P R O T O K Ó Ł Nr XVI/04
z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 22 marca 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
- usprawiedliwiony

PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XV 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 międzysesyjnym.
7. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu
Łowickiego.
8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2004;
2) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych miasta Łowicza;
3) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2004 rok.
11. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XVI 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
Wnioski do porządku obrad.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski zwrócił się z prośbą o zdjęcie z
porządku obrad sesji punktu 8 w brzmieniu:
Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski wnioskował o wprowadzenie w punkcie
10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: podpunktu 4 w
brzmieniu :
- określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
roku 2004.
Członek Zarządu Waldemar Osica zwrócił się z prośbą o wprowadzenie w
punkcie 10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
podpunktu 5 w brzmieniu :
- podjęcia współpracy z powiatem kartuskim , tatrzańskim.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszonych zmian.
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 20
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski
proponowany porządek obrad po zmianach.

poddał

pod

głosowanie

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 20
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XV 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 międzysesyjnym.
7. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu
Łowickiego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2004;
2) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych miasta Łowicza;
3) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2004 rok.;
4) określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
roku 2004;
5) podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim.
10. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ad. pkt 4
Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 20
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
jednogłośnie przyjęli protokół z XVI sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski przedstawił w kilku słowach
debiutancki tomik wierszy Anny Strońskiej – poetki z gminy Chąśno, która
dzięki wsparciu finansowemu ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu mogła
wydać swoje wiersze składając jej gratulacje.
Starosta Cezary Dzierżek składając na ręce Anny Strońskiej kwiaty życzył jej
dalszych sukcesów w rozsławianiu Ziemi Łowickiej.
Nadmienił, że debiutowała w roku 1993 biorąc udział w konkursie ,, Młodzi
Twórcy Regionu Łowickiego” gdzie zdobyła II nagrodę.
Następnie Starosta Cezary Dzierżek wręczył uroczyście stypendia Starosty
Łowickiego w wysokości 160 zł miesięcznie na semestr letni (II, III, IV, V, VI)
następującym uczniom :
1. Michał Kamiński
2. Natalia Białas
3. Elżbieta Grzegorek

– II LO w Łowiczu
– ZSL w Zdunach
– ZSP Nr 2 RCKU
w Łowiczu
4. Karolina Igielska
– ZSP Nr 4 w Łowiczu
5. Rafał Kluska
– ZSP w Zduńskiej
Dąbrowie
Życzenia najlepszym uczniom dalszych sukcesów w nauce złożył również
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski.
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Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie miedzysesyjnym od dnia od dnia
25 lutego do 22 marca 2004 roku Zarząd odbył 6 protokołowanych posiedzeń.
Zarząd powiatu w drodze uchwały powierzył pełnienie obowiązków dyrektora
III LO w Łowiczu na okres 4 miesięcy od dnia 1 marca do 30 czerwca 2004
roku Łukaszowi Kazłowskiemu.
Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Dyrektora III LO w Łowiczu
dotyczącej utworzenia klasy integracyjnej w tej szkole.
Przyjęto Informację dot. sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
Uzgodniono projekty decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:
1) budowie budynku mieszkalnego realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Bednary Wieś, nr ewidencyjny 388/3 –
na wniosek Bogusławy i Kamila młż. Szczechowicz;
2 ) rozbudowie budynku mieszkalnego realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Zduny, nr ewid. działki 444 –
na wniosek Stanisława Rybusa;
3) rozbudowie remizy OSP realizowanej na nieruchomości położonej we wsi
Bąków Górny na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej;
4) budowie budynku mieszkalnego realizowanej na nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego , nr ewid. działki
1278 na wniosek Agnieszki i Władysława młż. Wojda;
5) rozbudowie budynku mieszkalnego realizowanej na nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Kopernika, nr ewid. działki 360 i
361 na wniosek Beaty i Grzegorza młż. Gawrońskich;
6) nadbudowie i dobudowie do istniejącego budynku mieszkalnego
pomieszczeń mieszkalnych i budowie zjazdu z drogi; realizowanej
na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego,
nr ewid. działki 1853/3 na wniosek Anny Matych – Czekańskiej;
7) budowie budynku przechowalni warzyw, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Karsznice Duże, nr ewid. działek
408,410 na wniosek Tadeusza Gawrońskiego;
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8) rozbudowie budynku mieszkalnego, realizowanej na nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Strzeleckiej, nr ewid. działki 6409
na wniosek Aleksego i Wandy młż. Linkowscy;
9) zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
mieszkalny realizowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu przy
ulicy Granicznej, nr ewid. działki 6202 na wniosek Edmunda
Siekiery;

10) podziale nieruchomości położonej we wsi Chąśno, nr ewid. działki
531 i 556 na wniosek Włodzimierza Dutkiewicza ;
11) budowie budynku gospodarczego, realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Sypień, nr ewid. działki 582, 545 na wniosek
Krzysztofa Pacler;
12) budowie budynku usług gastronomicznych z miejscami
postojowymi i zjazdem z drogi realizowanej na nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej , nr ewid. działki
1459/1 na wniosek Marii i Kazimierza młż. Sierota;
13) rozbudowie budynku mieszkalnego, realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Kresowej, nr ewid.
działki 2763 na wniosek Zbigniewa Siejki;
14) wymianie komina stalowego do istniejącej kotłowni, realizowanej
na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej,
nr ewid. działki 1453/4, 1453/5 na wniosek Spółdzielni
Ogrodniczo – Pszczelarskiej;
15) budowie budynku gospodarczo – garażowego, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Różyce, nr ewid. działki 88
wniosek Wiesławy i Jana młż. Dylik;

na

16) budowie budynku gospodarczego, realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Sromów, nr ewid. działki 58 nas wniosek Jadwigi i
Eugeniusza młż. Maciągowskich ;
17) podziale nieruchomości położonej we wsi Lenartów, nr ewid.
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działki 17/1 na wniosek Dariusza Duda i Anety Duda - Zydlewskiej;
18) zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
inwentarski, budowie płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Wejsce, nr ewid.
działek 57, 58 na wniosek Marka Włodarczyka;
19) budowie budynku przechowalni owoców i warzyw i budynku
gospodarczego , realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Osiek, nr ewid. działki 288 na wniosek Grzegorza
Dobrzyńskiego.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania przetargowego na sprzedaż lokali
mieszkalnych w budynkach nr 64B, 64E,69 położonych w obrębie Nowe Zduny.
Sprzedaży poddane były następujące lokale mieszkalne:
1) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 48,11 m² 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.
2) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 34,93 m² w budynku nr 64 E położonym w
obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 38/2o pow. 1 076 m² dla której w
Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33290.
3) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 39,22 m² w budynku nr 69 położonym w
obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m² dla której w
Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292.
4) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 51,97 m² w budynku nr 69 położonym w
obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m² dla której w
Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292.
Z powodu braku oferentów przetarg nie odbył się.
Przyjęto Informację o stanie mienia Powiatu Łowickiego.
Zaplanowano w projekcie budżetu Powiatu Łowickiego dochody z tytułu
sprzedaży majątku powiatu w roku 2004 w kwocie 300.000 zł na które składają
się m.in.:
- lokale mieszkalne położone w Zduńskiej Dąbrowie i w Łowiczu,
- nieruchomość położona w Łowiczu przy ul. Składowej 19,
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- nieruchomość położona w Łowiczu przy ulicy Seminaryjnej,
- nieruchomość położona w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej.
Na bieżąco analizowano sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
Zarząd na bieżąco zapoznawał się z przebiegiem rozmów prowadzonych przez
PCPR z udziałem zainteresowanych stron: Poddębickiego Stowarzyszenia
Gospodarczo – Edukacyjnego oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
,,Tacy Sami’’ w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Urzeczu.
Zdecydowano w formie uchwały o wskazaniu jednostki do przejęcia i
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu .Wskazano na podmiot
Caritas Diecezji Łowickiej, który z dniem 16 marca 2004 roku przejmie prawa i
obowiązki Jednostki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Urzeczu.
Zarząd zatwierdził średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza DPS w
Borówku na poziomie kwoty w wysokości 1540 zł.
Zarząd po przeprowadzeniu analizy wysokości dochodów i wydatków projektu
budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok w kontekście szukania oszczędności i
zmniejszenia wysokości planowanego deficytu przedstawił radnym projekt
uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2004 rok uwzględniający wnioski i uwagi zgłaszane przez
radnych i komisje stałe rady.
Przyjęto Projekt Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Łowickiego którego
wykonawcą został wybrany w drodze zamówienia publicznego Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Członkowie Zarządu zatwierdzili Regulamin Szkolnego Konkursu
„ W poszukiwaniu Drzew pomnikowych w Powiecie Łowickim”.
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodzieży poprzez lepsze poznanie
krajobrazu powiatu i zwrócenie uwagi na jego walory przyrodnicze oraz objęcie
szczególną formą ochrony drzew sędziwych i okazałych rozmiarów o
wyjątkowych wartościach naukowych, krajobrazowych, historyczno –
pamiątkowych i kulturowych.
Czas trwania konkursu 1 kwietnia – 15 września 2004 r.
Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu, w którym na dofinansowanie
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zadań termomodernizacyjnych obiektów mienia powiatowego zaplanowano
kwotę w wysokości 82 000 zł., na które składają się:
- termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu
10 000 zł.
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie
42 000 zł.
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 2 RCKU
w Łowiczu - 30 000 zł.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że Wydział RIP wziął udział w
prezentacji Powiatu Łowickiego podczas X Międzynarodowych Targów
Regionów Turystycznych ,,Na styku kultur’’, które odbyły się w dniach 19 – 20
marca 2004 roku.

Zarząd podjął uchwały w sprawie :
1) powierzenia funkcji dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w
Łowiczu;
2) wskazania jednostki do przejęcia i prowadzenia Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Urzeczu Nr 22 , gm. Zduny.
Skierowano na sesję Rady Powiatu Łowickiego projekty uchwał RPŁ w
sprawie:
1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok;
2) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych miasta Łowicza;
3) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2004 rok;
4) określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się
środki PFRON w roku 2004;
5) podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że brał udział w dniu 11 marca 2004
roku w inauguracji Obchodów roku Władysława Grabskiego podczas którego
zdecydowano o ufundowaniu pomnika projektu prof. Leszka Koniecznego
nieopodal dworku w Borowie oraz przyznaniu medalu w czterech kategoriach
dla wyróżniających się osób w dziedzinie samorządu, gospodarki i działalności
społecznej.
Nadmienił, że w ramach obchodów Roku Władysława Grabskiego w Powiecie
Łowickim odbędą się m.in.:
1) Nadanie imienia Władysława Grabskiego Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 30 marca 2004 r.
2) Piknik w Borowie z udziałem Prezydenta i Premiera RP – 7 lipca 2004 r.
3) Inauguracja Roku Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego - Filia w Łowiczu
4) Seminarium naukowe w Mazowieckie Wyższej Szkole Humanistyczno –
Pedagogicznej – Rola działalności Władysława Grabskiego dla Polski i
Powiatu Łowickiego.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w ramach Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dzięki wizycie przedstawicieli Ukrainy
nawiązano współpracę w dziedzinie gospodarki i rolnictwa.
Ponadto odbyło się spotkanie ze stroną szwedzką w kwestii gospodarki
odpadowej w zakresie możliwości finansowania budowy wysypiska śmieci
przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach
Bankowych gmina Bielawy.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że prowadzono rozmowy również
rozmowy celem uruchomienia przy w/w zakładzie Zakładu Produkcji Paliwa z
wierzby wysokoenergetycznej i odpadów celulozowych.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie
międzysesyjnym uczestniczył m.in. w :
- pracach nad tworzeniem uchwały budżetowej na rok 2004,
- posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Łowiczu,
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- spotkaniu z misją gospodarczą przedstawicieli Białorusi,
- posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu,
- spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Władysława
Grabskiego.

Ad. pkt 7
Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu
Łowickiego.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta przedstawił i szczegółowo omówił
Informację o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Powiatu Łowickiego/ Zał. Nr 2 /
Radny Jerzy Wolski zapytał o stosowane formy profilaktyki w zakresie
zwalczania narkomanii.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta poinformował, że w ramach
prewencji kryminalnej realizowany jest program zwalczania narkomanii wśród
młodzieży w szkołach dzięki któremu policja kontroluje zachowanie młodych
ludzi z użyciem przewodnika z psem podczas dyskotek.
Nadmienił, że przygotowanie materiału dowodowego, które trwało ok. 8
miesięcy umożliwiło zlokalizowanie miejsca rozprowadzania narkotyków
zatrzymanie kilku dilerów narkotyków.
Krzysztof Antosik, zam. w Łowiczu Os. Reymonta 4/15 zwrócił się z
zapytaniem dotyczącym przyczyn ukrywania przestępstw popełnianych przez
policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Zarzucił Komendantowi
Policji mataczenie w sprawie dotyczącej śmierci człowieka, nadmienił o
prowadzeniu wobec niego szantażu przez jednego z policjantów.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta wyjaśnił, że w przypadku
potwierdzenia się jakiejkolwiek informacji o zarzutach wobec policjantów
11

zawartych w skargach natychmiast wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
Zaznaczył, że w minionym roku
przeprowadzono osiem postępowań
dyscyplinarnych.
Odnosząc się do w/w zarzutów poinformował, że Krzysztof Antosik od
dłuższego czasu wysyła pisma do wszystkich możliwych instytucji. Zaznaczył,
że powyższą sprawę rozpatrywała również Prokuratura w Warszawie
stwierdzając, że zawarte w skargach zarzuty nie znalazły potwierdzenia.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta uznał, że zarzut o wyciszanie
jakichś spraw przez komendanta jest bezpodstawny. Osoba ta zawsze
otrzymywał odpowiedzi na piśmie o czym świadczą potwierdzenia odbioru listu
poleconego. Nadmienił, że gdy pytał zainteresowanego o otrzymaną odpowiedź,
ten twierdził, że jej nie otrzymał co było niezgodne ze stanem faktycznym.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach zwrócił uwagę na
rosnące wśród społeczeństwa zaufanie wobec policji. Przykładem właściwych
działań Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu jest wykrycie szajki
przestępców tzw. ,, policjantów przebierańców’’. Nadmienił o konieczności
wprowadzenia monitoringu z uwagi na brak straży miejskiej podkreślając, że
zadanie to leży w gestii Urzędu Miasta Łowicza.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta zwrócił się z prośbą o wsparcie
inicjatywy utworzenia samorządowej agencji ochrony mienia.
Poseł na Sejm RP Tadeusz Gajda nawiązując do zarzutów kierowanych przez
Krzysztofa Antosika pod adresem Komendanta Powiatowego Policji Adama
Ruty nadmienił o konieczności zgłoszenia w/w zarzutów do Prokuratury celem
wyjaśnienia sprawy.
Radny Bolesław Kowalski zwracając uwagę na zagrażające niebezpieczeństwo
na odcinku drogi przy ul. A. Krajowej sugerował stworzenie w w/w miejscu
przejścia dla pieszych z oświetleniem.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował o dużych osiągnięciach łowickiej
policji podkreślając, że w roku 2002 Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
uzyskała najwyższą ocenę na terenie Województwa Łódzkiego, zaś w roku 2003
plasuje się w ścisłej czołówce.
Jego zdaniem na sukcesy Komendy Wojewódzkiej Policji w dużej mierze
wpływa praca Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił o dobrej współpracy Policji z Zakładem
Karnym, Prokuraturą i Sądem Rejonowym w Łowiczu dzięki której opracowano
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m.in. Program Zapobiegania Przestępczości zaś głównym koordynatorem
programu został Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta.
Komendant Powiatowy Policji Adam Ruta podziękował za pomoc
wpływającą na poprawę skuteczności działań Policji oraz współpracę Staroście,
Radzie Powiatu, Wójtom, Samorządom Gminnym.

Ad. pkt 8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Jerzy Kuczyński przedstawił i omówił
sprawozdanie ze swojej działalności za 2003 rok/ Zał. Nr 3/
Podkreślił, że do najczęstszych problemów z jakimi zgłaszają się do niego
konsumenci są kłopoty z reklamacjami zakupionego towaru lub źle wykonanej
usługi. Częstym zjawiskiem jest również odmowa przyjęcia reklamacji czy też
przedłużanie czasu jej rozpatrzenia – dodał.
Nadmienił, że w roku 2003 udzielił ogółem 205 porad w tym aż 139 porad
dotyczyło odzieży i obuwia a jedynie 29 porad związanych było z zakupem
artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu RTV.
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Ad. pkt 9
Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2004;
Skarbnik powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i szczegółowo omówiła
projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na rok 2004.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że przedstawiony w grudniu
pierwotny projekt budżetu nie zyskał akceptacji rady – przeciw opowiedziały się
wszystkie komisje i od tego czasu rozpoczęły się prace nad taką jego formą,
która radni mogliby zaakceptować. Nadmienił, że w piątek, 19 marca, odbyła
się ostatnia komisji budżetowa, na której wprowadzono postulowane poprawki.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że w związku z dokonanymi
oszczędnościami o jakie wnioskowali się radni na posiedzeniach komisji Zarząd
powiatu zdecydował o ujęciu w projekcie budżetu powiatu inwestycji, które
zostały już rozpoczęte tj.:
- termomodernizacja budynku NZOZ w Kocierzewie,
- termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu,
- dokończenie budowy budynku praktycznej nauki zawodu w Zduńskiej
Dąbrowie,
- dokończenie budowy
nakładki na drodze Nr 38308 NiedźwiadaWiskiennica - Śleszyn.
Starosta Cezary Dzierżek zaznaczył, że drugą grupą są
inwestycje
gwarantujące bezpieczeństwo w powiecie, a więc remont spękanych ścian w I
LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu ale także remont niektórych dróg
włączonych do realizacji po rozmowach z mieszkańcami, Wójtami i
wnioskowanych przez radnych.
Trzecia grupa inwestycji to takie dzięki którym istnieje możliwość pozyskania
środków finansowych z zewnątrz, czyli dwie drogi realizowane ze środków
SAPARD, oraz termomodernizacja budynku NZOZ w Sobocie, z udziałem
środków z WFOŚ i GW.
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Wprowadzone w ostatnim momencie przez Zarząd autopoprawki nie
satysfakcjonowały radnego Bolesława Kowalskiego. Radnemu chodzi o brak w
budżecie 70 000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę mostu w Kompinie,
która to kwota zagwarantowana była przy wcześniejszych autopoprawkach. Te
kwotą zarząd zdecydował przeznaczyć na remont dróg w gminie Kiernozia, do
niedawna znajdującej się w innym województwie i standardem tychże dróg
mocno odbiegającej od reszty gmin w naszym powiecie. Radny wnioskował,
aby te 70 000 zł utrzymać. Zdawał sobie sprawę, iż inwestycja kosztować będzie
więcej, ale istnienie planu daje jego zdaniem gwarancję i możliwość
wystąpienia o pieniądze. Cieszy się natomiast iż w inwestycjach uwzględniony
został remont OZ w Bełchowie, który obok OZ w Zdunach zarząd uznał za
konieczny do remontu, aby spełniał podstawowe normy.
...
Radny Andrzej Płacheta zwrócił uwagę na dochody budżetu, które obecnie
wynoszą 38.167.443 zł, z czego kwotę w wysokości 1.587.379 zł przeznacza się
na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2004 rok. Wydatki to
39.353.244 zł. Różnica miedzy tymi liczbami to deficyt 1.185.801 zł a źródłem
pokrycia są dochody – 36.580.064 zł oraz kredyt 2.773.180 zł. Zsumowanie
kwoty na spłatę kredytu i niedoborów daje właśnie sumę kredytu, który ma
być właśnie zaciągnięty – zaznaczył.
W imieniu radnych niezależnych (Andrzej Płacheta Jolanta Kępka, Kazimierz
Rak) głos zabrała Radna Jolanta Kępka. Zwróciła uwagę na nieprzestrzeganie
terminów uchwalania budżetu ujętych w planie pracy
Rady Powiatu
Łowickiego .Radna Jolanta Kępka stwierdziła, że na posiedzeniach komisji
Starosta zapewniał, że kredyt długoterminowy w wysokości 2.824.180 zł
zejdzie do 357 000 zł. Radna uznała, iż pod wydatki sztucznie nakręca się
dochody powiatu. Są to wirtualne pieniądze – dodała.
Radna Jolanta Kępka zapytała ile powiat planuje faktycznie wziąć kredytu. W
imieniu radnych niezależnych wniosła o wprowadzenie zmiany zapisu
dotyczącego upoważnienia Zarządu powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
niedoboru budżetowego poprzez dopisanie – za zgodą Rady Powiatu
Łowickiego. Ponadto Radna Jolanta Kępka zaproponowała aby w punkcie
gdzie mowa jest o zobowiązaniu zarządu do zaciągania zobowiązań
majątkowych do wysokości 5 000 000 zł. upoważnić Zarząd powiatu do
zaciągania zobowiązań majątkowych jedynie do kwoty 360 000 zł.
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Jeśli ta poprawka zostanie pozytywnie przegłosowana, będziemy głosować za
przyjęciem tego budżetu stagnacji zaś w przypadku działań ze strony zarządu
powiatu zmierzających do zwiększenia zaplanowanego deficytu, uruchomimy
procedurę w sprawie przegłosowania odwołania zarządu – zakończyła Radna
Jolanta Kępka
Starosta Cezary Dzierżek podkreślił, że istotnie na komisjach mówił, iż deficyt
będzie mniejszy zaznaczając jednak, że środki zmniejszające deficyt nie mogły
być ujęte w projekcie budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

................................
Wpływ na to maja m.in.: 1 200 000 zł promesy dróg z SAPARDU , 300 000 zł
ze sprzedaży mienia. Powiedział, iż wirtualne pieniądze
na muzeum
funkcjonują w ten sposób
;;;;;;

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych ):
za
- 12
przeciw
- 7
wstrzymało się - 1
większością podjęli uchwałę Nr XV/101/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok / Zał. Nr 4/

Radny nieobecny:
Józef Błaszczyk (usprawiedliwiony)
2) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych miasta Łowicza;
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3) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z
Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2004 rok.;
4) określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
roku 2004;
5) podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim.

Ad. pkt 10
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Ad. pkt 11
Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski
zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokółowała:
R. Bogus
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