzie jest więcej Kościołów. 

 

Radny Andrzej Pełka: Żeby podzielić 60 chorągwi na 4 Kościoły, to jest 

bardzo dziwne. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto powiem, że nie ładnie kręci Pan, żeby 

nie używać słowa, że kłamie Pan. Po sesji będąc u Pana Dyrektora Chołuja 

czekaliśmy na decyzję Zarządu. Pan Dyrektor Chołuj czekał na telefon od 

Zarządu i tak naprawdę, jeżeli do jednych radnych można było ich 

poinformować, a do drugich radnych nie mieć nawet telefonu, choć Pan 

Dyrektor zostawił telefon, myślę, że Panie Staroście mój telefon też był znany, 

także ta decyzja to co Pan przedstawił na sesji to była propozycja i teraz niech 

Pan nie mówi, że flagi były, gdzieś tam się resztowały, to pewnie było 20 flag i 

to przewidziane było dla Łowicza, bo zostały po tym całym spektaklu. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Radny, ja nic nie muszę kręcić, bo zarówno 

ci Radni, którzy chcieli osobiście odebrać odebrali i inni, którzy byli, że tak 

określę w okręgu wyborczym korzystali z pomocy innych radnych, nawet z 

innej gminy, jakoś to się wszędzie udało, powiedziałbym nawet bardzo fajnie, 

bo brałem udział w tym przedsięwzięciu w Łyszkowicach, dlatego nie 

przyjmuje tych zarzutów. 

 

Radny Andrzej Pełka: Ja jeszcze mam jedno pytanie do Pana 

Miedzianowskiego. Panie Wojtku, ile się należało Gminie Zduny flag i Gminie 

Bielawy? Poinformował mnie Pan, że rozdał 200 flag na jedną gminę i na drugą 

razem. To znaczy, że łowickie flagi poszły na Gminę Zduny i Gminę Bielawy. 

Prosta i jasna sprawa. Dzwoniłem do Pana 3 maja, pytałem, gdzie są flagi, tak są 

w Starostwie. Przychodzę 4 maja, nie ma, to coś tu nie rozumiem Panie Wojtku. 
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Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Szanowni 

Państwo, chciałbym wyjaśnić, jeśli można. Flagi tak, jak Pan Starosta 

powiedział były na okręg. Mam pytanie, dlaczego Panowie nie byli w 

Domaniewicach przy rozdaniu i dlaczego Panowie właściwie nie zabrali później 

tych flag, bo te flagi zostały a Panowie poszliście w piątek, kiedy nie było 

jeszcze ostatecznej decyzji i po prostu później w sobotę, tak jak zabierali inni 

Radni, w ogóle nie odebraliście. Było podzielone, tych flag było siedemset, 

około siedmiuset było zakupionych prawda i te wszystkie były podzielone na 

okręgi wyborcze, gdzie Radni rozdawali w poszczególnych gminach, prawda i 

w tym momencie, ja nie rozumiem w piątek poszliście, nie było jeszcze decyzji i 

nie wzięliście w ogóle tych flag i nie były one rozdawane. 

 

Radny Andrzej Pełka: Panie Wojtku, to znaczy, że Pan kłamał przez telefon. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Słucham? 

 

Radny Andrzej Pełka: To znaczy, że Pan przez telefon mnie kłamał, bo 

powiedział Pan przez telefon mi, że flagi są w Starostwie. Dlaczego ja 

przyszedłem następnego dnia rano i flag nie ma, to co się stało z nimi? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przepraszam 

Panie Radny, wtrącę się w tą dyskusję ponieważ, to co ktoś mówi przez telefon 

to po prostu jest nie do ustalenia. 

 

Radny Andrzej Pełka: To dobrze, jeżeli Pan Wojciech mówi, że flagi stały 

tydzień w Starostwie, to dlaczego byłem następnego dnia, Pani Skarbnik 

powiedziała, że flag nie ma. Proszę to wyjaśnić! 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Wojtku po prostu Pan kłamie. Nie wie Pan, jak 

było to ustalone, niech Pan nie mówi, że nie byliśmy bo byliśmy u Pana Chołuja 

i czekaliśmy jak powiem nieładnie „parasole” w piątek, daliśmy Panu 

Dyrektorowi swój numer telefonu, czy jednym radnym można było flagi 

zawieźć, drudzy musieli się do Pana może zgłosić i jeszcze sygnet pocałować, 

także po prostu przyznać się, że nie było tych flag przewidzianych dla Gminy 

Łowicz i tyle. 

 

Radny Paweł Bejda: Panie Starosto, ja chciałem zapytać, kto był 

odpowiedzialny za rozdział tych flag? 

 

Starosta Janusz Michalak: Naprawdę proszę nie pytać o takie rzeczy. 
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Radny Paweł Bejda: Przepraszam, są tu środki publiczne wydatkowane w 

związku z tym czy uważa Pan, że nie jest to pytanie zasadne? Proszę mi 

odpowiedzieć, kto odpowiadał za rozdział tych flag, bo za tym idzie następne 

moje pytanie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Proszę Pana flagi podzielone zostały przez 

Centrum, przywiezione zostały w części do Starostwa, bo sam je zabierałem do 

Łyszkowic, ładowałem do samochodu. Na pewno została część flag 

nieodebranych do Gminy Domaniewice, bo tam miały być rozdawane te, które 

na Domaniewice i na Łowicz, na Gminę Łowicz przypadały i tyle. Co Państwo 

byście chcieli, żeby pokwitowania były, tak? Zrobimy wam, tylko poprosimy, 

żebyście później przywieźli listę, ciekawe jakby to wyglądało. 

 

Radny Paweł Bejda: Chciałem zapytać, czy na terenie miasta Łowicza były 

flagi rozdawane? 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, w zeszłym roku. 

 

Radny Paweł Bejda: Ja pytam o ten rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: W tym roku 

nie. 

 

Radny Paweł Bejda: W tym roku nie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto niech się Pan nie unosi, bo tak 

naprawdę potem Pan Przewodniczący powie nam, że wyczerpaliśmy limit 

zadawanych pytań, bo Pan nie odpowie. Jest pytanie, trzeba odpowiedzieć. Nie 

ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przed chwilą 

Pan Starosta odpowiedział. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak jest, ale są pytania poważne i niepoważne. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja wam wytłumaczę, jak to było w Kocierzewie 

i w Kiernozi. Otóż ja osobiście tu zawiozłem do kolegi radnego Janusza 35 flag 

prawda, czy tam 30, pozostałych 30 zawiozłem do proboszcza do Kocierzewa, 

ministranci rozdali, podpisy zebrali, nie ma problemu i mi się wydaje, że z flagi 

tej biało-czerwonej nie róbmy dużych problemów dzisiaj. 
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Ad pkt. 26 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie między  

sesjami.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: 2 maja 

rozdawałem też flagi w Chąśnie, co jest nawet udokumentowane, przed kaplicą. 

Potem były obchody 3 maja, one były w Katedrze, 6 maja w szkole 

podstawowej nr 4, 16 maja w Kiernozi, w OSP uczestniczyłem w Dniu 

Strażaka, 22 maja – Święto Rodziny na Osirze, 30 maja – byłem w Kocierzewie 

na dużej imprezie Dzień Matki, która co roku tam się odbywa i to najważniejsze 

uroczystości, w których brałem udział. Jeszcze wczoraj Dni Łowicza i w sobotę 

w Mastkach 85 – lecie OSP. 

 

Ad pkt. 27 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Bardzo proszę 

o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałem zgłosić kandydaturę Pani Zofii 

 Rogowskiej – Tylman. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy Pani 

Zofia Rogowska – Tylman wyraża zgodę? 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Tak. 

 

Radna Jolanta Kępka: Chciałam zgłosić kandydaturę Pana Waldemara 

Wojciechowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy Pan 

Waldemar Wojciechowski wyraża zgodę? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze 

jakieś kandydatury? Nie widzę. Tak też mamy 2 kandydatów do 2 stanowisk 

wiceprzewodniczących. Kolejny punkt to powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

Proponuję 3 – osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Czy są jakieś inne 
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propozycje. My musimy najpierw przegłosować ilość osób. Czy są jakieś 

propozycje co do ilości osób w Komisji Skrutacyjnej? 

Kto jest za 3 – osobowym składem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

zdecydowali o 3 – osobowym składzie Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Proszę o 

zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Pan Janusz Michalak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy Pan 

Radny Janusz Michalak wyraża zgodę? 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy są jakieś 

inne kandydatury? 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Jolanta Kępka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy Pani 

Jolanta Kępka wyraża zgodę? 

 

Radna Jolanta Kępka: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze 

jakieś propozycje na 3 osobę? 

 

Radny Krzysztof Janicki: Może Pana Zbigniewa Kuczyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy Pan 

Zbigniew Kuczyński wyraża zgodę? 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze 

jakieś  inne kandydatury? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Czy są 
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Państwo za powołaniem do Komisji Skrutacyjnej Pani Jolanty Kępki, Panów: 

Janusza Michalaka i Zbigniewa Kuczyńskiego? 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Jolanta Kępka, Janusz Michalak, 

Zbigniew Kuczyński. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Przechodzimy 

do przerwy w czasie której Komisja Skrutacyjna licząca głosy ukonstytuuje się i 

przedstawi nam zasady głosowania. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 18.00 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 18.15 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Komisja Skrutacyjna wybrana w celu 

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego, mamy 2 nazwiska, Pani Zofia Rogowska – Tylman i Pan 

Waldemar Wojciechowski, kandydaci na Wiceprzewodniczących. I tak 

Przewodniczącym tej Komisji Skrutacyjnej został Zbigniew Kuczyński. Pani 

Sekretarz Komisji – Pani Jolanta Kępka i Członek Komisji –  Janusz Michalak. 

Omówimy sobie szybciutko zasady, jak to wygląda. Po pierwsze chciałbym 

pokazać, że nasza tutaj urna jest pusta, natomiast karta do głosowania, mamy 

dwa nazwiska, jest tak i my skreślamy wg własnej woli do danej osoby i teraz 

głos nieważny jest wtedy, jeżeli przy danej osobie, mówimy do nazwiska, przy 

pierwszej kandydaturze na przykład są 2 skreślenia lub nie ma żadnego 

skreślenia ale liczy się jako karta głosowania ponieważ np. przy drugim 

nazwisku będzie jedno skreślenie. Albo tak, albo nie. Jeżeli żadnego skreślenia 

nie będzie, to głos będzie nie ważny. Jeżeli będą 4 skreślenia, też jest głosem 

nieważnym. Czyli jeszcze raz, czy to jest zrozumiałe?  

 

Radny Michał Śliwiński: Jak będziemy dokonywać skreśleń. Czy będziemy 

mieli jakiś intymny kącik, żeby np. Figat nie zaglądał przez rękę. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Kuczyński: Mnie się 

wydaje, że znamy podejście Pana Figata i na pewno jak skreśli.  
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Radni byli wyczytywani według listy obecności na LI Sesji RPŁ i po 

otrzymaniu karty skreśleń wrzucali je do urny. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 18.20 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 18.25 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Chciałem 

poinstruować Państwa Radnych, że wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej 

sesji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum, ponieważ to 

jest Centrum potrzebne do funkcjonowania, do składania papierów chociażby do 

Urzędu Skarbowego i tą sesję odbędziemy zaraz po tej. 

 

Radny Michał Śliwiński: Obligatoryjnie powinno być przyjęcie sprawozdania i 

nie ma głosowania wtedy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: My tego 

prawa nie ustalamy, prawo jest takie, jakie jest. Wpłynął wniosek, zwołuje sesje. 

Wpłynął wniosek, trzeba to przegłosować. Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Kuczyński: Komisja w 

składzie: Przewodniczący Zbigniew Kuczyński, Sekretarz Komisji Jolanta 

Kępka, Członek Komisji Janusz Michalak stwierdziła, że w głosowaniu wzięło 

udział 21 radnych, co spełnia wymogi ważności wyborów określonych w art. 14 

ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ogółem oddano 

20 głosów ważnych, głosów nieważnych był 1, wymagana większość 

bezwzględna wynosi 11 głosów i za wyborem Pani Zofii Rogowskiej – Tylman 

głosowało 18 radnych, przeciw było 2, natomiast za Panem Waldemarem 

Wojciechowskim głosowało 12 radnych, a przeciw było 8. Na funkcję 

Wiceprzewodniczących Rady  Powiatu Łowickiego zostały powołane wyżej 

wymienione osoby. Gratuluję./Zał. Nr 23/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odczytał 

uchwałę Nr LI/392/2010 RPŁ sprawie wyboru wiceprzewodniczących/Zał. Nr 

24/. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Waldemar Wojciechowski: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z wyborem mnie na 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego składam na ręce Pana 

Przewodniczącego rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady 
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Powiatu Łowickiego. Jest to wymóg formalno-prawny. Jednocześnie zgłaszam 

akces do pracy w Komisji Zdrowia/Zał. Nr 25/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Zapraszam 

Państwa Wiceprzewodniczących. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja chciałbym pogratulować nowo wybranym 

wiceprzewodniczącym i chciałbym zapytać, jak widzą sobie współpracę ze 

starym przewodniczącym, no przepraszam, wiekiem młodym, ale od początku 

kadencji, czy widzą tą współpracę, bo z tego, co wiem, byłem 

wiceprzewodniczącym i ta współpraca z początku układała się dobrze, później 

fatalnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Zofia Rogowska – Tylman: 

Myślę, że, ja zgodziłam się być wiceprzewodniczącą, ponieważ nie zostało nam 

już długo do  końca kadencji i proszę Państwa myślę, że kobieta łagodzi 

obyczaje, to jest po pierwsze i myślę, że poradzę sobie z pewnymi problemami, 

a poza tym po drugie na pewno, jak już w kuluarach były rozmowy, proszę 

Państwa człowiek jest tylko człowiekiem i bardzo łatwo można, że tak powiem 

zachorować, czy coś, nie chciałabym, żeby doszło do takiej sytuacji, jaka 

zdarzyła się pod Smoleńskiem, że nagle Rada na koniec kadencji, bo tak 

naprawdę zostało nam 3,5 miesiąca, jeśli dobrze liczę, mogłaby być rozwiązana 

i z tego powodu bądź nie, a poza tym no pewne doświadczenie  w 

przewodniczeniu mam, ze względu na swoją pracę zawodową, jak to wyjdzie 

Państwo mnie ocenicie po tych kilku miesiącach, ja postaram się 

współpracować ze wszystkimi. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Waldemar Wojciechowski: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja uważam, że moja współpraca z 

Panem Przewodniczącym, jeszcze jako nie wiceprzewodniczący układała się 

dobrze i tak będzie dalej. Ja nie myślę, żeby się układała źle. To wszystko. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja myślę, że jak już idziemy w tym kierunku dalej, 

to może ten środek też byśmy zmienili i proponuję jako kolejny punkt 

wprowadzenie punktu o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Ja bardzo bym 

poprosił Panią prawnik o powiedzenie, w jakim to trybie Panu Radnemu należy 

składać 
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska: Rada może wprowadzić 

zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

Rady. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Aha, 

wprowadzenie punktu, dobrze. Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem przed 

punktem interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych punktu o odwołanie 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego? 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu – Rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie odwołania Przewodniczącego RPŁ Marcina Kosiorka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Tak też 

wszyscy myślę są w tej chwili zadowoleni, ja bardzo się cieszę, że obok siebie 

mam te dwie osoby, bardzo miłe i na pewno pomogą mi we współpracy, bo 

Panie Radny Janicki, ja wiem, że łatwo jest zwalać na kogoś, ale to jest tak, że 

tego źdźbła się w swoim oku nie widzi, oczywiście za wszystkie błędy, które 

były przepraszam. Starałem się zawsze współpracować ze wszystkimi dobrze, 

tak jak mi pozwalała na to druga strona. 

 

Ad pkt. 28 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam pytanie, czy przetarg został już 

zakończony odnośnie tematu ZSP Nr 1 przy ulicy Podrzecznej. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie, jeszcze nie. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Dlatego pytam, bo w ubiegłym roku też to się 

przeciągnęło, w tej chwili wakacje za parę dni się rozpoczynają. A na jakim 

etapie jest? 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, ale myśmy dopiero na poprzedniej sesji 

przesunęli środki, więc chwilę czasu musi mieć Wydział AB, teraz ma sporo 

spraw, więc tylko dlatego. 
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Radny Krzysztof Janicki: Ja mam pytanie do Zarządu. Nie ma Pana Dyrektora 

Chołuja tutaj, ale tak, na Komisji Edukacji bodajże tak wyszedł nowy folder, 

piękny i zapytam tak Zarządu, gdzie będzie biesiada łowicka. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: To znaczy 

te książeczki, które Państwo otrzymaliście to jest dorobek Biblioteki 

Powiatowej. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy właśnie serię księżackiej 

biblioteki regionalnej, która dokumentuje dorobek twórców ludowych i 

związanych innych osób, których dorobek jest związany z kulturą ludowa, a 

jeśli chodzi o biesiadę będzie normalnie tak jak w ubiegłym roku. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Gdzie się pytam, gdzie? 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Na 

Nowym Rynku, w ubiegłym roku była na Nowym Rynku i w tym roku też 

chcemy zrobić. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Wojtku, na folderze jest wyraźnie napisane, 

nie mam tej ulotki tutaj, zwracałem na to uwagę tutaj, Biesiada Łowicka 

corocznie odbywa się w Skansenie w Marzycach. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Sprawdzę. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Na 100% tak jest. Jeszcze mam kolejne pytanie. 

Bardzo ładnie wyszły breloczki z tą pyza, czyli z laleczką. Jak pamiętam na 

samym początku też była ta lalka i Pan Panie Wojciechu był mocno temu 

przeciwny, a w tej chwili jest Pan za. Cieszę się, że zmienił Pan zdanie, bo 

naprawdę jest to ładnie zrobione i pięknie się prezentuje. 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Pragnę 

tylko powiedzieć, że trzeba wrócić do tamtego wizerunku, jest to zupełnie inny 

wizerunek, to jest pierwsza sprawa, zupełnie inny i trzeba po prostu sięgnąć i 

zobaczyć, czy to faktycznie jest tak czy inaczej. Nie jest to powrót do tamtego, 

jest to zupełnie coś innego, a to jest rzecz gustu. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Nie no, lalka jest lalką. 

 

Dyrektor ZOZ Andrzej Grabowski: W dniu dzisiejszym NFZ podpisał 

kontrakt dość duży na CT ambulatoryjne. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Mam kolejne pytanie do Zarządu. Kapituła Łowicka 

Róża zebrała się już dawno temu. Chciałbym zapytać, są przyznane te nagrody. 
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Z tego co wiem statuetka też jest i chciałbym zapytać kiedy one będą wręczone, 

w jakiej formie, kto je będzie wręczał? 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: W związku 

z przedłużeniem terminu, na nagrodę im. Władysława Grabskiego proponowany 

termin wręczenia wszystkich nagród jest na sierpień podczas Biesiady. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Jeszcze mam pytanie uzupełniające, bo nie 

odpowiedział Pan Panie Wojciechu do końca, kto będzie wręczał i jak one tam 

będą rozdzielone? 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Nie 

rozważane jeszcze to było kto. 

 

Radny Krzysztof Janicki: To jeszcze zapytam, czy Zarząd ma zamiar z 

Kapitułą się spotkać, czy nie? 

 

Starosta Janusz Michalak: To chyba odwrotnie, Kapituła z Zarządem. 

 

Radny Edward Chądzyński: Ja mam pytanie do Pana Starosty, bo na jednej 

sesji pytałem się, która droga będzie robiona, Pan Starosta powiedział, że 

pomyłkowo za ośrodek zdrowia  w Bielawach nie była żadna ujęta i czy to jest 

teraz już ustalone, która to droga będzie robiona, jaki to odcinek. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy pomyłkowo, ale to nie u nas, ta pomyłka 

zaistniała tak łagodnie mówiąc podczas sesji Gminy Bielawy, w której 

uczestniczył zresztą Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski i nawet na 

kolejnych dwóch, bo na kolejnej sesji było to omówione i stwierdzone, że 

będzie to droga… 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski: Ja sobie 

pozwolę wyjaśnić bliżej, ponieważ ja tam uczestniczyłem w tym, zgodnie z 

zatwierdzonym budżetem już w styczniu wszystkie inwestycje były 

zatwierdzone drogowe i tylko te inwestycje, żadnych innych nowych nie było 

wprowadzanych. Było wcześniej mówione, na lutowej sesji w Bielawach, w 

marcowej sesji w Bielawach wszyscy wiedzieliśmy, o których inwestycjach 

rozmawiamy i na kwietniowej, majowej bodajże sesji wyszło, że jest inna 

propozycja Rady w Bielawach, ale kontynuowane są te 2 inwestycje, które są w 

budżecie. 

 

Radny Edward Chądzyński: Bo na Komisji Rozwoju Gospodarczego kolega 

Przewodniczący Wolski pytał się Pana Kosmatki, który powiedział, że będzie 

droga robiona na Janinowie.  
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Starosta Janusz Michalak: Też tak, dlatego tylko, to mówiłem na poprzedniej 

sesji, że już wtedy był przetarg rozstrzygnięty na poprzednią, dlatego też 

zmienialiśmy nie zakres, tylko kwotę po naszej stronie dotacji na ta drogę nie  

na Janinowie, tylko tą drogę, a na Janinów pójdą tamte pieniądze. Tak, obydwie 

będą robione. My uzgadnialiśmy z gminą, że będzie zrobiona i zakres jakiś na 

drodze jednej, później się okazało, że też nawet trochę mam pretensje do Pana 

Wójta, że wypowiadał się w mediach, że on jest od tego, żeby bronić interesów 

gminy, jakby nie wiedział na jaką drogę się godził. Godził się i to nie było 

wymyślone przez nas, tylko później raptem zmieniono koncepcje czy był inny 

wniosek, żeby zrobić drogę w Janinowie , dlatego żeby nie zrywać tamtych 

przetargów, a oszczędności na Gminie Bielawy też na innej drodze były rzędu 

połowy tych pieniędzy, których brakowało na tamtą pierwsza, więc te pieniądze, 

które Rada Gminy Bielawy zadysponowała na Janinów będą na Janinowie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek: Szanowni 

Państwo, w związku z tym, że wpłynęło do mnie pismo od Pana Starosty o 

zwołanie sesji to po zakończeniu tej sesji od razu, czyli za 1,5 min zwołuję 

kolejną sesję LII Rady Powiatu Łowickiego z punktami:  

1) Otwarcie obrad LII Sesji LII Rady Powiatu Łowickiego,  

2) Stwierdzenie prawomocności obrad,  

3) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 r., 

4) Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono 

 

Ad pkt. 29 

 

Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
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