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P R O T O K Ó Ł  Nr LVII/10 

z obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 października 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 LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Łowickiego za rok szkolny 2009/2010. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

7. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego 

dotycząca oświadczeń majątkowych.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie Wieloletniego 

Programu Współpracy na lata 2011 – 2015 Samorządu Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym  rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 

oświaty.  

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru  

biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  

sprawozdania  finansowego Zespołu Opieki  Zdrowotnej                   

w Łowiczu za 2010 rok.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany  budżetu 

na 2010 rok. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

13.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

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

15.  Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LVII 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 porządku obrad bardzo proszę 

Panią Izabelę Pawluk o zabranie głosu w sprawie naszych gości. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk: Dzisiejsza sesja jest okazją do 

uhonorowania naszych wybitnych uczniów, którym Zarząd Powiatu Łowickiego 

przyznał nagrodę Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie oraz aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. Bardzo proszę Pana 

Starostę o uhonorowanie i wręczenie dyplomów dla naszych stypendystów i 

zapraszam: 

- Rafała Bolimowskiego – ucznia II LO w Łowiczu, 

- Konrada Pikulskiego – ucznia Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

- Justyny Gurdały – uczennicy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Łowiczu, 

- Dominika Ścibora – ucznia Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Łowiczu, 

- Marty Michalskiej – uczennicy Technikum Nr 3 w ZSP Nr 3 w Łowiczu, 

- Justyny Patrycji Kujawiak – uczennicy IV LO w ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

- Katarzyny Agaty Kujawiak – uczennicy Technikum Nr 4 w ZSP Nr 4 w     

Łowiczu, 

- Marty Wiktorii Nowak – uczennicy I LO w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak: Dziękujemy wszystkim, życzymy dalszych 

sukcesów na niwie nauki. Myślę, że choć drobne te pieniądze pozwolą wam w 

zdobyciu nowych pomocy naukowych, czy może innym, nie wiem w stroju na 

studniówkę. Gratuluję i wszystkiego dobrego życzę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz poproszę Pana Dyrektora Jacka 

Chołuja o dalsze nagradzanie naszych gości. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj przedstawił sylwetkę Pana Stanisława 

Budzenia/Zał. Nr 2/. 
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Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja myślę, że jeśli mamy 

Mistrza Polski, to, to będzie przyczynek do zorganizowania tych zawodów może 

w Powiecie Łowickim, może nam się to uda, może następcom. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, ja jeszcze z tego 

miejsca chciałbym odczytać list gratulacyjny dla Zespołu Pieśni i Tańca 

„Blichowiacy”/Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący proszę o wprowadzenie do 

porządku obrad po punkcie 10 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 

rok punktu w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej 

uchwałę z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta 

Łowicza. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. 

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, ostatnio widzę, że sprawozdanie Starosty 

i Pana Przewodniczącego jest ostatnim punktem, wydaje mi się, że mamy też 

gości i fajnie by było by goście też słyszeli co się dzieje i czym się zajmuje Pan 

Starosta i czym się zajmuje Pan Przewodniczący i proponuję, by punkt 12 

przenieść jako punkt 5, a punkt 13 jako punkt 6 i kolejne by się zwiększały. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Pan Radny uprzedził moją prośbę, 

też chciałem przesunąć swój punkt do przodu, także bardzo dziękuję. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tylko nie wiem, czy Przewodniczący się zgodzi, bo 

widzę, że jak teraz był wniosek to chce głosować przeciw. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad propozycji podanej przez Pana Radnego Śliwińskiego? 

 

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

nieobecny Kuczyński Zbigniew/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 
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wprowadzili do porządku obrad LVII Sesji RPŁ propozycję zgłoszoną przez 

Radnego Michała Śliwińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu podanego przez Pana Starostę? 

 

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

nieobecny Kuczyński Zbigniew/: 

za   -20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad LVII Sesji RPŁ punkt zaproponowany przez 

Pana Starostę w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych Miasta Łowicza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z wprowadzoną zmianą? 

 

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

nieobecni: Kuczyński Zbigniew/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie 

między sesjami. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Łowickiego za rok szkolny 2009/2010. 

8. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

9. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego 

dotycząca oświadczeń majątkowych.  
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie Wieloletniego 

Programu Współpracy na lata 2011 – 2015 Samorządu Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

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

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym  rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 

oświaty.  

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok.  

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę z dnia 

14 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 

Miasta Łowicza. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany  budżetu 

na 2010 rok. 

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

16.  Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z LVI Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Kuczyński 

Zbigniew/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie/Zał. Nr 4/. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto jeżeli chodzi o gospodarstwo na 

Blichu to faktycznie ustawa się zmieniła, ale mam nadzieję, że Pan mnie 

uspokoi, to będzie przekształcanie gospodarstwa, a nie likwidowanie w sensie w 

ogóle jako stricte gospodarstwa. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak oczywiście, gospodarstwo zostanie 

zlikwidowane jako gospodarstwo pomocnicze, a nie jako rolne, ja później 

mówiłem zresztą, że chcemy przeznaczyć na budowę obory, więc nie było by 

sensu likwidować i obory budować. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym Panie Starosto zapytać o Zespół Szkół 

Licealnych w Zdunach, czy coś się zmieniło, czy jest nowa osoba pełniąca 

obowiązki. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nic się nie zmieniło, powiem Państwu tyle, że 

przeprowadziłem kilka rozmów, no niestety nie ma zbyt wielu chętnych, znaczy 

nie ma w ogóle chętnych, może tak z tych, z którymi rozmawiałem, do końca 

miesiąca powierzenie ma Pani Milczarek, dotychczasowy dyrektor, myślę, że 

jeśli tak dalej pójdzie to jeszcze w tym miesiącu podejmiemy decyzję o 

powtórnym konkursie, ponieważ nic się nie wymyśli. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto mam pytanie takie odnośnie PZD, bo 

mówił Pan, że ostatnie przetargi zostały rozstrzygnięte, chciałem zapytać, czy na 

ulicę Chełmońskiego też został przetarg rozstrzygnięty i zgodnie z planem czy 

ta ulica będzie do końca roku zrobiona, bo ona miała być do końca 2009, 

wiadomo, nie wyszło, jest to dalej w stanie fatalnym, że tak powiem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie, nie jest, znaczy przetarg został rozstrzygnięty 

ze skutkiem negatywnym, to znaczy nie wpłynęła żadna oferta, dlatego nie 

czekając długo, no kilka dni potrzeba było zmiany specyfikacji, ale 

zdecydowaliśmy, że podzielimy zadanie na kilka mniejszych i ogłosiliśmy 

kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie byłoby 29-go tego miesiąca, nie mniej 

jednak to jest, myślałem, że więcej o tym podyskutujemy w tym 

wprowadzonym nowym punkcie, bo tu chce zaproponować pewne zmiany, tzn. 

część, zmniejszyć inwestycję w załączniku inwestycyjnym, a część pieniędzy 

tzn. kwotę 200 tys. zł, dzisiaj jestem po rozmowach nawet i z władzami miasta, 

z władzami ZUK – u, z potencjalnymi wykonawcami i te 200 tys. zł 

przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla miasta na bieżące utrzymanie, z którego 

ZUK już od jutra, jeśli tylko nie będzie deszcz padał i będzie asfalt 

produkowany będzie mógł zacząć łatanie poprzecznych, znaczy łatanie, bo to, 

kto by nie robił, to od tego musi zacząć, łatanie poprzecznych przejść przez 

jezdnię i lewej strony patrząc od miasta to znaczy tego po wodociągu, tych 

przejść jest około 100 i to są te najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, bo 
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wzdłużne można ominąć, można lewym pasem jechać, a poprzecznego się nie 

da ominąć, dlatego też jest taka propozycja, że jeśli to przejdzie ZUK ma nie 

wykorzystaną umowę na dostawę masy asfaltowej, dlatego już jutro mógłby z 

tym wejść, ale wiąże to się też ze zmianą zakresu, jeśli Państwo się na to 

zgodzicie, Pani Dyrektor nie ma tutaj dziś, nie ma jej w tej chwili, dlatego, bo 

siedzi nad specyfikacją, żeby ten zakres zmniejszyć po prostu. 

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego RPŁ w okresie między 

sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: 9 października reprezentowałem 

Radę na uroczystościach 50-lecia obchodów OSP w Mysłakowie,  

10 października było stulecie OSP w Ostrowie, bardzo piękna uroczystość,  

14 października Miejsko-Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w 

Muzeum w Łowiczu, dokonałem także analizy złożonych przez Państwa 

oświadczeń majątkowych. Informacja będzie przedstawiona w trakcie sesji. 

 

Ad pkt. 7 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2009/2010. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 

2009/2010/Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt.8 

 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado na wstępie chciałam bardzo serdecznie 

podziękować Panu Przewodniczącemu Rady i całej Wysokiej Radzie za nową 

siedzibę naprzeciwko Sali konferencyjnej Wysokiej Rady, chciałam również 

bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście, całemu Zarządowi Powiatu, a 

także Pani Sekretarz za przygotowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb 

nadzoru budowlanego, które wcześniej przewidziane były jako pomieszczenia 

nieużytkowe, a także za nieocenioną pomoc przy przeniesieniu nadzoru 

budowlanego. Bez Państwa pomocy przeprowadzka nadzoru budowlanego nie 

byłaby możliwa. Dziękuję bardzo serdecznie. 
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Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław 

odczytała list z podziękowaniami od Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Tarnobrzegu oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Pana Władysława Ercharta za pracę w Gminie 

Gorzyce, położonej w powiecie tarnobrzeskim, w województwie 

podkarpackim/Zał. Nr 6/. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław przedstawiła 

informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/Zał. 

Nr 7/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych.  

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił informację dotyczącą oświadczeń 

majątkowych/Zał. Nr 8/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  przedstawił informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych/Zał. Nr 9/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, zanim ogłoszę 

przerwę, bo muszą się komisje spotkać i ponieważ będę musiał opuścić obrady 

Rady i przekazać prowadzenie wiceprzewodniczącym chciałbym Państwu 

Radnym wszystkim i wszystkim gościom stałym, którzy bywali na sesjach 

bardzo serdecznie podziękować za współpracę, za wszystkie te sesje trudne, 

wszystkie sesje łatwe, które udało mi się jakoś prowadzić. Wiem, że wszystkich 

nie zadowoliłem, jeżeli w czymś uchybiłem, to przepraszam, jeżeli 

przysłużyłem się do czegoś to jest mi bardzo przyjemnie, dziękuję wszystkim 

Radnym również za ciężkie nauczki, jakie mnie spotkały i wiele doświadczeń 

zebrałem, także naprawdę mam za co komu dziękować, jest to ostatnia sesja 

planowa, z tego co wiem Zarząd nie planuje jakiejś nadzwyczajnej sesji do 12 

listopada kiedy to nam wszystkim wygasają mandaty radnych i mija ta kadencja, 

także dziękuję bardzo, życzę wszystkim, abyśmy się wszyscy spotkali po 21 

listopada. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH LVII SESJI RPŁ – GODZINA 15.30 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RPŁ ZOFIA ROGOWSKA-TYLMAN 

WZNOWIŁA OBRADY LVII SESJI RPŁ – GODZ. 15.55 
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Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie Wieloletniego  

Programu Współpracy na lata 2011 – 2015 Samorządu Powiatu  

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 – 2015 Samorządu 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

Promocji – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni: Bobrowski Eugeniusz, Janicki Krzysztof, Kosiorek Marcin, 

Kuczyński Zbigniew/: 

za   - 17 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVII/420/2010 RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2011 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.  

  

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów 

przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty.  

 

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

Promocji – pozytywna 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni: Bobrowski Eugeniusz, Janicki Krzysztof, Kosiorek Marcin/: 

za   - 18 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVII/421/2010 RPŁ w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty/Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2010 rok.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni: Bobrowski Eugeniusz, Janicki Krzysztof, Kosiorek Marcin/: 

za   - 17 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 1  

podjęli uchwałę Nr LVII/422/2010 RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok/Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę z dnia  

14 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Łowicza. 
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Starosta Janusz Michalak: Tak jak odpowiadałem już Panu Radnemu 

Janickiemu, proszę Państwa zachodzi konieczność trochę zmienienia odbudowy 

Chełmońskiego, w związku z tym, że pierwszy przetarg wypadł negatywnie, nie 

było żadnej oferty, przygotowaliśmy drugi podzielony na części, ale informacja 

z dzisiaj, że może kolejny przetarg być ze skutkiem negatywnym chcemy 

przynajmniej część wykonać w takim zakresie, żeby w okresie jesienno-

zimowo-letnim można było normalnie jeździć, czyli nie na czysto drogę, ale 

połatanie poprzecznych przekopów, wyrównanie do asfaltu zagłębienia po 

wodociągu, dlatego też konieczna byłaby zmiana uchwały o treści 

przedstawionej przez Panią Przewodnicząca, a zmiana dotyczy wielkości 

środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez Miasto, 

pochodziłyby te środki ze zmniejszenia udziału w inwestycji, tak jak już właśnie 

na komisji mówiłem, zabezpieczeni byśmy byli umową, że nasz udział w tej 

inwestycji nie wynosi 50%, a 42% czyli nic tu się nie zmienia, tylko jakby 

zmienia się szuflada, z której będzie to finansowane.  

 

Następnie Starosta Janusz Michalak przedstawił projekt uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Łowicza. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni: Bobrowski Eugeniusz, Janicki Krzysztof, Kosiorek Marcin/: 

za   - 18 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVII/423/2010 RPŁ zmieniającej uchwałę z dnia 14 stycznia 

2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w 

granicach administracyjnych Miasta Łowicza/Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany  budżetu na 2010 

rok. 

  

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman: W stosunku do 

przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Zarząd proponuje wprowadzić 

4 autopoprawki, jedna autopoprawka związana jest z przyjęciem przed chwilą 

uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań przez Urząd 

Gminy miasta Łowicz. Jest to zwiększenie jakby dotacji zawartej na podstawie 
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porozumienia z kwoty 100 tys. zł na kwotę 300 tys. zł, środki te pochodzą jakby 

z zadania inwestycyjnego stanowiący udział do naprawy, modernizacji ulicy 

Chełmońskiego, o taka kwotę zmniejsza się koszt tej inwestycji, była kwota 

1 400 000 zł, teraz będzie po zmianach wynosiła 1 200 000 zł, kolejne zmiany 

dotyczą również dróg, zmienia się wartość zadania inwestycyjnego pod nazwa 

droga nr 2700 w miejscowości Janowice, zmniejszona jest wartość o kwotę 

2236 zł, zmniejszenie wartości zadania dotyczących drogi nr 2703 w 

miejscowości Mysłaków, zmniejszenie o kwotę 7695 zł, zmniejszenie wartości 

zadania drogi nr 2714E i 2721 w miejscowości Kompina 2216 zł, a przesunięcie 

tych środków w wysokości 12147 tys. zł do inwestycji drogi nr 2750E w 

miejscowości Bobrowniki, kolejna autopoprawka dotyczy wprowadzenia jakby 

zwiększenia wartości zadania przebudowy budynku siedziby centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej o kwotę 5000zł, te środki będą 

przeznaczone na promocję tego projektu, środki pochodzą z rezerwy ogólnej i 

kolejna autopoprawka to poprawka dotyczy przesunięcia wysokości dotacji dla 

szkoły niepublicznej Bakałarz o 15984 zł, jest to związane z większą liczbą 

uczniów w tej szkole, pozostałe kwoty pozostają bez zmian. 

 

Następnie 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/w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 

nieobecni: Bobrowski Eugeniusz, Figat Krzysztof, Janicki Krzysztof, Kosiorek 

Marcin/: 

za   - 17 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0  

podjęli uchwałę Nr LVII/424/2010 RPŁ w sprawie zmiany  budżetu na 2010 

rok/Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.  

 

Radny Michał Śliwiński: Korzystając z obecności pana dyrektora Chołuja 

chciałbym zapytać się, czy już Pan Dyrektor podsumował Biesiadę Łowicką, 

czy mógłby Pan także nam zdać sprawozdanie mniej więcej ile kosztowało, ile 

Pan pozyskał środków na tą Biesiadę? 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Co do dokładnych kwot na tą chwilę może 

nie jestem przygotowany, koszt XI Biesiady Łowickiej kształtował się w takich 
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samych wartościach, jak i Biesiada X zeszłego roku, natomiast kwoty pozyskane 

od sponsorów, czy też jakby udziałowców podczas tej Biesiady oscylowały w 

granicach 17 tys. zł, czyli to jest bardzo podobny poziom, jak w roku 

poprzednim. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy jak są pytania to może później, ja 

chciałem tak na sam koniec może poprosić ewentualnie Radnych o ustalenie 

jakiegoś terminu na wypadek, gdyby potrzebna była sesja nadzwyczajna. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-Tylman: Jeżeli Państwo 

pozwolicie to ja mam tutaj, że tak powiem do przedstawienia Państwu w 

tematach spraw różnych dwie propozycje. Proszę Państwa proszę zapisać sobie 

poszczególne Komisje. Komisja Budżetu i Finansów odbędzie się 9.11.2010 r. o 

godz. 9.30, Komisja Rewizyjna – 9.112010 r. o godz. 12.00, Komisja Edukacji i 

Komisja Rozwoju – 9.11.2010 r. o godz. 14.00, Komisja Zdrowia i Porządku 

Publicznego – 9.11.2010 r. o godz. 11.00. Terminy są nieodwołalne. 

 

Radny Janusz Żurek: Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowny 

Zarządzie, jeśli by była taka potrzeba to sesja również tego dnia. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy Szanowni Państwo bo mamy 10 – go 

uroczystą jakby sesję, więc może w tym dniu i wtedy moglibyśmy właśnie 

merytorycznie ostatni raz, wszyscy spotkaliby się 9 – go, a uroczyście, gdyby 

coś trzeba było przegłosować to na chwilę byśmy się zebrali u Dyrektora 

Żywickiego, przepraszam, że jeżeli coś to tam jedna może uchwała, może nawet 

nie i wtedy moglibyśmy faktycznie tą kadencję zakończyć poza. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-Tylman odczytała list 

Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adopcji oraz opieki 

zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w mieście Krzysztofa 

Haładusa/Zał. Nr 15/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tak z niepokojem obserwuję, że na kolejnej sesji 

nie ma Pana Bolesława Heichman, nie wiem czy choruje, chory jest, tak. 

 

Radny Krzysztof Figat: Moje pytanie jest, ponieważ widzę, że jest Pan 

Dyrektor, chciałbym zapytać Pana Dyrektora ponieważ ostatnio Komisja 

Zdrowia była w szpitalu, zwiedzaliśmy remont budynku szpitala, chciałbym 

zapytać, jakie uzgodnienia po tej naszej wizycie, czy te uwagi, które wspólnie 

tam opracowaliśmy znalazły odzwierciedlenie i drugie pytanie to jest pytanie 

takie, Panie Dyrektorze jak wygląda sprawa szkoleń personelu średniego w 

szpitalu, czy takie zapotrzebowania na szkolenia wpływają do Pana czy personel 

średni korzysta z tych szkoleń i jak to w ogóle wygląda. 
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Pani Przewodnicząca, 

Szanowni Państwo może bym poprosił o uszczegółowienie, jeśli chodzi o 

wnioski z Komisji Zdrowia, bo nie bardzo… 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-Tylman: O te drzwi. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: A te drzwi tak, to znaczy tak, 

to jest ściana nośna, było przedyskutowane, może to rzeczywiście w sensie 

estetycznym nie jest najlepsze, bo te drzwi tak jakby na zewnątrz, jest to jedna 

para drzwi, jest to ściana nośna, a ze względów konstrukcyjnych tak było 

zaplanowane i postanowiliśmy jednak, tak jest w projekcie, ale ze względów 

konstrukcyjnych to jest ściana nośna po prostu, to są przepisy, które mówią, ile 

drzwi w szpitalu muszą mieć, w innych nośnych ścianach tam nie ma , tam była 

cegła i nie musieli ruszać tego wieńca tego zbrojenia, to są jednak kwestie 

budowlane, tak wszystko dobrze, póki dobrze, ale ktoś by wziął na siebie 

odpowiedzialność. Personel średni szkoli się w tej chwili bardzo wiele 

pielęgniarek w poprzednim roku uzyskało licencjaty, w tym roku ruszyła 

następna bardzo duża grupa, która to wykształcenie uzupełnia. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze, a jaka to grupa? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: To jest grupa kilkunastu 

pielęgniarek co najmniej. 

 

Radny Krzysztof Figat: Kilkunastu pielęgniarek. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski: Tak, które będą uzupełniać 

wykształcenie na poziomie licencjatu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Szanowni Państwo, w 

związku z tym, że jest to najprawdopodobniej ostatnia sesja, Zarząd Powiatu 

Łowickiego przygotował drobne upominki dla radnych na koniec kadencji, 

poproszę Panie Dyrektorze o wręczenie tych upominków. 

 

Starosta Janusz Michalak: Zachęcam do wzięcia udziału w uroczystościach  

10 – go, może już będą gotowe kalendarze na rok przyszły nasze powiatowe. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-Tylman: A o której ma być ta 

uroczystość. 

 

Starosta Janusz Michalak: Około południa. 
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Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-Tylman: 9, 10 rano to tak, ale 

inna godzina mi nie odpowiada, bardzo dziękuję Państwu za współpracę. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 16 

 

Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska-

Tylman zamknęła obrady LVII sesji RPŁ. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

 


