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P R O T O K Ó Ł  Nr LV/10 

z obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 sierpnia 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 LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z LI, LII, LIII, LIV Sesji RPŁ. 

5. Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz 

przedstawienie informacji  z przygotowania szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2010/2011.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów akta prawa miejscowego                                  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu    

prac nad projektem    uchwały budżetowej.  

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

10.  Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu  

Łowickiego w okresie między sesjami. 

11.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

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

13.  Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LV 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. Zanim przejdziemy do wniosków do porządku obrad to 

wiem, że Pani Teresa Kowalska chciała zabrać głos, a potem śpieszy się na sesję 

Rady Miejskiej, także bardzo proszę Panią Teresę o zabranie głosu. 

 

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Łowiczu Teresa Kowalska: W tym 

roku obchodzimy uroczystości  30 – lecia Związku Zawodowego Solidarność 

oraz 29 rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego, które odbędą się w Łowiczu 

11 września 2010 roku. W programie uroczystości o godzinie 10 mamy 

spotkanie przy pomniku na Skwerze Solidarności, tam będzie powitanie 

pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, posadzenie dębu niepodległości, 

przemarsz do Bazyliki Katedralnej. Chce powiedzieć również, że tam, o ile 

pogoda dopisze będziemy również mieli zaszczyt odznaczyć zasłużonych dla 

Solidarności. O godzinie 12 zapraszam na Mszę św. w Bazylice Katedralnej w 

Łowiczu, o godzinie 13.30 będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Sługi 

Bożego Papieża Jana Pawła II w Kościele Ojców Pijarów i tam będzie również 

złożenie kwiatów przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 

O godzinie 16.30 wystąpi zespół ludowy, pewnie nie Koderki, ale jakiś inny 

regionalny, ze względu na to, że Koderki są gdzieś tam indziej i nie będzie to 

jak w zaproszeniu na Starym Rynku, tylko na Muszli. Zaraz Państwu wyjaśnię, 

ze względu na to, że są również Dni Austriackie jakoś tak się to razem złożyło, 

że no niestety będziemy mieli obchody Solidarności i również Dni Austriackie                              

i będziemy chcieli to wspólnie połączyć także o godzinie 17.30 będzie taka 

drobna zmiana, będzie koncert z okazji 30 – lecia powstania Solidarności, 

będzie również on na Muszli i będzie tu występował zespół Moment, gdzie 

głównym w zasadzie występującym będzie Pan Perlik, będzie to też, jak już 

powiedziałam Solidarności, o godzinie 19 przewidywany jest w Muzeum 

koncert, który by przygotowany był właśnie przez Pana Profesora Żaczka                             

i również o godzinie 20 mamy zaszczyt Państwa zaprosić, zresztą tam są 

wkładeczki na wspólną kolację, czy uroczysty bankiet jak to zwał nieważne,                       

w każdym razie będziemy mieli zaszczyt Państwa gościć na ulicy Warszawskiej 

właśnie w hotelu akademickim, także w imieniu własnym, internowanych, 

Burmistrza Łowickiego i Starosty Łowickiego bardzo Państwa serdecznie 

zapraszam na 11 września bieżącego roku. 
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Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Chciałbym zgłosić kolejny wniosek i to może po 

punkcie 8 chciałbym wprowadzić do porządku obrad pomoc dla powodzian dla 

Gminy i Wieś Nowosiadło i Gminy Gąbin, tutaj w delikatnym uzgodnieniu po 

15 tys. zł, myślę, że to będzie dyskusja dalsza. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy, ja uzupełnię, przygotowani jesteśmy, tu 

wcześniej Pan Radny Janicki rzeczywiście uzgadniał, mamy przygotowane 

uchwały o pomocy zarówno finansowej, rzeczowej, o jakiej to później w tym 

punkcie uzgodnimy razem i przegłosujemy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny ma dokładnie 

sformułowanie nazwy tego punktu? Rozpatrzenie projektu uchwały… 

 

Starosta Janusz Michalak: O udzielenie pomocy powodzianom, a tak jak 

powiedziałem uchwały, tytuły uchwał podczas tego punktu uzgodnimy, bo w tej 

chwili nawet nie można wprowadzić, bo nie wiemy co Radni będą sobie życzyli. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dobrze to ja to zapisuję jako 

rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o udzielenie pomocy ofiarom powodzi. 

 

Kto jest za przyjęciem do porządku obrad wniosku zgłoszonego przez Radnego 

Krzysztofa Janickiego? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad LV Sesji RPŁ po punkcie 8 punkt w brzmieniu 

-Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o udzielenie pomocy ofiarom 

powodzi. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z punktem zaakceptowanym przez Radę, a zgłoszonym przez Radnego 

Janickiego? 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 
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Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z LI, LII, LIII, LIV Sesji RPŁ. 

5. Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz 

przedstawienie informacji  z przygotowania szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2010/2011.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów akta prawa miejscowego                                  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o udzielenie pomocy ofiarom 

powodzi. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu    

prac nad projektem    uchwały budżetowej.  

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

11.  Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu  

Łowickiego w okresie między sesjami. 

12.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

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

14.  Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołów z LI, LII, LIII, LIV Sesji RPŁ. 

 

Przyjęcie protokołu z LI Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny K. Dąbrowski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 
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przyjęli protokół z LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przyjęcie protokołu z  LII Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 5 

przyjęli protokół z LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przyjęcie protokołu z  LIII Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 9 

przyjęli protokół z LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przyjęcie protokołu z  LIV Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

przyjęli protokół z LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
Uwag nie zgłoszono. 
Ad pkt. 5 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych                                          

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji  z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2010/2011.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację                                  

o podsumowaniu roku szkolnego 2009/2010 w placówkach oświatowych                            

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 
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informacji  z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2010/2011./Zał. Nr 2/. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam pytanie do zarządu, wczoraj byliśmy                    

w ośrodku koło Syntexu i mam pytanie do Zarządu bo tam ładnie to wygląda, 

prace są kończone, ale XXI wiek a została wycofana winda, jaka jest tego 

przyczyna? 

 

Starosta Janusz Michalak: Winda nie została wycofana tylko przygotowany 

został szyb windowy z całym odejściem i podejściem, a o windę będziemy 

mogli starać się z PEFRON – u i takie było uzasadnienie, że jeśli nie mogliśmy 

starać się z pieniędzy RPO, no to chociaż postaramy się o pieniądze z PEFRON 

– u, ale wszystko jest przygotowane, nie ma problemu, żeby tej windy nie 

zamontować. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: I drugie jeszcze pytanie odnośnie, żeby zwrócić 

uwagę, żeby w tym roku zostały wykonane wszystkie prace w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych przy ul. Podrzecznej, bo tam jest sporo pieniędzy                                

i elewacja i to w środku te prace zostały wykonane i tu mam taką prośbę. 

 

Ad pkt. 6 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja 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 

informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za  

I półrocze roku budżetowego/Zał. Nr 3/. 

 

Radny Jerzy Wolski: O ile pamiętam na Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Pani powiedziała, że wolnych środków było 4 900 mln zł, tak z kawałeczkiem 

jakimś. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman: Tak, nie to, że 

wolnych środków, to są środki na koncie bankowym. 

 

Radny Jerzy Wolski: To do wykorzystania, czy one są rozdysponowane? 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman: Nie, nie, to 

mówimy w ujęciu kasowym, to są takie środki… 

 

Radny Jerzy Wolski: One są rozdysponowane, ja rozumiem tak. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman: Ta kwota,  

powiedziałam o wolnych środkach, które zostały wprowadzone po stronie 

przychodów, które powstały na dzień 31 grudnia 2009 r. i Państwo na sesji 

kwietniowej to już żeście rozdysponowali i to zostało wprowadzone do budżetu 

na konkretne wydatki. 

 

Radny Jerzy Wolski: Czyli w tej chwili nie ma tych środków? 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman: Zostały już 

rozdysponowane w planie budżetowym. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów akta prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                        

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

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

Promocji – pozytywna 

 

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

nieobecny E. Bobrowski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 
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podjęli uchwałę Nr LV/401/2010 RPŁ w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                   

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji/Zał. Nr 4/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz ten punkt 8. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący 

proszę o przerwę ze względu na zwołanie posiedzenia Komisji Budżetu                               

i Finansów. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli mogę Panie Przewodniczący, może lepiej jak 

byśmy obgadali powiedzmy nawet tak nieformalnie, no jeszcze nie precyzując, 

żeby Komisja od razu i to zaopiniowała. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: W tej sprawie chcemy 

się spotkać. 

 

Starosta Janusz Michalak: Zgoda, ale będziecie musieli się spotkać jeszcze 

raz, bo wy zaproponujecie jako Komisja, później Zarząd i tak dookoła a teraz 

możemy to przegadać tak mówiąc kolokwialnie i Komisja spotka się raz tylko. 

To może ten punkt zaczęli byśmy już tutaj wspólnie wszyscy. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

moja prośba jest taka, byłem na tych terenach kilka razy i uważam, że trzeba 

tym ludziom pomóc, propozycja jest taka, rozmawiałem akurat ja w Gminie 

Słubice i konkretnie z Wsią Nowosiadło,  proszą o taką rzecz jak ziarno sienne i 

tu z Panem Starostą wstępnie rozmawialiśmy, że jest taka możliwość, są środki 

możliwe do wygenerowania 30 tys., czyli po 15 tys. na Gminę i wtedy byśmy tu 

ewentualnie zakupili ziarno zasiewowe zawieźli w uzgodnieniu do Gminy 

Słubice i konkretnie dla Wsi Nowosiadło, a dla Gminy Gąbin nie wiem, czy też 

w takiej samej formie, może tu Pan Starosta powie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Dzwoniłem do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, 

nawet nie myślałem, że Świniary są w innej Gminie powiem szczerze i 

rozmawiałem z Burmistrzem, kazał Radnym podziękować za sam pomysł, 

każdą pomoc bardzo chętnie i faktycznie przyjmą, oczywiście powiedziałem, że 

wie Pani to jest takie ludzkie, że są obawy, czy ta pomoc trafi celowo, najlepiej 

to jakbyśmy wiedzieli do jakiego rolnika, czy do jakiego mieszkańca ma trafić i 

wtedy kupujemy coś, zawozimy, powiedział, że oczywiście to jest 

usprawiedliwione takie podejście, uzasadnione, dlatego tez powołali  

15 – osobową komisję, w której są przedstawiciele każdej ze wsi i wezmą 
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wszystko, z tym, że tak np. jakbyśmy dowieźli im jeszcze pralek, lodówek, to 

akurat tego maja od innych już w darach, więc najwygodniejsze byłoby zapisać 

jako pomoc, a uzgodnić dopiero jak już będziemy wiedzieli jaka kwota, 

pojechać na miejsce, czyli być może też ta pomoc taka jak dla Słubic w postaci 

ziarna, czy jakiś materiałów paszy dla bydła. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja rozumiem, że teraz należy 

sporządzić projekt uchwały. 

 

Starosta Janusz Michalak: Mamy takie projekty przygotowane, tylko po 

prostu musimy je wypełnić że tak powiem, że to dla Gminy tej wartość taka, dla 

Gminy tej wartość taka. No to tak jak Radny Janicki powiedział, dla przeżycia, 

dla naszego budżetu będzie powiedzmy kwota dwa razy 15 tys. zł. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 12.25 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 13.10 

 

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów radni zdecydowali                            

o podjęciu w punkcie 8 następujących projektów uchwał w sprawie:  

- udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin. 

- udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice. 

 

Radni przychylili się do propozycji Członków Komisji Budżetu i Finansów  

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice. 

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LV/402/2010 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu i Gminie Gąbin/Zał. Nr 5/. 
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Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LV/403/2010 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Słubice/Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu    prac nad 

projektem uchwały budżetowej.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LV/404/2010 RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej/Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 10  

 

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

nieobecny P. Bejda/ : 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LV/405/2010 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok/Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu  Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  

Łowickiego w okresie między sesjami /Zał. Nr 9/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto chciałem podziękować za tak 

wyczerpujące sprawozdanie, to jest sprawozdanie, które tak powinno wyglądać 

na każdą sesję, faktycznie odniesienie do uchwał. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja Panie Starosto mam tylko pytanie, bo tutaj mam 

informację o przebiegu remontu i dróg i co mnie nurtuje, nie ma tu ulicy 

Chełmońskiego, wie Pan jaki stan jest i co Miasto robi z tym. 

 

Starosta Janusz Michalak: Przygotowany jest przetarg tylko nie bacząc na to, 

że nie ma kanalizacji deszczowej, która odprowadziła by wody deszczowe z tej 

ulicy. Powiatowy Zarząd Dróg w uzgodnieniu z nami zlecił wykonanie 

dokumentacji w zakresie tylko tej drogowej, która nas dotyczy tak naprawdę                       

i która jest naszym obowiązkiem. To znaczy w zakresie będzie nie wiele, bo 

umieszczenie krat, wyprowadzenie poza krawężnik i tyle w poniedziałek miał 

projektant dostarczyć, we wtorek jeszcze nie dostarczył, to mogę tyle 

powiedzieć, dziś naprawdę nie wiem ale uzgodniony jest zakres, bo oczywiście 

w 100% nie będzie wykonana ta inwestycja ze względu choćby na to, że 

wodociąg budowany przez Miasto jeszcze aktualnie nawet, no technologie są 

takie, że na wodociągu ziemi nie można zagęszczać, czyli jest obawa, czy przed 

ustąpieniem tego gruntu, dlatego uzgodniliśmy z Panią Dyrektor i tak jest 

przygotowana specyfikacja, że wykonamy okrawężnikowanie łącznie                                

z chodnikami po obu stronach i połatanie tego, co jest pod  warstwą wyrównaną 

do Poznańskiej i za Poznańską będzie to jeszcze około 200 m też w tym 

zakresie, ponieważ tam akurat deszczówka będzie mogła ta pierwsza krata, w 

związku z tym, że spadek jest od Popowa do nas, do Miasta będzie mogła być 

odprowadzona do rowu, który zaczyna się na takim pustym terenie, bo jak 

pewnie pamiętacie Państwo, w pozostałym zakresie będzie wykonane 
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uzupełnienie brakującej podbudowy i uzupełnieniem asfaltu, może to nie będzie 

taka ekstra robota, ale będzie nie uciążliwa dla mieszkańców i przejezdnych. 

 

Ad pkt. 12 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie między 

sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Sesja planowa ostatnia była                           

21 czerwca, więc po kolei. 27 czerwca brałem udział w Dniach Bełchowa, 

potem to wiadomo sezon urlopowy, 13 lipca Dzień Kiernozkiego Dzika                            

w Kiernozi, potem Święto Policji 23 – go tutaj graliśmy mecz z Policją, Policja 

oczywiście wygrała, także zachęcałbym Radnych do brania udziału w takich 

imprezach, 15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego, Rocznica Cudu nad Wisła, 

potem byłem chory. 

 

Radny Michał Śliwiński: No tutaj Pan, Panie Przewodniczący się Pan tak nie 

przyłożył jak Pan Starosta, ale w Pana przypadku regulamin nie określa 

precyzyjnie, co tak naprawdę w sprawozdaniu powinno być, ale ja zapytam się 

Pana o ostatnią sesję nadzwyczajna, myślę, że się Pan tego spodziewał, tym 

bardziej, że w poniedziałek, na środę była zwołana sesja nadzwyczajna na godz. 

10, ja w poniedziałek z Panem rozmawiałem i Pan można powiedzieć nie 

wiedział o tej sesji, dlatego chciałbym dowiedzieć się, kto tak naprawdę 

zwoływał tą sesję. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Panie Radny, Pan wie, że sesję 

nadzwyczajna zwołuje się na wniosek zarządu lub grupy Radnych, dlatego 

wpłynęło pismo, biuro rady przygotowało program obrad, ja po konsultacji 

zresztą z wiceprzewodniczącymi podpisałem ten porządek i już. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący może i tak faktycznie było, 

jak Pan mówi, tylko, że w przedziale czasowym było to troszkę inaczej niż 

przed chwilą mówiłem, dzwoniąc do Pana Pan nie wiedział o tym, że jest ta 

sesja, zadzwoniłem do Pani Wiceprzewodniczącej, do Pani Zofii Rogowskiej – 

Tylman, Pani Rogowska – Tylman też nie wiedziała, że jest zwołana sesja na 

środę, ja rozumiem, kto może wnioskować o sesję, tylko Panie Przewodniczący 

myślę, że powinien Pan powiedzieć, kto zwołuje sesję, wnioskować może grupa 

Radnych, może Zarząd, ale zwoływać sesję zwołuje Przewodniczący. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: I tak też się stało, ja podpisałem 

porządek obrad. 
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Radny Michał Śliwiński: We wtorek, bo w poniedziałek z Panem 

rozmawiałem Panie Przewodniczący i Pan nie wiedział, że jest sesja, powiedział 

Pan, że Pan się dowie, czy faktycznie ta sesja jest, czy można ją przełożyć na 

inną godzinę, bo wie Pan co nie spodobało mi się to, że powiedział Pan, że nie 

wszystkim Radnym musi pasować, ja akurat zawsze Pana prosiłem o to, żeby 

nie zwoływać sesji w środę z powodów osobistych. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dlatego dzisiaj jest sesja za co mnie 

się dostało od niektórych Radnych, ponieważ zawsze było tak, że było w środę, 

a teraz jest w czwartek i do tego jest sesja w mieście i tylko ze względu na Pana 

dzisiejsza sesja jest w czwartek. 

 

Radny Michał Śliwiński: Możemy wrócić do początku, do wszystkich 

protokołów i zajrzeć, jeżeli Pan chce, jestem skłonny nawet to zrobić teraz, bo ja 

lubię takie sprawy wyjaśniać od razu, że sesje w większości bywały w czwartki 

były takie prośby faktycznie, żeby sesje były w środy, tak jak były w 

poprzedniej Radzie, był pomysł na czwartki, dlatego ja ustaliłem z lekarzem 

swojej mamy, że będziemy przyjeżdżać w środy, Panie Przewodniczący ja 

rozumiem, że nie jestem Radnym najważniejszym, ja sobie z tego zdaję sprawę, 

ale przynajmniej chciałbym, żeby Pan nie kłamał, że Pan w poniedziałek 

wiedział, że ta sesja będzie, dowiedział się Pan o tej sesji ode mnie bądź 

najpierw od Pani Wiceprzewodniczącej, Pani Zofii Rogowskiej – Tylman, także 

fajnie by było, żebyśmy faktycznie, ja wiem, że to jest sesja nadzwyczajna, 

czasami jak brakuje, nie spodobało mi się to, że Pan powiedział, że Pan dla 

jednego Radnego nie będzie zwoływał sesji w innym terminie, a tak naprawdę 

mówię wie Pan, że o to dużo wcześniej prosiłem, jeżeli któregoś z Radnych nie 

było z Pana obozu i chciał Pan wyrównać szalę no to fajny termin Pan wybrał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To znaczy ja nie rozumiem, dlaczego 

Pan używa słowa kłamstwo, ponieważ fakty, które Pan przedstawił nie były 

zgodne z rzeczywistością, ale nie będziemy wnikać ponieważ pewnych rzeczy 

nie rozstrzygniemy, kto pierwszy do kogo dzwonił i kto od kogo co się 

dowiedział. 

 

Radny Michał Śliwiński: Możemy rozstrzygnąć jak rozmawialiśmy z Panią 

Zofią Rogowską – Tylman jeżeli Pan chce możemy sięgnąć do bilingów i 

możemy tą sprawę wyjaśnić, bo ja nie pozwolę sobie, żeby kolejny raz  ktoś 

powiedział mi, że ja mówię nie prawdę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał pismo od Wojewody 

Łódzkiego dotyczące terminu składania oświadczeń majątkowych przez 

Radnych. 
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Ad pkt. 13 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Panie Starosto czy do końca tej kadencji coś w 

sprawie płotu wokół Starostwa myślimy? 

 

Starosta Janusz Michalak: Rzeczywiście myślimy o tym, żeby to zrobić, 

mamy nawet 70 tys. zabezpieczone tylko, że te 70 tys. jest i na pozostałą część 

parkingu i ewentualnie na płot, dokładnie po połowie się dzielimy wśród 

członków Zarządu, co zrobić pierwsze i chyba zdecydujemy się na wykonanie , 

naprawę tego parkingu, gdzie te kałuże stoją, czyli do wejścia do PUP – u i 

przynajmniej rozbierzemy płot. Pieniędzy na całość pewnie nam nie starczy i od 

strony Stanisławskiego, ponieważ dalej nie bardzo możemy, mniej więcej 

połowa tego zielonego terenu, czyli 4 m od, może tam jest więcej niż 4, mniej 

więcej połowa zielonego terenu od ulicy Starościńskiej jest nie nasza i ten płot 

tak naprawdę to te pierwsze przęsła to myśmy interweniowali, one się 

przechylały i Miasto je rozebrało bo jest to działka miejska na poszerzenie 

Starościńskiej, ale tak jest 70 tyś. zł i pewnie zrobimy ten kawałek parkingu i 

coś tam jeszcze z płotem. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałem zapytać, co się dzieje na 

dzień dzisiejszy z naszymi karetkami, bo tak troszkę już przerwy było, czy one 

w ogóle funkcjonują, w jaki sposób, jeśli można tak informacyjnie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Karetki funkcjonują tak, jak do tej pory, czyli 

obsługują popołudniową, nocną i świąteczną pomoc, no jeśli są jakieś 

zapotrzebowania to i imprezy typu publiczne jakieś jako zabezpieczenie, a także 

do przewozu, jako przewozówki materiału do badania, pacjentów i na dzień 

dzisiejszy to jest wszystko, co wykonują, a może Pan Dyrektor coś jeszcze… 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Te karetki jeżdżą bardzo 

dużo, jeżdżą w ciągu miesiąca 15 000 km. To nie jest tak, że stoją i się marnują. 

Tak naprawdę jeżdżą dwie, a trzecia jest rezerwowa. Tak jak jest w tej chwili to 

jest naprawdę, że jeżdżą i się nie marnują, nie rdzewieją. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy pewnie jeszcze w tym roku na jesieni 

czeka nas pewnie konkurs właśnie na tą świąteczną i nocną, nie mając takiej 

moglibyśmy i to pewnie stracić. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Temat wróci gdy nie będzie 

umowy.  
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto może ja w temacie Biesiady bo 

szkoda, że nie ma Pana Dyrektora Chołuja, chciałbym zapytać się, jakie środki 

zostały pozyskane na Biesiadę od zewnętrznych sponsorów i mam nadzieję, że 

te plakaty jeszcze zostaną rozwieszone, bo dzisiaj mamy czwartek, Biesiada                   

w niedzielę, a tu jeszcze sporo plakatów jest do rozwieszenia. 

 

Starosta Janusz Michalak: Bezpośrednio się tym nie zajmuję, bo po to jest ta 

jednostka, to znaczy nie powiem, tak naprawdę nie powiem. Wiem, że są, 

przynajmniej z plakatu jakieś firmy, ale ile która wpłaciła nie wiem, ja 

umówiłem się z Panem Dyrektorem, faktycznie pytał mnie, czy musi być na 

sesji, powiedziałem mu, że niech Pan będzie w gotowości, bo gdyby były 

pytania to poprosimy, w sąsiednim budynku jest. 

 

Radny Michał Śliwiński: Myślę, że jest członek Zarządu, który za to 

odpowiada, najczęściej w kwestii promocji dużo się wypowiada, może Pan 

Wojtek Miedzianowski powie coś w tym temacie. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Plakaty wiszą, przynajmniej część 

wisi i nie mam informacji, ile zostało i ile jeszcze jest do rozwieszenia, na 

pewno są informacje w prasach, czyli w naszych lokalnych dziennikach i w 

Nowym Łowiczaninie, jak również miało być w Radio Łódź i w Radio Victoria 

też miała być informacja i jeśli chodzi o sponsoring, z tego co wiem, ale to nie 

jest informacja na dziś, tylko sprzed kilku dni było kilkanaście tysięcy. 

 

Radny Jerzy Wolski: Słuchajcie, z tymi plakatami to ja jestem trochę winien, 

te co tutaj leżą za mną, jako, że poprosiłem Pana Rafała Kolosa o jeden plakat, 

chciałem do siebie do firmy wziąć, za chwilę jakiś pracownik z Centrum 

Promocji przyniósł 21 plakatów, także słuchajcie obiecałem, że rozdam je na 

Sali. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 14 

 

Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 
 


