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P R O T O K Ó Ł  Nr LVI/10 

z obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 września 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 LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji RPŁ. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kocierzew Południowy. 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i 

Rehabilitacji w Łodzi.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

przekształcenia i ograniczenia działalności Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób 

pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub 

kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z 

opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z 

opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby 

pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletniości. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie określenie zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

na 2010 rok. 

18. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2010/2011. 

19. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat 

bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego. 

20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

21.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

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

23.  Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

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

prawomocne decyzje. 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący proszę o wprowadzenie po 

punkcie 17 punktu 18 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z 

dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 

na lata 2008 – 2013. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. 

Związane to jest z koniecznością pewnych zmian w pozycji - rozbudowa 

Muzeum, w związku ze złożonym wnioskiem, musimy wprowadzić pewne 

korekty, nie zmienia to wartości zapisanej w tej pozycji, jedynie przestawione 

będą pewne pozycje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dziękuje bardzo, rozumiem, że to 

punkt 18 przed informacją o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych. 

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu podanego przez Pana 

Starostę? 

 

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

nieobecni: Bejda Paweł, Dąbrowski Krzysztof/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad LVI Sesji RPŁ po punkcie 17 punktu 18 w 

brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z dnia 9 czerwca 2010 roku w 

sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z wprowadzoną zmianą? 

 

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

nieobecni: Bejda Paweł, Dąbrowski Krzysztof/: 

za   -19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 
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Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji RPŁ. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kocierzew Południowy. 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i 

Rehabilitacji w Łodzi.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

przekształcenia i ograniczenia działalności Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób 

pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub 

kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z 

opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z 

opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby 
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pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletniości. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie określenie zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

na 2010 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z dnia 9 czerwca 

2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na 

lata 2008 – 2013. 

19. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2010/2011. 

20. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat 

bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego. 

21. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

22.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

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

24.  Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z LV Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni: Bejda Paweł, 

Dąbrowski Krzysztof/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

 

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

nieobecni: Bejda Paweł, Dąbrowski Krzysztof/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr LVI/406/2010 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011/Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

 

za   - 19 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr LVI/407/2010 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011/Zał. Nr 3/. 
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Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo widzę, że Pan pyta tylko 

jedną Komisję Budżetową, czy jest pozytywna opinia, a jeszcze jest 

merytoryczna Komisja i nie słyszałem pytania, Komisja Pana Wolskiego, 

Gospodarcza, tak? 

 

Radny Jerzy Wolski: Komisja Rozwoju Gospodarczego w ogóle nie odbyła 

posiedzenia, jesteśmy zaskoczeni, że tak dużo punktów dziś jest i same 

faktycznie drogi lokalne, przebudowy, nawet nie mogliśmy się ustosunkować do 

tego, dlatego siedzę grzecznie i się nie odzywam, jeśli jest taka wola, potrzeba to 

będziemy musieli chyba w tej chwili, ale w tej chwili jesteśmy w połowie, że tak 

powiem przegłosowanych uchwał, także tutaj w ogóle nieporozumienie jakieś 

wyszło przeolbrzymie, obładowane, że tak powiem jest tutaj uchwałami 

program dzisiejszej sesji, ja swoją Komisję odbyłem jeszcze wcześniej, za nim 

program sesji ustalono, także praktycznie Komisja Gospodarcza jest nie 

przygotowana dzisiaj. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Może zrobimy krótką przerwę i omówimy 

to. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący 

bardzo proszę o 10 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 14.35 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 14.50 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Komisja Gospodarcza zaopiniowała 

te uchwały, Panie Przewodniczący jaka jest opinia w sprawie uchwał? 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja 

Gospodarcza wypowiada się, opiniuje pozytywnie projekty uchwał dotyczących 

przebudowy, będą jeszcze następne uchwały, więc będę zabierał głos. 

 



 8 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVI/408/2010 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011/Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 21 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr LVI/409/2010 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011/Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 9 
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Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Panie Przewodniczący nie do samej uchwały 

tylko do porządku obrad, jeśli Pan podpisuje to albo w tych uchwałach podać 

Gminę albo numer drogi, bo w zasadzie jest pięć identycznych uchwał i dlatego, 

który nie jest zorientowany to tak jakby była jedna uchwała. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale ja odczytuję, których dróg 

dotyczy. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ale ja mówię o porządku obrad, jaki został 

dostarczony Radnym. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 21 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVI/410/2010 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011/Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kocierzew Południowy. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew Południowy. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, szanowni Radni przed chwilą 

odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i właściwie tutaj był 

dylemat z tą drogą, ja nie wiem, może Pan Darek Kosmatka by rozwinął temat, 
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jakie wątpliwości się nasunęły, jest koniec września, Wójt Gminy Kocierzew 

wykonał nakładkę na odcinku bodajże około 4 km, zostało kilometr z 

kawałeczkiem, no i co się okazuje nie wiadomo czyja to jest droga, to co się 

przed chwilą dowiedzieliśmy, bo się okazuje, że u nas w naszym Starostwie w 

jednym budynku mówi się, że to jest droga gminna, w drugim budynku mówi 

się, że to jest droga powiatowa, my w końcu nie wiemy, mamy dać 

osiemdziesiąt parę tysięcy złotych nie wiedząc na jaką drogę, taką informację 

uzyskaliśmy od Członka Zarządu Darka Kosmatki, prosiłbym Panie Starosto, no 

nie wiem niech ktoś wyjaśni czyja to jest droga, dlaczego wyszło takie 

nieporozumienie na koniec roku i dlaczego my jesteśmy ubierani w jakąś 

inwestycję prawdopodobnie nie naszą. 

 

Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo przede wszystkim szkoda, że 

Państwo nie wiecie na jakie inwestycje przeznaczamy pieniądze, bo te 4 km to 

nie żadna Gmina wybudowała tylko my z pomocą Gminy w wysokości 230 tys. 

zł naszą powiatową drogę, fakt ta droga pozostaje półtora kilometra dochodzące 

do naszej drogi powiatowej nie jest naszą drogą, nasza droga biegnie w pole, jak 

ktoś wie jak to wygląda na takim zakręcie o 90 stopni i nasza droga idzie prosto 

a ta droga asfaltowa, którą wszyscy jeżdżą staje się drogą gminną, chociaż nie 

wpisaną do rejestru dróg. W związku z tym my na tą drogę moglibyśmy 

powiedzieć tak, dobra no to zróbmy całą, Wójt dołożyłby jeszcze połowę ale 

wtedy byłoby to niezgodne z prawem, ponieważ to nie jest nasza droga.  W 

ogóle w gminach proszę Państwa drogi gminne praktycznie, no jeśli powiem, że 

w połowie to nie przesadzę nie są w rejestrach gminnych, kategoria drogi to jest 

zupełnie coś innego niż to samo to czym się jeździ, tak mówiąc kolokwialnie, 

dlatego też my w momencie kiedy Wójt Gminy i radni zorientowali się, że nie 

robimy drogi do samej drogi powiatowej no byli zaskoczeni dopiero wtedy 

dowiedzieli się, że to jest droga tak naprawdę ich, bo ich jest grunt, dlatego też 

wystąpili z inicjatywą mieszkańcy do Wójta, Wójt do nas, żeby to skończyć, bo 

to jest ciąg drogi między tak naprawdę Sromowem, a Łaguszewem, bo 

przechodzi przez Płaskocin do Łaguszewa i wychodzi na drodze, na tej drodze, 

która jest przedłużeniem Armii Krajowej dlatego też myślę, że tak samo jak 

Gminy zrozumiały, że współpraca wszystkim przynosi jakieś korzyści 

zaproponowaliśmy i tutaj taką sytuację. W tym budżecie, który zmieniamy to 

nie jest jedyna droga, zwiększamy np. zakres drogi tylko, że wtedy to jest już 

nasza droga, drogi ułożone w Łyszkowicach zwiększamy wydatki zmniejszając 

co prawda z drogi, z Chruślanki na drogę Lisiewice – Dąbkowice czy Guźnia, 

także tutaj ta pozycja jest wyszczególniona jako nowa inwestycja, dlatego, że 

nie jest właśnie na naszej drodze. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Wysoka Rado podejdźmy do tego 

normalnie. Jest zrobione 4 km, zostało się w miejscowości Płaskocin 1,5 km, a 
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jest to droga rzeczywiście nie dobra, zła i nie patrzmy na to czyja to jest droga i 

pomóżmy tej Gminie i wszystko. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Darku, to może Pan nam powie jeszcze ile 

Gmina dokłada do tego? 

 

Starosta Janusz Michalak: To my dokładamy, nie Gmina. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Gmina dokłada resztę, czyli na pewno 

więcej od nas dołoży bo jeszcze projekt tej drogi, no nie mamy kosztów tej 

drogi, jest 1,5 km drogi, nakładki, będzie koszt jakieś 160 tys. albo więcej. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 14 

przeciw  - 3  

wstrzymało się - 3  

podjęli uchwałę Nr LVI/411/2010 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kocierzew Południowy/Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz prosimy na taką miłą część 

naszej sesji Panią Dyrektor Izabelę Pawluk, wręczymy nagrody dla zasłużonych 

w dziedzinie kultury i w dziedzinie sportu. 

 

Starosta Janusz Michalak i Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek wręczyli 

odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Honorowa Odznaka 

„Zasłużonych dla Kultury Polskiej” i listy gratulacyjne następującym osobom: 

- Pani Genowefie  Miazek 

- Pani Helenie Rześnej 

- Panu Adamowi Głuszce 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 
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Inspektor Wydziału GGN Stanisława Wielemborek przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 21 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVI/412/2010 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

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

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 

działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.  

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i 

Rehabilitacji w Łodzi.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/nie zagłosował radny Śliwiński Michał/: 

za   - 20 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVI/413/2010 RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 

Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia 

Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi/Zał. Nr 9/. 
 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i 
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ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. 

Kopernika w Łodzi 

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i ograniczenia działalności 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

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

nieobecni: Janicki Krzysztof, Pełka Andrzej/: 

 

za   -  

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVI/414/2010 RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i 

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. 

Kopernika w Łodzi/Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 14  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich 

rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy 

dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Dyrektor PCPR Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób 

pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w 

przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/nie zagłosował radny Śliwiński Michał/: 

za   - 20 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0   
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podjęli uchwałę Nr LVI/415/2010 RPŁ w sprawie określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich 

rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy 

dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych/Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka 

w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie 

zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 

osiągnięciem pełnoletniości. 

 

Dyrektor PCPR Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat 

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej, pozostającej w 

rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę 

przed osiągnięciem pełnoletniości. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1  

podjęli uchwałę Nr LVI/416/ RPŁ w sprawie określenia warunków częściowego 

lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej lub osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletniości/Zał. Nr 12/. 

 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie określenie zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2010 r. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący mogę, bo widzę, że Pan 

wybiera tylko Komisje, które Pan pyta, czy było zaopiniowane to, czy nie było 

zaopiniowane, my też przerabialiśmy Komisję Budżetowa te punkty i takich 

pytań nie było także Panie Przewodniczący chciałbym, aby Pan był 

konsekwentny i pytał się albo tylko tych wszystkich Komisji, które pracowały 

nad tym i są merytoryczne do tego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Panie Radny Pan jest 

doświadczonym samorządowcem, doskonale Pan wie, że za pracę Komisji 

odpowiadają Przewodniczący. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja sobie zdaje z tego sprawę i my na Komisji 

Budżetowej mieliśmy ten temat i Pan nie pyta, nie chciałbym, żeby Pan 

lekceważył Przewodniczących Komisji tak samo Pana Jurka Wolskiego czy 

Pana Waldemara Wojciechowskiego. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenie zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 18 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 1  

podjęli uchwałę Nr LVI/417/RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

określenie zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r./Zał. 

Nr 13  /. 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok. 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. 

W stosunku do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu, który Państwo 

otrzymaliście na Komisji Budżetu Zarząd zawnioskował wprowadzić 

autopoprawkę. Autopoprawka ta polega na tym, że wartość zadania 

inwestycyjnego dotyczącego drogi nr 2747E odcinek Lisiewicz – Guźnia 

nakładka zwiększona jest wartość tego zadania o 34 408 zł co daje ogólną 

wartość 127 498 zł, środki te zostały pozyskane z mniejszej wartości zadania 

inwestycyjnego droga Reczyce – Krępa – Lisiewicz, czyli jest tu zmniejszenie 

wartości zadania o 6 403 zł i ta różnica jest pokryta z rezerwy inwestycyjnej, 

która była w dziale 600. 

 

Radny Edward Chądzyński: Ja mam pytanie do Pana Starosty, ponieważ 

Gmina jeśli daje pieniądze no to było przyjęte, że jeśli ci daje 1 zł to my 

dokładamy drugą , a tu jest napisane, że droga Janinów 42 tys. daje Gmina, a my 

nie dokładamy do tej drogi nic. 

 

Starosta Janusz Michalak: Bo my te pieniądze już dołożyliśmy dużo 

wcześniej na inną drogę, a Gmina tylko Se uzgadniając najpierw drogę, nie 

pamiętam która to była, my przeprowadziliśmy przetarg, dopominaliśmy się o 

umowę i Gmina podjęła dyskusję na swojej sesji i zdecydowała, że  da te 

pieniądze ale na drogę na Janinowie, więc jeśli chodzi o bilans to między nami, 

a Gminą się zgadza to jest 1 zł do 1 zł nawet kilka tysięcy jest można by 

powiedzieć po naszej stronie więcej. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 19 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 1  

podjęli uchwałę Nr LVI/418/RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok/Zał. 

Nr 14/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LI SESJI RPŁ – GODZINA 15.45 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

LI SESJI RPŁ – GODZ. 15.55 
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Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z dnia 9 czerwca 2010 roku w 

sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z dnia 9 

czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 – 2013. 

 

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak jak Pan Starosta powiedział na 

początku prosząc o wprowadzenie tego punktu, w związku z uwagami, które 

dotarły do nas podczas oceny formalnej wniosku dotyczącego modernizacji 

Muzeum wychodzi konieczność po prostu tak poproszono nas o uaktualnienia 

zapisów w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego związane jest to z 

uwagami, które jak już powiedziałem dotarły do nas z Urzędu 

Marszałkowskiego, te uwagi są kosmetyczne, nie mniej no jeśli nie dokonamy 

tych wszystkich zmian i uwag dodatkowo poproszono np. o oświadczenie czy 

Muzeum jest instytucja kultury samorządowa, czy też państwowa, ponieważ 

korzysta również ze środków z programów Ministerstwa, oczywiście tam 

jeszcze są do uzupełnienia pewne zapisy w załącznikach, krótko mówiąc 

ponieważ niektóre wydatki powinny być nie kwalifikowane tak stwierdził Urząd 

marszałkowski, istnieje konieczność przesunięcia pewnych środków 

kosmetycznie, nic się nie zmienia, wkłady się nie zmieniają, oprócz tego, że te 

środki nie kwalifikowane zostają zwiększone i tyle w związku z tym 

uzasadnieniem.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym 

za   - 20 

przeciw  - 0   

wstrzymało się - 0   

podjęli uchwałę Nr LVI/419/RPŁ w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego Nr XVIII/164/2008 z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013/Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2010/2011. 
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Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informacje o naborze 

do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam pytanie……………………… 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk: Jeżeli chodzi o ZSP Nr 2 to jest 

technik hodowca i technik mleczarz, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ta 

informacje. 

 

Radny Jerzy Wolski: Może nie w tej kwestii, chciałem zapytać o konkurs w 

Zduńskiej Dąbrowie, w Zdunach, w Liceum Ogólnokształcącym, bo mam tylko 

wiedzę gazetowa. 

 

Starosta Janusz Michalak: To może ja odpowiem, byłem przewodniczącym 

komisji wiec, Szanowni Państwo konkurs został rozstrzygnięty negatywnie, to 

znaczy żaden z konkurentów nie przedstawił w pełni wymaganych 

dokumentów, tzn. w jednym przypadku, Pan z Mławy, była to nieważna ocena 

pracy dydaktycznej, w przypadku Pani z Łowicza, Pan z Mławy nazywał się 

Paszke. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk: Paszko. 

 

Starosta Janusz Michalak: Pani z Łowicza to Pani Dyrektor Sikora, nie miała 

w ogóle oceny, tzn. w przypadku Pani Sikory były dwie koperty, jedna złożona 

w terminie i w tej nie było oceny pracy, drugiej oferty w związku z tym, że była 

złożona 7 dni po obowiązującym terminie w ogóle nie otwieraliśmy, 

unieważniliśmy już mówiąc tymi kategoriami ten konkurs. Proszę Państwa teraz 

są dwie drogi, w związku z tym, że był czas odwołania, a Pan od razu podczas 

komisji konkursowej i w swoich dokumentach wpisał, że on uważa że ma prawo 

nie mieć przedłużone, ponieważ był na urlopie zdrowotnym, w tej chwili nie jest 

pracownikiem żadnej placówki oświatowej, więc nie ma szansy na zrobienie, ale 

to, no my nie jesteśmy od tego, czy może uzyskać, czy nie może uzyskać, 

wymagamy tego, co wymaga prawo i dajemy sobie jeszcze czas do jutra, żeby 

zdecydować o tym, czy szukamy kogoś na zastępstwo i powiem Państwu 

szczerze, że ja uważam, że na okres tych 10 miesięcy powinniśmy powierzyć 

komuś obowiązki, byłoby to takim przetarciem w boju ewentualnie i na wiosnę 

byśmy mieli większy obraz, co robić dalej, ponieważ no na pewno kolejny taki 

nabór może być czymś tam niedobrym dla szkoły, nie mniej jednak 10 – 

miesięczne pełnienie obowiązków może spowodować taka mobilizację twojej 

osoby, że wystartuje w konkursie po tych 10 miesiącach i wygra, a wcześniej 

tak zacznie pracować z gronem pedagogicznym, że uda się utrzymać tą szkołę, 

no kilka nazwisk, że tak powiem konsultuje, również też z nauczycielami ze 
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Zduńskiej Dąbrowy, no ale jeszcze musi być zgoda kogoś, teraz nie musi to być 

osoba z pośród nauczycieli ze Zdun, może to być osoba z poza, drugim 

rozwiązaniem jest ogłoszenie kolejnego konkursu, ale tak jak powiedziałem, ja 

będę optował za tym, żeby powierzyć obowiązki, jeśli przekonam no wie 

mówię, kilka osób konsultuję, to znaczy nie ja sam z kimś tylko tak jak 

powiedziałem wśród nauczycieli głównie w szkole w Zdunach. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Mam pytanie, czy Zarząd nie bierze pod uwagę, 

żeby docelowo połączyć te dwie szkoły, można tylko to trzeba domówić 

najpierw. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy tak, z tym domawianiem… 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: W dwóch klasach pierwszych to jest mała ilość 

klas, w jednej i drugiej szkole to jest takie, z Ministerstwem domówić. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy z Ministerstwem wtedy jak pamięta Pan 

Radny jak omawialiśmy, negocjowaliśmy warunki przejęcia przez Ministerstwo 

taki wariant był rozważany i Pan Dyrektor, zapomniałem, jak on się nazywa, 

bardzo przychylny zresztą naszym szkołom, już niestety nie jest dyrektorem, a 

ponadto Ministerstwo zmieniło zupełnie politykę, nawet jak przypominam sobie 

w pierwszym roku musieliśmy utworzyć technikum po to tylko, żeby jeden 

semestr tej szkoły o profilu nierolniczym dokończyć, to była taka fikcyjna 

szkoła, gdzie dyrektor zespołu szkoły ministerialnej miała też powierzone 

obowiązki dyrektora naszej szkoły dla jednej klasy, dlatego jest to dziś nie 

możliwe, oczywiście, że byłoby to najlepsze rozwiązanie. 

 

Ad pkt. 20 

 

Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Michał Śliwiński przedstawił informację na temat 

funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu 

Łowickiego/Zał. Nr 17/. 

Na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o decyzję obszarowe jesteśmy przygotowani w 

95%, są wnioski po kontroli, już możemy wydawać decyzje, tylko czekamy na 

ogłoszenie wysokości stawki opłat obszarowych, co uzależnione jest właśnie od 

przeliczenia euro myślę, że ona będzie gdzieś w okolicach 3.95, ale czekamy na 

oficjalne ogłoszenie Ministra, będzie ona troszeczkę niższa w stosunku do 

zeszłorocznej ale dojdzie dodatkowo 5% także będzie porównywalnie parę złoty 

większa niż w latach poprzednich. Na tą chwilę wysyłamy decyzję o NW, od 15 
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października będą wypłacane już te pieniążki, także myślę, że 15, 16, 17 

powinny wejść na konta, bo już są zalecenia płatności w Warszawie 

zatwierdzone, tylko czekamy na pieniążki, które przyjdą z Ministerstwa 

Finansów. Na tą chwilę nabraliśmy też 130 wniosków na renty strukturalne, 

które od wielu lat pytano się o te renty strukturalne, kiedy one będą, tak 

naprawdę to jest ostatni nabór, więcej naborów nie będzie na renty strukturalne i 

tylko możemy zawdzięczać to Ministrowi  Rolnictwa, że przekonał komisję, że 

ten nabór ostatni tak naprawdę wpłynie na powiększenie gospodarstw w kraju, 

tak jak zauważyliście można przekazać tylko to gospodarstwo na powiększenie 

lub młodego rolnika także nie ma możliwości, tak jak było w poprzednich 

latach, że gospodarstwa były cięte na mniejsze kawałki i ktoś otrzymywał rentę 

strukturalną i jeszcze dodatkowo brał młodego rolnika, teraz dwa działania są 

połączone i także każdemu z przekazujących zależy na tym, żeby przekazać jak 

największe gospodarstwo, bo z tego liczone są punkty i to jest gwarantem, czy 

ktoś dostanie rentę strukturalną, czy nie dostanie. Powiem tak, w Województwie 

Łódzkim w poprzednim naborze było nabranych 120 wniosków na młodego 

rolnika, w tym roku jest ich około 1200 tych wniosków wpłynęło, ja też 

oddelegowałem pracowników ze swojego biura do oddziału regionalnego, żeby 

pomóc te wnioski rozpatrywać, jest złożenie, żeby te wnioski faktycznie zostały 

rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy, żeby ci młodzi rolnicy mogli skorzystać 

jeszcze z działania inwestycji w gospodarstwie rolnym, będzie uruchomione 

gdzieś tak marzec, nie marzec, październik, listopad potrzebny też jest 

rozpatrzenie tych wniosków szybko, żebyśmy też mogli stwierdzić szybko, czy 

faktycznie osoba, która złożyła wniosek na rentę strukturalną przekazuje na 

młodego rolnika, także te wszystkie działania są powiązane, cieszę się bardzo, 

że Agencja w Łodzi też poszła za naszym śladem i w większości nie wysyła już 

wezwań do rolników, tylko stara się, żeby rolnicy przyjechali i nanieśli 

poprawki do wniosków, to naprawdę skraca czas rozpatrywania i całą obróbkę 

nawet tego wniosku, potem każde wezwanie trzeba odhaczyć zwrotkę, tutaj 

przyjeżdża rolnik i można powiedzieć, że na tą, od razu na bieżąco wypełniany 

jest wniosek, składana korekta. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. 

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Wojciechowski: Jaka ilość wniosków w tym 

roku na dopłaty została przyjęta? 

 

Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu: Przyjętych jest 60 wniosków mniej, to 7750 przez to, że 

tych wniosków co roku jest tak gdzieś w granicach 60, 70 mniej to widać, że ta 

struktura gospodarstw się powiększa, nie jest określona średnia dla powiatu, 

średnia dla województwa jest określana gdzieś koło 20 arów rok rocznie 

wzrasta. 
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Wiceprzewodniczący Waldemar Wojciechowski: Jaka będzie wysokość 

podstawowa tej renty strukturalnej w tym roku. 

 

Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa: Znaczy to jest 150% renty rolniczej, średnia renta strukturalna teraz 

będzie wynosiła gdzieś tak około 1300 zł, bo rzeczywiście liczymy tą średnią na 

podstawie takich gospodarstw o wyższym areale, bo wiadomo, że ci z 

mniejszymi areałami się nie załapią, do wykorzystania w Województwie 

Łódzkim jest pula 398139,03 zł i tak naprawdę my rozpatrujemy te wnioski i 

przekazujemy punktacje do oddziału regionalnego, oddział regionalny sprawdza 

tą punktacje i przesyła do akceptacji Prezesa Agencji, Prezes Agencji 

zamieszcza to na stronie internetowej, wtedy jest ogłaszana oficjalna punktacja. 

 

Ad pkt. 21 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił sprawozdanie/Zał. Nr 18  

/. 

 

Ad pkt. 22 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: 27 sierpnia uczestniczyłem w 

obradach Rady Gminy Kiernozia, 28 – 29 to była Biesiada Łowicka, 1 września 

obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 5 września uczestniczyłem w 

obchodach rocznicy bitwy nad Bzurą w Bielawach, 11 września obchody 30 – 

rocznica powstania związku zawodowego Solidarność oraz dni austriackie, 12 

września – europejskie dni dziedzictwa, 19 – dożynki gminne w Świeryżu I, 22 

września brałem udział w Dniu Seniora  w Domu Ludowym w Zielkowicach, 24 

września – 10 rocznica powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza 

Bzury w Nieborowie i wczoraj uczestniczyłem w obradach Rady Gminy 

Kocierzew. 

 

Ad pkt. 23 

 

Interpelacje, wolne wnioski , zapytania radnych i sprawy różne.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Może wyjątkowo ja sobie pozwolę 

zadać pytanie Panu Dyrektorowi Szpitala, może by Pan Dyrektor nam 

opowiedział co w tej chwili dzieje się w szpitalu, jak idą prace? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Przede wszystkim prace w 

ramach projektu unijnego idą dobrze bo właściwie firma, która to wykonuje jak 

na razie nie widzę zagrożenia, jeśli chodzi o te terminy, bo wykonuje to nawet 

można powiedzieć przed czasem, czyli jest leci ten duży projekt unijny, trwają 

prace w budynku administracyjnym na dole, tam będzie poradnia K i część 

oddziału pomocy doraźnej, ale taki oddział mamy to jest to co następne dzisiaj 

odebrałem projekt na wymianę części hydraulicznej, to znaczy na Stanisławów 

będzie wymiana całej linii, woda ciepła, woda zimna, kanalizacja, tam głównie 

jeśli chodzi o Stanisławów to jest taki problem, który zresztą w Narodowym 

Funduszu też bardzo dobrze był znany, nie ma wody na salach, nam cały czas 

groziło, że na któryś kolejny rok nam Fundusz po prostu nie zakontraktuje 

Stanisławowa, także dzisiaj odebrałem projekt, dzisiaj poszło zgłoszenie do 

Starostwa o zgodę na przystąpienie do prac, mamy 30 dni i  w listopadzie, na 

początku listopada byśmy ogłaszali przetarg na zrobienie tej pracy, w 

najbliższych dniach o ile siły przerobowe  pozwolą w sensie ludzkim, bo jednak 

dział zamówień publicznych to jednak tego u nas w tej chwili jest tak dużo 

idzie, no są pewne ograniczenia, ale będziemy ogłaszać przetarg na wymianę 

reszty okien w budynku administracyjnym, teraz tak jeszcze na gorąco bo, no 

dzisiaj  od Pana Starosty się dowiedziałem, bo nie byłem też, ale może Pan 

Starosta powie na temat przetargu sprzętowego. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy informacja jest taka lakoniczna, bo 

telefonicznie od Pani Jaros dowiedzieliśmy się, bo dziś było otwarcie ofert na 

sprzęt, czyli ten drugi duży przetarg, środki zabezpieczone w projekcie to 5 mln 

074 tys. zł, wpłynęły dwie oferty, obie są poniżej, czyli informacja dość 

pozytywna, ta niższa ma jakieś tam drobne uchybienia, ale łapiące się w 

możliwość wezwania do uzupełnienia, także pieniędzy powinno wystarczyć, 

trochę może zostanie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Dorabialiśmy też szereg 

małych projektów, bo ten projekt unijny to jest projekt na drugie piętro, 

natomiast no część, zakres będzie wykraczała poza to drugie piętro, musieliśmy 

szereg projektów mniejszej wagi, ale dorobić, zlikwidowaliśmy stare ujęcie 

wody, które tak naprawdę od 2002 roku powinno już być zlikwidowane, zawsze 

nie było środków, to gdzieś na przełomie  sierpnia, września to ujęcie zostało 

zlikwidowane, to też był jakiś element przygotowawczy do przebudowy, 

ponieważ tam teraz te wielkie samochody wykręcając i to by bardzo 

przeszkadzało, mamy bardzo utrudniony ruch, wiadomo z powodu robót, 

przymierzyłem się, ściągnęliśmy oferty zamknięcia terenu szpitala w sensie 
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jakiegoś szlabanu, ale odstąpiłem tzn. zebraliśmy ofert, jednak powróciłem do 

stanu pierwotnego, który zakładałem wcześniej, ze szpital trzeba w jakimś 

sensie zamknąć, nie może tak być, że każdy wjeżdża, wyjeżdża, ale jednak do 

tematu wrócimy dopiero po zakończeniu tych największych robót, bo teraz to by 

jeszcze bardziej skomplikowało niż pomogło, no to może tyle, co najważniejsze, 

może jeszcze powiem tylko, że sytuacja finansowa szpitala jest na tyle dobra, ze 

w dniu wczorajszym, czy przedwczorajszym, czas szybko leci, 

przedwczorajszym chyba dokonaliśmy, bo my mamy dwa kredyty, jeden kredyt, 

który był na około 3,5 mln i drugi 1,4 mln, te kredyty były nadpłacone do końca 

roku 2011, no sytuacja finansowa w tej chwili pozwoliła, że dokonaliśmy spłaty 

z tego jednego kredytu mniejszego spłaciliśmy go już do końca roku 2012, nie 

wiem, czy już do Zarządu pismo ode mnie dostało już, bo to świeża sprawa, na 

dzień dzisiejszy zostało 3,7 mln, ale myślę, że w najbliższych miesiącach jakieś 

ruchy takie dosyć istotne będą. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze chciałbym, żeby powiedział Pan 

również, jak wygląda sprawa personelu w naszym szpitalu, czy jest 

wystarczająca ilość, co Pan przewiduje w najbliższym czasie, ponieważ zgodnie 

z tym projektem będzie rozdzielenie intensywnej terapii od bloku operacyjnego, 

czy to przyniesie konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, to jest drugie 

pytanie i trzecie pytanie, czy wszystkie roboty, które w tej chwili budowlane są 

prowadzone, one będą spełniać wymogi wszystkie, tzn. będą spełniać standardy, 

które narzuca Narodowy Fundusz, bo ja rozumiem, że będziemy mieli teraz trzy 

sale operacyjne, tak jak to było, bo ja kiedyś pytałem, czy ten projekt zakłada 

realizację częściową tego dużego projektu, Pan mówił, że tak, czyli rozumiem, 

ze sale operacyjne będą trzy. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: sale operacyjne będą trzy, tak 

cały czas mówiliśmy, sale pełnowymiarowe, prawidłowe to pełnowymiarowe 

będą dwie, my tak cały czas robimy, jedna trzecia musi być zawsze w 

pogotowiu, nigdy nie wyznaczamy planowych zabiegów więcej niż trzy i ta 

trzecia też będzie, to jest sala, która z natury rzeczy jest salą rezerwowa na 

wypadek, że jeśli są dwie planowe operacje, a jest coś nagłego, ale sale będą 

trzy. 

 

Radny Krzysztof Figat: Ja rozumiem, że one będą spełniały wszystkie 

wymogi? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Cały projekt był uzgodniony, 

także nie widzę tu problemu, jeżeli chodzi o personel to znaczy, jest błąd w 

pytaniu powiem, bo my cały czas mamy oddzielony, OID to jest OID, blok 

operacyjny to jest blok operacyjny, także to nie jest połączone w tej chwili, jest 

połączone na zasadzie, że jest to w bezpośrednim sąsiedztwie, co jest nie 
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prawidłowe co do zasady, bo nie powinno być w bezpośrednim sąsiedztwie, 

natomiast w sensie organizacyjnym to właściwie i w sensie personelu to się nic 

nie zmienia, proszę Państwa, z personelem bym powiedział tak, że się w ogóle 

uspokoiło w sensie, że jeszcze dwa lata temu, może  nawet poczynając od grupy 

lekarskiej było zawirowanie z tym opt autem, z normami unijnymi, widać też 

uspokojenie, mamy coraz więcej nowych dyżurantów, wracają nam pielęgniarki 

z wychowawczych urlopów, np. jest tak, że jeśli jest mało urlopów, mało 

zwolnień to właściwie cały czas pojawia nam się w tych miesiącach jesienno – 

zimowych, wiosennych właściwie nadmiar personelu, wiadomo, że wakacje, to 

tam to jest troszkę inaczej i mamy szereg podań o pracę, chyba się jednak 

musimy chwalić, że mamy w tej chwili opinię dobrego pracodawcy na tle, że 

jednak w całej Polsce długi szpitali narastają, trzeba zresztą powiedzieć jasno, w 

całej Polsce generalnie długi szpitali narastają w tym roku, w Łowiczu dług cały 

czas maleje i Łowicz jest jednym naprawdę z niewielu szpitali, który co roku 

daje jakieś podwyżki, już jestem po pierwszych rozmowach z personelem na 

temat ruchów finansowych od 1 stycznia, bo kwestia finansowa na to pozwala, 

bo skoro pracownicy dużo pracują, ciężko pracują, przychód jest 

wypracowywany no to tam jakaś cząstka tego ludziom się też należy. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze jeszcze jedno pytanie, to taka mała 

dygresja, ocenę pracodawcy to najlepiej pracownikom zostawić. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Oczywiście, że tak, 

natomiast… 

 

Radny Krzysztof Figat: Trudno, żeby pracodawca oceniał siebie jako 

pracodawca. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Ale ja powiedziałem nie i 

myślę, że tu mogę ocenić, powiedziałem, że mam oferty pracy do nas z 

powiatów sąsiednich. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze, jak wygląda oddział chirurgiczny, 

gdzie odeszło dwóch chirurgów z tego co wiemy, czy planuje pan uzupełnienia i 

jak to wygląda, czy jest taka potrzeba, czy może nie ma potrzeby. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: zaraz moment, dwóch, bo ja 

znam, aha dr Pochwała odszedł to tak trudno powiedzieć, dr Pochwała ostatnio 

będąc u nas na etacie był, może nie, może bym skrzywdził dr Pochwałę, ale w 

każdym razie jego bardzo znaczny czas pracy był pochłonięty przez USG i nadal 

to USG dla szpitala wykonuje na innej zasadzie, na zasadzie umowy zlecenia, 

ale trudno powiedzieć, że odszedł etat dr pochwały, bo myślę, że jeżeli 

powiemy, że odeszło pół to  najwyżej dr Pochwały to po pierwsze, po drugie 
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przyszedł na cały etat dr Ratajczyk, specjalista II stopnia, przyszedł praktycznie 

na pół etatu, akurat powiedzmy tak dr Pochwałę wyrównał dr Mysiakowski do 

poradni, też specjalista II stopnia, wieloletni ordynator gdzieś tam pracuje u nas 

w poradni chirurgicznej, dr Ratajczyk przyszedł jako in plus, a dr Kosiorek 

odeszła jako in minus, czyli bilans, jeśli chodzi o pracujących chirurgów to w tej 

chwili się nic nie zmniejszył do tego, co było powiedzmy rok temu, bo jest tyle 

samo, a na pewno nie mniej, jest lekarz na stażu, który wyraża wolę pracy w 

oddziale chirurgicznym i czekamy teraz tak do końca, Fundusz w ogóle 

powiedział, że do końca września da nam propozycję, ukazało to się na stronie 

planu rzeczowo – finansowych na przyszły rok, dzisiaj jest ostatni dzień 

wniesienia tam pewno się opóźnia, bo to jest jakby dla nas bardzo ważne. 

Propozycja Funduszu na przyszły rok nie mamy ich jeszcze, chociaż już 

powinniśmy mieć w dniu dzisiejszym. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze to ostatnie pytanie, jak długo w 

naszym szpitalu czeka się na podstawowe zabiegi chirurgiczne, typu przepuklina 

i inne? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Do tej pory nie było długich 

terminów oczekiwania, praktycznie to tam prawie 2 tygodnie to były najdłuższe 

terminy, ja dostaje wykaz zawsze co miesiąc i jest u nas lekarz odpowiedzialny 

za listy kolejkowe, może w którymś sprawozdaniu był miesiąc, na ogół to jest 

nie więcej niż dwa tygodnie, natomiast tu już od razu mówię, że w związku z 

remontem, no nie oszukujmy się te ograniczenia i uciążliwość w szpitalu będzie, 

nie wykluczone, że w zabiegach planowych mogą się w tej chwili w związku z 

remontem może nastąpić dłuższe oczekiwanie to jest fakt. 

 

Radny Michał Śliwiński: czy przetarg na samochód dla PSP jest 

rozstrzygnięty, czy nie, czy coś w tym temacie wiadomo. 

 

Starosta Janusz Michalak: Trzeci kolejny przetarg nie został rozstrzygnięty, to 

znaczy został unieważniony z drobnej przyczyny, ale jednak w specyfikacji, 

która tak naprawdę była przygotowywana w tej technicznej części przez , 

uzgadniana i przygotowana przez PSP zapisano zbiornik na wodę o pojemności 

2500 l, a zbiornik na środek pianotwórczy 10% pojemności zbiornika na wodę, 

w ofercie otrzymaliśmy 2600 l zbiornik na wodę i to możnabyło że tak powiem 

przyjąć, bo tam było akurat minimum, no niestety nie można przyjąc 10%, bo 

zbiornik na płyn pianotwórczy nawet nie ma pojemności tylko w ateście 

napisane, że ma pojemność 270 l, a te 270 l to jest 250 plus 20 w przewodach, 

no ale w ateście jest napisane 270, niestety konsultowaliśmy to z Urzędem 

Marszałkowskim, nie mógł być taki wariant przyjęty, ogłosiliśmy dzisiaj 

kolejny przetarg mając, może nie obietnicę, pytali pracownicy oferenta, czy 

ogłoszenie przetargu kolejnego nie spowoduje, że nie wyrobi się w czasie, no 
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twierdził, że do 21 grudnia jest w stanie ten samochód dostarczyć, dlatego tylko 

jeśli się z tego nie wycofa jest duża szansa, żeby to zrealizować. 

 

Radny Michał Śliwiński: A dużo było ofert Panie Starosto? 

 

Starosta Janusz Michalak: Jedna. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jakiej firmy? 

 

Starosta Janusz Michalak: W kwocie 713 tys., 94 albo 96 tys. wyższa niż 

posiadamy środki. 

 

Radny Michał Śliwiński: To jest w Mercedesie, czy Daf-ie było 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeszcze raz. 

 

Radny Michał Śliwiński: Na jakim podwoziu? 

 

Starosta Janusz Michalak: Na podwoziu Mercedesa. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam do Zarządu, do Starosty, bo tak dzisiaj 

pomogliśmy gminom odnośnie dofinansowania ja po raz kolejny, żeby wspólnie 

Powiat i Miasto Łowicz poprawili drogę w lasku miejskim, tam dość dużo ludzi 

korzysta i w związku z tym jeszcze jest następna sesja, dobrze byłoby poprawić, 

to było robione w 80 – tych latach, wytrzymało tam dwadzieścia parę lat i czas 

poprawić i zwracam się do Radnych z Łowicza, żeby poparli to. 

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Wojciechowski: Ale Panie Radny natura, nie 

boi się Pan Zielonych, natura w lesie powinna być. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja Pana nie pytam o zielonych czy czerwonych. 

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Wojciechowski: Ale ja się Pana pytam, czy 

Pan się nie boi Zielonych. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego bo ja 

rozumiem, że już kadencja się kończy, ale ta dzisiejsza sesja wyglądała trochę 

dziwacznie, a jeszcze mam pytanie dlaczego nie ma Pani prawnik, bo wiemy o 

tym, że pytania do Pani prawnik mogą się na sesji pojawić i widzę, że Pani 

prawnik dzisiaj w ogóle na sesji nie było, czy jest nie zaproszona, czy kto w 

ogóle powinien o to zadbać. 
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Starosta Janusz Michalak: Może ja odpowiem, Pani Gronczewska choruje, 

Pani Lebioda niestety, znaczy niestety, może dla niektórych stety przygotowuje 

wybory bo jej podstawowa praca to jest u Komisarza Wyborczego, Pani Zabost, 

z której też korzystaliśmy kilkakrotnie dziś akurat ma zajęcia w Urzędzie 

Skarbowym więc niestety, ma telefon, zgodziła się, że może przyjechać, ale 

tylko na telefon, bo inaczej nie dałaby rady po prostu. Szanowni Państwo w 

kwestii tej końcowej pracy Rady tutaj mamy prośbę z Panią Skarbnik, żeby ta 

październikowa sesja odbyła się w miarę jak najwcześniej, gdzieś zaraz po 

dwudziestym w związku z tym, że i koniec roku i przygotowywanie budżetu, 

patrzyłem w kalendarz, nie wiem, czy te środy są nadal nieaktualne, Michał, czy 

środy nadal takie są, że lepiej, żeby nie było, to może byśmy zaproponowali już 

dzisiaj, żeby nie było później dyskusji, byłaby to sesja 21 - go, a później gdyby 

jeszcze trzeba było coś zmienić, no bo następna Rada nie wiadomo kiedy się 

ukonstytuuje i w najgorszym wypadku moglibyśmy się spotkać jeszcze raz. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja bym uzupełnił, że ta sesja 21 – go 

o 14.30 żeby się zaczęła. 

 

Ad pkt. 24 

 

Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady LVI sesji RPŁ. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

 

 


