P R O T O K Ó Ł Nr XIV/04
z obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 28 stycznia 2004 roku, godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności - /Zał. Nr 1/
Nieobecny Radny Józef Błaszczyk

- 21
- 20

PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa za 2003
rok, założenia pracy na rok 2004.
8. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
9. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006
w Powiecie Łowickim.
11.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
W sesji wzięło udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może
podejmować prawomocne decyzje.

Ad. pkt 3
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Starosta Cezary Dzierżek zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku
obrad sesji punktu 4 a w brzmieniu :
Uhonorowanie zaproszonych gości.
oraz przesunięcie punktu 10 w miejsce punktu 6
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszonych zmian.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 20
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.
Radny Bolesław Kowalski zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku
obrad punktu 8 w brzmieniu:
Informacja dotycząca procedury zbycia Ośrodka Zdrowia w Bełchowie.
Radny Jerzy Wolski zaznaczył, że tematyka dotycząca sytuacji Ośrodka
Zdrowia w Bełchowie będzie poruszana na spotkaniu z udziałem Wójtów Gmin,
Przewodniczących Rad Gmin oraz Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, które odbędzie się w I połowie lutego 2004 roku.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak podkreślił, że
komisja wnioskowała o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji z udziałem
NZOZ- ów.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że na dzień 9 lutego 2004
roku, godzinę 15.00 przewidziane jest spotkanie z przedstawicielami NZOZ-ów
z udziałem wójtów i przewodniczących rad gmin.
Radny Bolesław Kowalski argumentując zobowiązaniem się wobec
mieszkańców Bełchowa podtrzymał swój wniosek w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad sesji punktu 8 w brzmieniu:
Informacja dotycząca procedury zbycia Ośrodka Zdrowia w Bełchowie.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie zgłoszony
wniosek przez Radnego Bolesława Kowalskiego.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 11
przeciw
- 7
wstrzymało się
- 2
większością głosów przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
4. a. Uhonorowanie zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006
w Powiecie Łowickim.
7. Informacja z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa za 2003
rok, założenia pracy na rok 2004.
8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
9. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
9.a. Informacja dotycząca procedury zbycia Ośrodka Zdrowia
w Bełchowie.
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10. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok.
11. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 4
Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokół z XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego wyłożony był w Biurze Rady
Powiatu. Uwag do protokółu nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym :
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
Ad. pkt 4 a
Uhonorowanie zaproszonych gości.
Starosta Cezary Dzierżek wręczył list gratulacyjny Prezesowi Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu Janowi Dąbrowskiemu z okazji uzyskania
przez niego tytułu ,,Łowiczanina Roku 2003’’, podkreślając, że OSM w
Łowiczu jest jednym z największych zakładów przetwórstwa mleczarskiego.
Prezes OSM w Łowiczu Jan Dąbrowski dziękując za list gratulacyjny
zaznaczył, że dobrobyt Powiatu Łowickiego wiąże się ściśle z rozwojem
działalności gospodarczej. Stwierdził, że przyznanie nagrody jego osobie wiąże
się z uznaniem dla ludzi widzących swą przyszłość w produkcji mleka.
Mając tak rozwiniętą produkcję mleczarską, bez obaw możemy wejść do Unii
Europejskiej – dodał.
Starosta Cezary Dzierżek wręczył list gratulacyjny Zastępcy Dyrektora I
Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu Elżbiecie
Skonecznej z tytułu uzyskania przez szkołę 17 miejsca w krajowym rankingu
na najlepszą szkołę ogólnokształcącą prowadzonym przez ,,Rzeczypospolitą’’.
Zaznaczył, że jest to najwyżej notowana szkoła w powiatach wiejskich.
Zastępca Dyrektora I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu Elżbieta
Skoneczna dziękując za list gratulacyjny podkreśliła, że cieszy się z zauważenia
sukcesów uczniów jej szkoły.
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Radny Andrzej Płacheta zwrócił uwagę na duży sukces uczniów I LO w
Łowiczu pomimo ubiegłorocznej
decyzji
Rady Powiatu Łowickiego
uniemożliwiającej utworzenie gimnazjum w tejże szkole.
Zastępca Dyrektora I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu Elżbieta
Skoneczna nadmieniła, że uczniowie zbierają plony swej nauki kwalifikując się
finałów krajowych olimpiad i konkursów.
Starosta Cezary Dzierżek wręczył na ręce producenta i dostawcy mleka
Sylwestra Imiołka list gratulacyjny z okazji uzyskania przez niego nagrody
,, Złotej Wiechy’’ za inwestycję budynku inwentarskiego podkreślając, że
nagroda ta była możliwa dzięki dobrej współpracy z Okręgową Spółdzielnią
Mleczarską w Łowiczu.
Starosta Cezary Dzierżek wręczył list gratulacyjny Witoldowi Mrowickiemu
za uzyskanie tytułu Championa Krajowego
Hodowcy Klaczy Rasy
Zimnokrwistej.
Witold Mrowicki dziękując za słowa uznania stwierdził, że dobrze byłoby aby
w przyszłości hodowla koni była alternatywą dla hodowców.
Prezes Związku Hodowców Koni Janusz Żurek podziękował Staroście i
Radnym za to, że docenili pracę prężnych hodowców koni.
Nawiązując do organizowanej rokrocznie wystawy zwierząt hodowlanych
odbywającej się w Bratoszewicach sugerował zorganizowanie wystawy zwierząt
hodowlanych w roku 2004 w Powiecie Łowickim w Skansenie w Maurzycach.
Starosta Cezary Dzierżek wręczył akt nominacji dla Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie międzysesyjnym od
dnia 1 stycznia do 28 stycznia 2004 roku zarząd odbył 7 protokołowanych
posiedzeń.
Członkowie Zarządu przyjęli informację z działalności poszczególnych
wydziałów Starostwa za 2003 rok, zapoznali się z założeniami ich pracy na rok
2004.
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Łyszkowice w sprawie
utworzenia z dniem 1 września 2004 roku publicznego liceum
ogólnokształcącego nie wyraził zgody na tworzenie liceum na bazie szkoły
gimnazjalnej uzasadniając swą decyzję tym, że po jego utworzeniu wzrosłyby
znacznie koszty utrzymania szkół ( zatrudnienie – 2 etaty, stałe koszty wynajmu
sali , energii, telefonu)
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy badań ankietowych młodzieży szkolnej
w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia (brak naboru do III LO w
Łowiczu) oraz ocenie sytuacji lokalowej szkół zdecydowano o naborze uczniów
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2004 – 2005 uwzględniającym
propozycję sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim.
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 100 zł. produkcji filmu
,, Wolne strefy” przez Centrum Edukacji Społeczeństwa w Warszawie, który
będzie obrazował m.in. zachowania negatywne i pozytywne w środowisku
młodzieży, dotykał będzie zachowań w szkole, domu i na ulicy. Jego głównym
zadaniem będzie promocja zdrowego trybu życia młodzieży szkolnej oraz
aspekt wychowawczy.
Przyjęto wyniki podsumowania współzawodnictwa sportowego w 2003 roku.
Na podstawie złożonych wniosków rozesłanych do wszystkich klubów wybrano
25 wyróżniających się zawodników:
UKS,,Bednary” / tenis stołowy/
Agnieszka Ambroziak
MKS ,, ZRYW’’ /judo/
Krzysztof Urbanek
Kamil Gmosiński
Klaudia Kubuj
Maciej Łapski
UKS GOK Zduny/ szachy/
Paweł Wojciechowski
Błażej Czyżak
Ewelina Kubera
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LKJ ,,GABON’’/ jeździectwo/
Marcelina Gawrońska
UMKS ,, Księżak’’/koszykówka/
Iwona Foks
Katarzyna Grzywacz
Dagmara Włuczyńska
Adrian Dyszkiewicz
Bartłomiej Burza
Marcin Pełka
KS ,, Pelikan”
Bartosz Ciesielski
Dawid Sut
Maciej Rybus
UKS ,, Błyskawica’’ /short track/
Emil Kozioł
Anna Szymajda
Zbigniew Bródka
Łukasz Fabijański
Jakub Golisz
Marcin Kostrzewa
Daria Gajda
Przyjęto wykaz planowanych inwestycji na terenie Powiatu Łowickiego w
okresie 2004 – 2006 uwzględniający przewidziane do realizacji inwestycje w
roku 2004.
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem ,,Gaz – Pro” Biura Projektowania i
Realizacji Inwestycji s. c. o wyraził zgodę na lokalizację trasy gazociągu
przebiegającej przez działkę nr 4667/60, której Powiat Łowicki jest
użytkownikiem wieczystym;
Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza w obszarze ewidencyjnym Śródmieście z wyłączeniem terenów
zamkniętych przedłożonego przez Burmistrza Miasta Łowicza.
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Uzgodniono projekty decyzji o warunkach zabudowach polegającej na :
- budowie budynku gospodarczo – garażowego na terenie położonym w
Łowiczu przy ul. Zachodniej 27 a gdzie inwestorem są Urszula i Julian
Owczarek,
- zmianie konstrukcji dachu z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne i
zmianie sposobu użytkowania parteru i pierwszego piętra budynku
mieszkalnego na cele usługowe na nieruchomości położonej w Łowiczu przy
ul. A. Chmielińskiej 20 gdzie inwestorem jest Renata Sokalska,
- budowie taśmociągu nawęglania dla zakładowej kotłowni, realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. gen. Sikorskiego gdzie
inwestorem jest AGROS FORTUNA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarczynie.
Zarząd na bieżąco zapoznawał się z działaniami prowadzonymi przez PCPR w
zakresie dalszego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu.
W wyniku szeregu przeprowadzonych rozmów w dniu 8 stycznia 2004 roku w
formie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego wskazano jednostkę do przejęcia i
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu.
W dniu 12 stycznia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku podpisano
umowę ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
,,Tacy Sami’’ na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu.
W związku z jednostronnym przekazaniem w trybie administracyjnym
warsztatów stowarzyszeniu ,, Tacy Sami ’’ zarząd powiatu zobowiązał
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu celem zapewnienia
właściwego funkcjonowania warsztatów do podjęcia następujących działań:
1) wystosowania pisma skierowanego do Poddębickiego Stowarzyszenia
Gospodarczo – Edukacyjnego w sprawie dobrowolnego przekazania
samochodu umożliwiającego dowożenie uczestników warsztatów do Urzecza
w terminie do dnia 29 stycznia 2004 roku pod rygorem dochodzenia
powyższego na drodze sądowej oraz sygnalizacji na tę okoliczność do
organów ścigania;
2) skierowania pisma do Łódzkiego Oddziału PFRON z prośba o wyrażenie
zgody na przekazanie niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu Powiatu
Łowickiego do Poddębickiego Stowarzyszenia gospodarczo – edukacyjnego
celem uregulowania zaległych zobowiązań i należności powstałych w roku
2003,
3) wysłania pisma do Łódzkiego Oddziału PFRON informującego o
jednostronnym administracyjnym przejęciu warsztatów w Urzeczu przez
Stowarzyszenie ,, Tacy Sami’’ celem pozyskania środków finansowych na
realizację prac adaptacyjnych w budynku warsztatów.
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4) skierowania doniesienia do prokuratury sygnalizującego o popełnieniu
przestępstwa polegającego m.in. na :
- zawyżeniu faktur za wykonane prace adaptacyjne w budynku
warsztatów w Urzeczu przez firmę ,,Budromel ’’
- odtworzeniu środka trwałego za mniejszą wartość niż kwota zawarta w
dokumentach księgowych,
- zawarciu niekorzystnych umów na dostawę mediów,
- nie przekazaniu samochodu służącego do przewozu uczestników warsztatów
w obowiązującym terminie niezwłocznie po wygaśnięciu umowy na
prowadzenie warsztatów ze stowarzyszeniem poddębickim.
Przyjęto informację dotyczącą wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju
sieci dróg powiatowych do roku 2008.
Zatwierdzono Regulamin II edycji Konkursu Zbiórki makulatury i
I edycji Konkursu Zbiórki Aluminiowych Puszek mających na celu
propagowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży oraz ich edukację
ekologiczną, którego rozpoczęcie przewidziano na dzień 19 stycznia 2004 r.
zaś zakończenie na dzień 10 kwietnia 2004 r.
Przyjęto informację o stanie mienia Powiatu Łowickiego wg stanu na dzień 31
grudnia 2003 roku.
Zarząd po zapoznaniu się z treścią wniosku najemców lokali w Ośrodku
Zdrowia w Chąśnie dotyczącego administrowania w roku 2004 zobowiązał
Wydział GGN do przeprowadzenia negocjacji z Pawłem Plesińskim Kierownikiem NZOZ w Chąśnie w sprawie ustalenia warunków dzierżawy
lokali wynajmowanych przez Powiat Łowicki na rzecz ich dotychczasowych
najemców.
Członkowie Zarządu po uprzednim przeprowadzeniu analizy kosztów
utrzymania lokali użytkowych zdecydowali o możliwości wydzierżawienia
zabudowanej nieruchomości na okres jednego roku położonej w Łowiczu przy
ul. Stanisławskiego 28 A ozn. jako działka gruntu nr 3182/7 o pow. 4365 m²,
którą Powiat pozyskał w wyniku zamiany z Gminą Miasta Łowicz.
Zarząd zapoznał się z wersją skróconą Polskiej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego wskazujący na konieczność wdrożenia systemu cywilnego
reagowania kryzysowego celem właściwego zabezpieczenia się m.in. przed:
1) zorganizowaną przestępczością międzynarodową ( przemyt broni,
niebezpiecznych materiałów oraz ludzi)
2) zagrożeniami w sferze teleinformatycznej,
3) masową migracją z krajów biednych i słabo rozwiniętych,
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4) zagrożeniami ekologicznymi.
Członkowie Zarządu zapoznali się z modelem zarządzania kryzysowego
uwzględniającym zasady tworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, o najważniejszych wydarzeniach
jakie miały miejsce w minionym okresie:
- 30 grudzień 2003 roku – podpisanie aktu notarialnego z przedstawicielem
Urzędu Miasta Łowicza celem zamiany nieruchomości i gruntu otaczającego
budynek Starostwa przy ul. Stanisławskiego 30;
- 11 styczeń 2004 roku – wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w ZSP
Nr 2 RCKU w Łowiczu,
- 5 – 9 stycznia– szkolenie organizowane przez Starostwo i Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dotyczące Programu Partnerstwa
Lokalnego;
- 14 styczeń – spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP z udziałem
Komendanta Wojewódzkiego PSP Generała Wiesława Karcza poświęcone
organizacji ,, Święta Strażaków”, które odbędzie się w Skansenie w
Maurzycach oraz kwestii odwołania Zastępcy Komendanta Powiatowego
PSP w Łowiczu Roberta Wójcika ;
- 19 stycznia– posiedzenie Zarządu Krajowego Powiatowych Bibliotek
Publicznych;
- 23 stycznia – odwołanie Zastępcy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu – Krystyny Dolińskiej z tytułu jej przejścia na emeryturę;
Zarząd podjął uchwały ZPŁ w sprawie:

1) wskazania jednostki do przejęcia i prowadzenia Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Urzeczu Nr 22 Gmina Zduny,
2) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Łowickiego: nr 6 w budynku nr 64 B położonym w obrębie Nowe
Zduny na działce ozn. nr 39/3 o pow. 1 595 m² dla której w Sądzie
Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33287, lokalu mieszkalnego nr
3 w budynku nr 64 E położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. Nr
38/2 o pow. 1 076 m² dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
prowadzona jest KW33290 oraz lokali mieszkalnych nr 6, 7 i 8 w budynku nr
69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn nr 3915 o pow. 637 m²
dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292;
ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.
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Zarząd skierował na sesję projekt uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na
lata 2004 – 2006.
Radny Michał Śliwiński zapytał - kogo powołano na zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP w Łowiczu.
Starosta Cezary Dzierżek wyjaśnił, że w kompetencji Starosty leży tylko
opiniowanie propozycji kandydata na Komendanta Powiatowego PSP, zaś
wybór zastępcy komendanta leży w gestii Komendanta Powiatowego PSP.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Roman Sularz nadmienił, że decyzją
z dnia 31 stycznia 2004 roku odwołał swego zastępcę, podkreślając, że
Zbigniew Wójcik nie jest zwolniony z pracy tylko odwołany ze stanowiska
Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.
Na pytanie Wiceprzewodniczącego rady Waldemara Wojciechowskiego
dotyczące argumentacji jaką kierował się wysyłając wniosek do Komendanta
Wojewódzkiego PSP o odwołanie swego Zastępcy, zaznaczył, że możliwością
nowego szefa jest dobieranie własnej kadry.
Wiceprzewodniczący rady Waldemar Wojciechowski stwierdził, że biorąc
pod uwagę wzorową pracę dotychczasowego zastępcy i brak jakichkolwiek
uwag i zastrzeżeń do jego osoby zachowanie Komendanta Powiatowego PSP
jest dziwne.
Radny Michał Śliwiński poruszył kwestię realizacji inwestycji drogowych na
terenie Powiatu Łowickiego w roku 2004 w kontekście propozycji możliwości
wyłożenia z budżetu Gminy Łowicz kwoty w wysokości ok. 1 000 000,00 zł. z
przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie tejże gminy.
Starosta Cezary Dzierżek potwierdził deklarację złożoną przez Wójta Gminy
Łowicz w zakresie zaangażowania środków własnych na poczet remontów i
inwestycji dróg podkreślając, że rozmowy w tej sprawie trwają. Ponadto powiat
szuka również własnych środków finansowych pozwalających na
ich
zrównoważenie – dodał.
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Ad. pkt 6
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006 w
Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Andrzej Jodłowski dokonał odznaczenia Starosty Łowickiego Cezarego
Dzierżka Srebrnym Medalem ,, Za zasługi dla obronności kraju ” zgodnie z
Decyzją Nr 617 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2003 roku.
Podkreślił, że Powiat Łowicki jest wzorcem w tworzeniu struktur
organizacyjnych Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w
Łowiczu.
Brązowym Medalem ,, Za zasługi dla obronności kraju ”został również
odznaczony Sekretarz powiatu Józef Mucha.
Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił i szczegółowo omówił
projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006 w Powiecie Łowickim.
Podkreślił, że koordynatorem programu jest Komendant Powiatowy Policji w
Łowiczu Adam Ruta.
Opinia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna z sugestią prowadzenia dalszych
rozmów w kwestii dopracowania struktury Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
Przewodniczący komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach podkreślił, że
dobrze byłoby, aby ze strony Starostwa nadzór nad realizacją programu
sprawował Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga.
Dyrektor Wydziału Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Andrzej Jodłowski nawiązując do pytania Przewodniczącego rady Wiesława
Dąbrowskiego w kwestii zasad tworzenia centrów zarządzania kryzysowego w
powiatach poinformował, że powiaty: łęczycki, piotrkowski, tomaszowski,
poddębicki zatrudniają w ramach centrum zarządzania kryzysowego dużo
więcej osób niż w Powiecie Łowickim działając poprzez służby policji czy też
straży pożarnej w ramach zadania zleconego.
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Zaznaczył, że za bezpieczeństwo społeczności powiatu odpowiada starosta.
Jego zdaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w
Łowiczu mimo skromnej załogi jest bardzo dobrze zorganizowane.
Zadaniem Centrum Reagowania Kryzysowego jest przygotowanie służb do
działań w przypadku zagrożenia.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski stwierdził, że powiat wcale nie jest
bezpieczniejszy jeśli CZK znajduje się Starostwie czy też, jeśli byłby w
Komendzie Policji lub Straży Pożarnej.
W opinii Wiceprzewodniczącego rady Waldemara Wojciechowskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego winno się ograniczać do jednego
stanowiska pracy zajmującego się bieżącym całodobowym informowaniem
telefonicznym o istniejących zagrożeniach.
Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Zbigniew
Osiciński podkreślił, że każdy z powiatów we własnym zakresie organizuje
pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmienił, że samorząd
Województwa Łódzkiego nie prowadząc nadzoru nad działalnością powiatów
nie posiada instrumentów prawnych ani finansowych żeby im pomóc.
Poseł na Sejm RP Tadeusz Gajda stwierdził, że ład i porządek w Powiecie
Łowickim zależy w dużej mierze od społeczności w nim mieszkającej.
Nawiązując do kwestii odwołania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w
Łowiczu zaznaczył, że nie do przyjęcia jest fakt importowania z zewnątrz ludzi
piastujących w/w stanowiska. Jego zdaniem była to decyzja polityczna.
Przewodniczący komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach uznał, że starosta
winien mieć większy wpływ na wybór Komendanta Powiatowego PSP.
Jego zdaniem należy do realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego włączyć również jednostki ochotniczych straży pożarnych.
Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga odnosząc się do uwag dotyczących
tworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym
podkreślił, że centrum zostało utworzone na bazie istniejącej kadry i etatów.
Nadmienił, że oprócz Centrum Zarządzania Kryzysowego winno być utworzone
niezależne od niego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zaznaczył, że
obecna struktura Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia bezpieczeństwo
w Powiecie Łowickim.
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 2
większością głosów podjęli uchwałę Nr XIV/98/2004 w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006 w
Powiecie Łowickim/ Zał. Nr 2 /
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski ogłosił 25 minutową przerwę w
obradach sesji.

Po upływie przerwy o godzinie 13.40 Przewodniczący rady Wiesław
Dąbrowski wznowił obrady sesji.

Ad. pkt 7
Informacja z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa za 2003
rok, zamierzenia pracy na 2004 rok.
Sekretarz powiatu Józef Mucha
poinformował, że ciągu roku 2003
zmniejszyło w Starostwie Powiatowym w Łowiczu zatrudnienie z 94,375 etatu
do 89,125 etatu mimo większej niż dotychczas ilości zadań przeznaczonych do
realizacji. Jest to graniczny próg zatrudnienia – dodał. Poinformował, że łącznie
wydano 16 577 decyzji, o 430 więcej niż w roku poprzednim.
Sekretarz powiatu Józef Mucha podkreślił, że w ramach szukania
oszczędności dokonano podłączenia budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 7 do
systemu monitorowania antywłamaniowego i antypożarowego co pozwoliło na
zejście z zatrudnienia trzech osób.
Zaznaczył, iż Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego musi w
związku z powyższym ulegać wielu modyfikacjom. Wynika to m.in. z faktu
wejścia w życie Ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym czy też Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Sekretarz powiatu Józef Mucha wskazał na konieczność poprawy organizacji
pracy starostwa w ramach posiadanych wydziałów i stanowisk poprzez
szkolenia przedmiotowe służące podnoszeniu kwalifikacji oraz zakup
komputera do Biura Rady i Wydziału Finansowego.
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Zwrócił uwagę na potrzebę zakupu programów komputerowych
usprawniających pracę wydziałów, zmniejszenia zużycia papieru oraz
ograniczenie kosztów z tytułu korzystania z telefonów komórkowych i
stacjonarnych. W tym celu uruchomiono usługę CENTREX umożliwiającą
sprawne funkcjonowanie łączności telefonicznej w Starostwie Powiatowym w
Łowiczu i możliwość billingowania każdego numeru.
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Joanna Bogusz
przedstawiła
Informację z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez Wydział
Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz główne zamierzenia na
2004 rok / Zał. Nr 3 /
Zaznaczyła, że główne zamierzenia Wydziału OR na rok 2004 to:
1) przygotowanie dla Zarządu powiatu ewentualnych propozycji zmian do
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.,
2) doskonalenie funkcjonowania Wydziału w zakresie załatwianych
indywidualnych spraw petentów,
3) przygotowanie i przeprowadzenie wiosennego poboru do wojska,
4) dostosowanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie
Starostwa do zmieniających się przepisów prawa, w tym m.in. zmiany w
Regulaminie Pracy starostwa oraz Regulaminie ZFŚS,
5) usprawnienie pracy związanej z obsługą Rady i Zarządu Powiatu,
6) zmniejszenie kosztów materiałowych w Starostwie.
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Joanna Bogusz w odpowiedzi na
pytanie Przewodniczącego rady Wiesława Dąbrowskiego dotyczące kwestii
wydawania paszportów przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu wyjaśniła, że
zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1/2003 do Porozumienia zawartego
pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Łowickiego w sprawie
powierzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy o paszportach wydano
83 paszporty mieszkańcom powiatu.
Radny Bolesław Kowalski zapytał o ilość zatrudnionych pracowników w
poszczególnych wydziałach Starostwa.
Dyrektor Wydziału Finansowego Ewa Kotarska przedstawiła Informację
z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez Wydział Finansowy oraz
główne zamierzenia na 2004 rok / Zał. Nr 4 /.
Nadmieniła, że głównymi zamierzeniami na rok 2004 są :
1) usprawnienie kontroli wewnętrznej w Wydziale,
2) zweryfikowanie zakładowego planu kont oraz przystosowanie instrukcji
obiegu dokumentów do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej,
3) przeszkolenie pracowników w zakresie ewidencji i rozliczeń środków
zwrotnych i bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
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4) udoskonalenie współpracy między wydziałami w zakresie przepływu
informacji finansowych.
5) usprawnienie pracy wydziału poprzez pełniejsze wykorzystanie programów
komputerowych w celu pozyskania większej liczby danych dla potrzeb Rady
i Zarządu Powiatu oraz Biuletynu Zamówień Publicznych.
Dyrektor Wydziału Finansowego
Ewa Kotarska zwróciła uwagę na
problemy wynikające z braku spójności merytorycznych przepisów dotyczących
gospodarki finansowej z przepisami prawa.
W odpowiedzi na pytanie Radnego Bolesława Kowalskiego dotyczące
zakończenia komputeryzacji wydziału zaznaczyła, że wydział realizuje w
oparciu o programy komputerowe m.in. rozliczenie płac i ich pochodnych,
zdarzenia gospodarcze z udziałem Środków PFOŚ i GW w Łowiczu oraz
Powiatowego Funduszu Geodezyjno – Kartograficznego. Nadal ręcznie
prowadzona jest ewidencja budżetu Powiatu Łowickiego – dodała.
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu Paweł
Lisowski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez
Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu Łowickiego oraz główne
zamierzenia Wydziału na rok 2004 / Zał. Nr 5 /
Radny Andrzej Płacheta zapytał o efekty działania Wydziału RIP w zakresie
współpracy zagranicznej i ilość podpisanych w tym zakresie umów. Poruszył
kwestię współpracy Rzecznika Prasowego Starostwa z mediami.
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu Paweł
Lisowski nawiązując do wypowiedzi Radnego Andrzeja Płachety zaznaczył, że
współpraca ze stronami takimi jak Francja, Włochy, Białoruś trwa, umów
pisemnych dotyczących współpracy jeszcze nie podpisano. Nadmienił, że
pełniąc rolę rzecznika prasowego dokonał uporządkowania systemu udzielania
informacji do mediów.
Dyrektor
Wydziału
Edukacji,
Kultury,
Sportu i
Turystyki
Elżbieta Hendrysiak przedstawiła Informację o realizacji zadań wykonanych w
2003 roku przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz główne
zamierzenia na 2004 rok / Zał. Nr 6/
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poruszył kwestię organizacji
targów szkół ponadgimnazjalnych pytając czy prowadzone wśród uczniów
ankiety wyczerpują obowiązek wydziału w dociekaniu trendów i preferencji
uczniów w wyborze kierunków kształcenia.
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Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformowała, że w roku
2004 zgodnie z metodyką opracowaną przez Wydział, w każdym z gimnazjów
w ciągu jednego dnia, dyrektorzy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
dokonają prezentacji swej szkoły.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski zapytał o zamierzenia dotyczące
konsolidacji oświaty szkół ponadgimnazjalnych.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Informacja dotycząca sieci szkół
ponadgimnazjalnych jest w trakcie przygotowania, Zarząd powiatu bierze pod
uwagę argumenty szkół w odniesieniu do warunków lokalowych szkół,
oszczędności w ich funkcjonowaniu z jednoczesnym uwzględnieniem ich
zgodności z reformą systemu oświaty.
Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego
Ryszard Deluga przedstawił Informację o zadaniach wykonanych w 2003 roku
przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz główne
zamierzenia na rok 2004 / Zał. Nr 7/
Zastępca Dyrektora Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomości
Krystyna Wojciechowska przedstawiła Informację
z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami oraz główne zamierzenia Wydziału na rok
2004/ Zał. Nr 8 /
Radny Stanisław Olęcki zwrócił się z prośbą o przedłożenie na najbliższe
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
Powiatu Informacji o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie
Powiatu Łowickiego, podkreślając, że Rada Powiatu ma obowiązek przyjąć
proponowaną sieć szkół ponadgimnazjalnych na najbliższej sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zadeklarował, że Zarząd powiatu na
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji Powiatu w dniu 30 stycznia 2004 roku przedstawi wizję sieci szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.
Dyrektor Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Tadeusz Miksa
przedstawił Informację o zadaniach wykonanych w 2003 roku przez Wydział
Architektoniczno – Budowlany oraz główne zamierzenia pracy na 2004 rok
/Zał. Nr 9/
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Nadmienił o problemach dotyczących wydłużonego okresu oczekiwania
mieszkańców powiatu na wydanie pozwolenia na budowę z uwagi na
konieczność opiniowania przez Zarząd powiatu każdego projektu decyzji o
warunkach zabudowy.
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Krystyna Wojciechowska
przedstawiła Informację z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez
Wydział Komunikacji i Transportu oraz główne zamierzenia na rok 2004
/ Zał. Nr 10/
Zwróciła uwagę na ogrom pracy związanej z prowadzeniem centralnej
ewidencji pojazdów.
Koordynator Zespołu Radców Prawnych Elżbieta Gołębiowska
przedstawiła Informacje z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez
Zespół Radców Prawnych oraz główne zamierzenia na 2004 rok/ Zał. Nr 11 /
Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Joanna Jaros przedstawiła Informację z realizacji zadań wykonanych w 2003
roku przez samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz główne zamierzenia na 2004 rok / Zał. Nr 12/
Sekretarz powiatu Józef Mucha
przedstawił Informację o zadaniach
wykonanych w 2003 roku przez Samodzielne Stanowisko – Informatyk
Starostwa oraz planowane zadania w zakresie informatyzacji Starostwa
Powiatowego na rok 2004/ Zał. Nr 13 /
Starosta Cezary Dzierżek z uwagi na wydelegowanie Agnieszki Kopczyńskiej
do przygotowania informacji na posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia
przedstawił Informację z realizacji zadań wykonanych w 2003 roku przez
Samodzielne Stanowisko do spraw Zatrudnienia i Przeciwdziałania Bezrobociu
oraz główne zamierzenia na 2004 rok/ Zał. Nr 14/
Starosta Cezary Dzierżek nawiązując do deklaracji złożonej na sesji Rady
Powiatu Łowickiego w kwestii zmniejszenia ilości osób zatrudnionych w
Starostwie Powiatowym w Łowiczu poinformował, że stan zatrudnienia na
dzień 1 lutego 2004 kształtuje się następująco:

Wydział

1. Kadra kierownicza

ilość osób

ilość etatów

5

5
18

2. Organizacyjny

16

15,125

3. Finansowy

9

4. Środowiska Rolnictwa
i Zarządzania Kryzysowego

12

12

5. Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

15

14,5

6. Architektoniczno – Budowlany

5

5

7. Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki

5

5

8. Komunikacji i Transportu

8

8

9. Rozwoju, Informacji
i Promocji Powiatu

4

4

10. Zespół Radców Prawnych

3

2

11. Samodzielne Stanowisko
pracy ds. Ochrony Zdrowia
i pomocy Społecznej

1

1

12. Samodzielne Stanowisko
pracy ds. Zatrudnienia
i Przeciwdziałania Bezrobociu

1

1

13. Samodzielne Stanowisko
pracy – Informatyk Starostwa

1

1

9

14.Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
1
1
________________________________________________________________
RAZEM
87
84,125
________________________________________________________________

19

15.Zatrudnienie w ramach
robót publicznych
– płace refunduje
Powiatowy Urząd
Pracy w Łowiczu
5
5
________________________________________________________________
OGÓŁEM

92

89,125

Starosta Cezary Dzierżek podkreślił, że zatrudnienie w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu wg stanu na dzień 1 lutego 2004 roku zmalało w
stosunku do zatrudnienia na dzień 13 maja 2003 roku z 94,625 etatu do 89,125
etatu z czego 84,125 to etaty stałe, pozostałe 5 etatów to roboty publiczne.
Zaznaczył, że osoby zatrudnione w ramach robót publicznych nie obciążają
budżetu Starostwa stanowią wykształconą kadrę z dużą szansą na zatrudnienie w
przyszłości z uwagi na nabyte umiejętności w obcowaniu z ludźmi.
Sekretarz powiatu Józef Mucha w nawiązaniu do pytania Radnej Jolanty
Kępki dotyczącego realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie założenia
szyby ochronnej w Wydziale KTD poinformował, że szyba ochronna o wartości
ok. 4 000 zł. zostanie wykonana w Wydziale KTD w terminie do miesiąca maja
2004 roku.
Wiceprzewodniczący rady Waldemar Wojciechowski poruszył kwestię
zakupu komputera dla potrzeb Biura Rady z uwagi na zniknięcie komputera z
sali posiedzeń komisji.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski stwierdził, że należy jak
najszybciej wszcząć procedurę zakupu komputera z uwagi na konieczność
sporządzania wielu protokółów z częstych posiedzeń komisji stałych rady i
Zarządu powiatu.
Sekretarz powiatu Józef Mucha wyjaśnił, że komputer, który znajdował się w
sali posiedzeń komisji kupiony był za środki finansowe przeznaczone na
komisje poborowe. Nadmienił, że do Biura Rady Powiatu planowany jest zakup
komputera notebooka oraz dodatkowego sprzętu do nagrywania
umożliwiającego zamianę słowa mówionego na słowo pisane. Obecnie
pracownicy Biura Rady korzystają z komputerów w Wydziale Organizacyjnym.
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Starosta Cezary Dzierżek zwrócił uwagę na konieczność dostosowania
funkcjonowania Starostwa Powiatowego do modelu właściwego zarządzania
jakością pracy co jest ściśle związane z prowadzeniem komputeryzacji pracy
wydziałów oraz doskonaleniem jakości obsługi petenta. Zaznaczył, że w celu
zmniejszenia kosztów obsługi i bieżącego funkcjonowania Starostwa należy
położyć szczególny nacisk na merytoryczną i sprawną obsługę petenta.
Starosta Cezary Dzierżek nawiązując do pytania Radnego Andrzeja Płachety
dotyczącego współpracy Powiatu Łowickiego z zagranicą poinformował, że
powiat współpracuje ściśle z organizacją OREBRO w dziedzinie gospodarki
wodno – ściekowej i zagospodarowywania odpadów czego efektem jest projekt
wysypiska odpadów w gminie Bielawy. Ponadto w ramach Stowarzyszenia
powiatów i Gmin Dorzecza Bzury powiat nawiązał współpracę z Organizacją
SVEKO w zakresie produkcji biomasy z wykorzystaniem wierzby
wysokoenergetycznej.

Ad. pkt 8
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie
międzysesyjnym uczestniczył w takich spotkaniach jak:
- 11 styczeń 2004 roku – wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w ZSP
Nr 2 RCKU w Łowiczu,
- 5 – 9 stycznia– szkolenie organizowane przez Starostwo i Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dotyczące Programu Partnerstwa
Lokalnego;
- 14 styczeń – spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP z udziałem
Komendanta Wojewódzkiego PSP Generała Wiesława Karcza poświęcone
organizacji ,, Święta Strażaków”, które odbędzie się w Skansenie w
Maurzycach oraz kwestii odwołania Zastępcy Komendanta Powiatowego
PSP w Łowiczu Roberta Wójcika ;
- 19 stycznia– posiedzenie Zarządu Krajowego Powiatowych Bibliotek
Publicznych;
- posiedzenia komisji stałych rady.
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Ad. pkt 9
Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
Członek Zarządu Waldemar Osica przedstawił Informację o stanie mienia
Powiatu Łowickiego.
Radni przyjęli Informację o stanie mienia Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 15/
Ad. pkt 9 a
Informacja dotycząca procedury zbycia Ośrodka Zdrowia w Bełchowie.
Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że Rada Powiatu Łowickiego
uchwałą Nr X/70/2003 z dnia 10 września 2003 roku w sprawie ustalenia
kierunków działania Zarządu Powiatu Łowickiego w zakresie rozpoczęcia
procedury zmierzającej do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w
Bełchowie upoważniła Zarząd powiatu do wszczęcia procedury zmierzającej do
zbycia w/w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 654 o pow. 1 200 m²
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, dla której w Sądzie Rejonowym w
Łowiczu prowadzona jest KW 28643 w terminie do 31 grudnia 2003 roku.
W międzyczasie Zarząd powiatu przeprowadził rozmowy z Wójtem Gminy
Nieborów w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości położonej w
Bełchowie na rzecz gminy, który wyraził wolę przejęcia nieruchomości jedynie
w drodze darowizny.
Członek Zarządu Waldemar Osica nadmienił, że w dniu 25 listopada 2003
roku wpłynęło do Zarządu i Rady powiatu pismo z podpisami mieszkańców
Bełchowa i okolic , którzy są przeciwni procedurze zbycia nieruchomości
położonej w Bełchowie.
Członek Zarządu Waldemar Osica podkreślił, że koszty remontu Ośrodka
Zdrowia w Bełchowie są wysokie, wydatki na ten cel nie są ujęte w projekcie
budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem trudnej sytuacji ośrodków zdrowia
byłoby nabycie budynków Ośrodków Zdrowia przez gminy, czemu ma służyć
najbliższe spotkanie z udziałem Wójtów gmin w kwestii określenia zasad
administrowania w/w budynkami.
Radna Jolanta Frątczak stwierdziła, że Ośrodek Zdrowia w Bełchowie
powinien być traktowany tak jak inne ośrodki , należy pomyśleć o jego
remoncie.
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Zdaniem Przewodniczącego rady Wiesława Dąbrowskiego należy wcześniej
pomyśleć o rozwiązaniu problemu dotyczącego administrowania budynkami
Ośrodków Zdrowia żeby uniknąć sytuacji gdzie pozostanie budynek Ośrodka
Zdrowia bez użytkownika , lekarza.
Starosta Cezary Dzierżek stwierdził, że sytuacja Ośrodków Zdrowia w
poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana, są budynki wynajmowane
przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej wymagające wielu nakładów
finansowych, którymi nikt nie jest zainteresowany, ale są też budynki w dobrym
stanie technicznym, które chcą przejąć gminy w formie darowizny.

Ad. pkt 10
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za 2003 rok.
Starosta Cezary Dzierżek przedstawił i szczegółowo omówił Sprawozdanie z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok/ Zał. Nr 16/

Ad. pkt 11
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Bolesław Kowalski zwrócił uwagę na brak opieki stomatologicznej w
Gminie Nieborów.
Radna Jolanta Kępka zgłosiła się z zapytaniem do Starosty Łowickiego
dotyczącym informacji w zakresie dokształcania pracowników i systemu ich
nagradzania zwracając się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Na jakie szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe skierowano
25 pracowników Starostwa w roku 2003? Ile wynosił całkowity koszt
poszczególnych szkoleń i kursów?
2. Kto z pracowników uzyskał dofinansowanie do kształcenia na studiach i
studiach podyplomowych oraz innych kursach ?
3. Kto z pracowników i w jakiej wysokości otrzymał nagrody pieniężne w roku
2003?
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Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski nadmienił o pozytywnej opinii
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji w sprawie
utworzenia Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego w Muzeum w Łowiczu, pytając
o możliwości wygospodarowania sali celem wyeksponowania pamiątek po
Józefie Chełmońskim.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował o prowadzonych rozmowach w
kontekście utworzenia Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego w Muzeum w
Łowiczu podkreślające , że lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie jej np.
przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, bądź w
Skansenie w Maurzycach. Nadmienił, że niedaleko, w Kuklówce znajduje się
Muzeum Józefa Chełmońskiego w którego zbiorach znajduje się szereg
pamiątek poświęconych Jego Osobie.
Zaznaczył, że Muzeum w Łowiczu jest muzeum rejestrowym, jego sale nie
mogą być pomniejszone o dodatkowe ekspozycje.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem do
Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg w Łowiczu o zasady ustalania stawek na
pracę sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda wyjaśnił, że stawki na zimowe
czy letnie utrzymanie dróg określane są w drodze przetargu gdzie głównym
kryterium jest najniższa cena za jeden kilometr i godzinę pracy.
Starosta Cezary Dzierżek odniósł się do wypowiedzi Radnego Wiesława
Adacha w kwestii odwołania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w
Łowiczu podkreślając, że konflikt trwa już dość długo, próbą jego rozwiązania
miała być dymisja poprzedniego Komendanta Powiatowego PSP.
Decyzja Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie odwołania Zastępcy
Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu podyktowana była faktem braku
współpracy z przełożonym. Jednym z zarzutów kierowanych pod adresem
odwołanego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP było m.in. nie dołożenie
starań o przygotowanie swego następcy spośród kadry łowickiej. Stwierdził, że
powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu spoza Powiatu
Łowickiego wynikało z braku posiadania właściwych kwalifikacji w tym
zakresie przez łowickich oficerów straży pożarnej.
Radni na prośbę Radnego Wiesława Adacha upoważnili Starostę Łowickiego do
prowadzenia rozmów z komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi w sprawie
wyboru Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu z terenu Powiatu
Łowickiego.
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Ad. pkt 12
Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski
zamknął obrady XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokółowała:
R. Bogus
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