
UCHWAŁA NR XXXVIII /302 /2009 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 24 września 2009 roku

zmieniająca Uchwalę Nr XVIII/!64/2008 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 -  2013

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
Z 2001 r Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N r 153, poz. 
1271,Nr 200, poz. 1688 iN r214 , poz. 1806;z2003 r. Nr 162,poz. 1568;z2004 r .N r l0 2 , poz. 1055; 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z2008 r. Nr 180, poz. 11II,  Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. DZ.U. Nr 92, 
poz. 753 ) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w 
sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 -  2013, w załączniku Nr 1 do Planu 
Rozwoju Lokalnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się lp. 8, 17, 24, 20, 26,
2) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

W

Lp. Tytuł
przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

Krótki opis 
przedsięwzięcia

Nazwa
jednostki

zgłaszającej

Nazwa jednostki 
koordynującej 

przedsięwzięciem

Okres
realizacji

(plan)

Źródła
finansowania

Łączne
nakłady

Lata/Koszty (w PLN)

2008 2009 2010 Lata
dalsze

Ogółem 271 389,00 76 128,00 195 261,00

Środki UE* 230 681,00 64 709,00 165 972,00

Środki BP**

Śr własne 40 708,00 11419,00 29 289,00

w tym:

budżet powiatu 40 708,00 11419,00 29 289,00

fundusz***
śr jednostki 
real ****
pożyczka/kredyt

w

Systemu e-Usług

Budowa 
Zintegrowanego 
Systemu e-Usług 
Publicznych 
Województwa 
Łódzkiego (Wrota 
Regionu 
Łódzkiego)

urzędach, szybki 
dostęp do informacji 
publicznej, skrócenie 
terminu załatwianie 
spraw, wzrost

mieszkańców z jakości 
naszych usług, lepsze 
wykorzystanie 
istniejących zasobów.

Starostwa, zwiększenie 
zadowolenia z 
wykonywanej pracy.

powiatowego oraz 
dostęp do usług

publicznej działających 
na terenie 
Województwa 
Łódzkiego

Zadanie obejmuje 
swym zakresem 
kompleksową 
modernizację 
budynku, w tym 
między innymi 
roboty elewacyjne, 
adaptację 
pomieszczeń dla 
potrzeb Centrum, 
roboty
wykończeniowe oraz 
wymianę instalacji 
wodociągowej 
kanalizacyjnej, 
centralnego 
ogrzewania i 
elektrycznej. 
Przewiduje się 
również utworzenie 
punktu informacji 
turystycznej, miejsc 
noclegowych oraz 
sali konferencyjnej i 
zakup niezbędnego 
wyposażenia.

Powiat
Łowicki

Wydział
Arc h itekto ni czno- 

Budowlany

2008-
2010

3) lp. 96 otrzymuje brzmienie:

Lp. Tytuł przedsięwzięcia potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia

Krótki opis 
przedsięwzięcia

Nazwa
jednostki

zgłaszającej

Nazw a jednostki 
koordynującej 

przedsięwzięciem

Okres
realizacji

(plan)

Źródła
finansowania

Łączne
nakłady

Lata/K oszty (w PLN)

2008 2009 2010 Lata
dalsze

96

Wzmocnienie 
potencjału sieci 

usług medycznych 
północno- 

wschodniej części 
województwa 

łódzkiego poprzez 
przebudowę 

budynku Szpitala 
Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w 
Łowiczu oraz 
doposażenie 
go w sprzęt i 

aparaturę 
medyczną

Celem inwestycji 
jest poprawa 
jakości powietrza 
oraz infrastruktury 
ochrony zdrowia 
powiatu, a tym 
samym 
zwiększenie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego 
mieszkańców 
powiatu 
łowickiego

Zadanie obejmuje 
swym zakresem 
zakup sprzętu i 
aparatury medycznej 
służących 
do diagnostyki i 
terapii pacjentów 
ZOZ w Łowiczu oraz 
przebudowa 
istniejącej
infrastruktury ZOZ w 
Łowiczu

Powiat
Łowicki

Wydział
Architektoniczo- 

Budo wlany

2008-
1010

Ogółem 15 521 161.44 85 520,28 2 348 100,00 10 340 183,81 2 747 357,35

Środki UE* 11 180 103.11 9 927 269,81 1 252 833.30

Środki BP**

Śr. własne 4 341 058.33 85 520.28 2 348 100,00 412 914,00 1494 524.05

w tym:

budżet powiatu 4 341058.33 85 520,28 2 348 100,00 412 914.00 1494524,05

fundusz***

śr jednostki 
real. ****

pożyczka/kredyt



4) po Ip.96 wprowadza się lp. 97:
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(pUtt)
Źródła

finansowania Łączne nakłady
Lata / Knazty (w PLN)

2008 2009 2010 Lata dalsze

97

Poprawa jakości 
powietrza poprzez 

przeprowadzenie prac 
termomodemizacyjnych 

w budynkach 
użyteczności publicznej 

on lennie Powiatu 
Łowickiego

Realizacja
inwestycji
pozwoli na
zmniejszenie
kosztów
związanych z
Ogrzewaniem
obiektów
użyteczności
publicznej a w
konsekwencji
na zmniejszenie
ilości
emitowanych do
atmosfery
zanieczyszczeń,
podniesie się
również
komfort
użytkowania
obiektów.

Zadanie obejmuje 
swym zakresem 
prace
termomodemizacyj 
ne w obiektach 
użyteczności 
publicznej będących 
jednostkami 
organizacyjnymi 
Powiatu 
Łowickiego.

Powiat
Łowicki

Wydział
Architekton

iczo-
Budowlany

2008-1010

Ogółem 3  458 750,94 514 834,94 85 500,00 2 858 416,00

Środki UE* 2 858 416,00 0,00 0,00 2 858 416,00

Środki BP**

Śr. własne 600 334,94 514 834,94 85 500,00 0,00

w tym:

budżet powiatu 514 834,94 514 834,94 0,00

fundusz*** 85 500,00 85 500,00

śr jednostki real

pożyć zka/kredyt

5) po lp. 97 wprowadza się lp. 98:
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Źródła
finansowania Łęczne nakłady

Lata/Komy (w PLN)

2009

Ogółem 626 950,00

526 638,00

Wsparcie techniczne
Krajowego Sytemu 

Ratowniczo-Gaśniczego

Środki BP**

dyspompe jednym Zadanie obejmuje swym 
zakresem zakup sprzętu 100 312,00

gaśtuaytn, oo me

ratownictwa chemiczno- 
efcotogtczncgow tym 
średniego samochodu

w tym:

budżet powiatu

fundusz*
śr. jednostki real. 
****
pożyć zka/kredyt

§ 2. W ykonanie U chw ały pow ierza się Zarządow i Pow iatu Łowickiego, 

§ 3. U chw ała w chodzi w  życie z dniem  podjęcia.



UZASADNIENIE

Zm iana załącznika N r 1 do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 -  2013
spow odow ana je s t koniecznością ujednolicenia i uszczegółow ienia danych finansow ych 
dotyczących inw estycji pod nazw ą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)99 z zapisam i um ow y 
partnerskiej N r 53/2009/W R  w  ram ach Regionalnego Program u Operacyjnego W ojew ództw a 
Łódzkiego na lata 2007 -  2013 zawartej pom iędzy W ojew ództw em  Łódzkim  a Pow iatem  
Łow ickim .

Zm iana Załącznika N r 1 do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 -  2013 
spow odow ana je s t koniecznością ujednolicenia i uszczegółow ienia danych finansow ych 
dotyczących inw estycji pod nazw ą „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych 
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i 
aparaturę medyczną99 oraz ubieganiem  się o środki zew nętrzne na realizację tego 
przedsięw zięcia z Europejskiego Funduszu R ozw oju Regionalnego w  ram ach Regionalnego 
Program u O peracyjnego W ojew ództw a Łódzkiego oraz z budżetem  Pow iatu Łow ickiego 
(Oś Priorytetow a V : Infrastruktura społeczna, D ziałanie V . l : Infrastruktura ochrony zdrowia).

Zm iana załącznika N r 1 w ynika rów nież z konieczności ujednolicenia
i uszczegółow ienia danych finansow ych dotyczących zrealizow anych inwestycji
term om odem izacyjnych w  zw iązku z planow anym  ubieganiem  się o pozyskanie środków  z 
Europejskiego Funduszu R ozw oju Regionalnego w  ram ach Regionalnego Program u 
O peracyjnego W ojew ództw a Łódzkiego oraz z budżetem  Pow iatu Łow ickiego 
(Oś priorytetow a: II O chrona środow iska, zapobieganie zagrożeniom  i energetyka, D ziałanie 
II.6: O chrona pow ietrza) zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodemizacyjnych w  budynkach użyteczności publicznej 
na terenie Powiatu Łowickiego”.

Zm iana załącznika N r 1 w ynika rów nież z konieczności ujednolicenia
i uszczegółow ienia danych finansow ych dotyczących zakupu sprzętu ratow niczo-gaśniczego i 
ratow nictw a chem iczno-ekołogicznego w  tym  średniego sam ochodu pożarniczego w  zw iązku 
z planow anym  ubieganiem  się o pozyskanie środków  z Europejskiego Funduszu Rozw oju 
Regionalnego w  ram ach Regionalnego Program u O peracyjnego W ojew ództw a Łódzkiego 
oraz z  budżetem  Pow iatu Łow ickiego(O ś priorytetow a: II O chrona środow iska, zapobieganie 
zagrożeniom  i energetyka, D ziałanie II.5: zadania pn. „Wsparcie techniczne Krajowego 
Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno- 
ekołogicznego”.


