P R O T O K Ó Ł Nr XVII/04
z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 28 kwietnia 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 XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XVI 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. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Łowickiego.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa
weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej.
9. Informacja dotycząca rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu
Łowickiego.
10.Informacja o kierunkach rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.
11.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
12.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Łowickiego;
2) zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego;
1.
2.
3.
4.
5.
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3) zmiany uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e położonym w
obrębie Nowe Zduny;
4) utworzenia i nadania
aktu
założycielskiego Technikum
Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w
skład ZSP Nr 3 im. Wł. St Reymonta w Łowiczu;
5) zmian w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10;
6) przekształcenia trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie
szkoły zasadniczej w ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul
Podrzecznej 30 w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej kształcące w zawodzie technik elektryk i technik
mechanik.
13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
14. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XVII 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.
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Ad. pkt 3
Wnioski do porządku obrad.
Radny Bolesław Kowalski zwrócił się z prośbą o zmianę kolejności punktów w
porządku obrad proponując przeniesienie punktu 11 na 7.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski wnioskował o wprowadzenie w punkcie
12 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: podpunktu 7 w
brzmieniu :
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
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.
Następnie Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie
proponowany porządek obrad po zmianach.
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:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu
Łowickiego w okresie między sesjami.
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Powiatu

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
8. Informacja
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii
dotycząca
bezpieczeństwa weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii
Europejskiej.
9. Informacja dotycząca rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu
Łowickiego.
10.Informacja o kierunkach rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.
11.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
12.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Łowickiego;
2) zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego;
3) zmiany uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e
położonym w obrębie Nowe Zduny;
4) utworzenia i nadania aktu
założycielskiego Technikum
Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w
skład ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu;
5) zmian w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10;
6) przekształcenia
trzyletniego
Technikum
Zawodowego
na
podbudowie szkoły zasadniczej w ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w
Łowiczu przy ul Podrzecznej 30 w Technikum Uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w zawodzie
technik elektryk i technik mechanik.
7) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
14. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad. pkt 4
Przyjęcie protokółu z XVI 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.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w minionym okresie od 22 marca
do 28 kwietnia 2004 roku odbyło się 8 protokołowanych posiedzeń Zarządu.
Zarząd przyjął w formie uchwały Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Łowickiego za 2003 rok przekazując je Radnym do zaopiniowania w związku z
sesją absolutoryjną.
Uzgodniono 48 projektów decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:
1) realizacji zabudowy zagrodowej z niezbędnymi przyłączami i
zjazdem na nieruchomości podlegającej podziałowi położonej we wsi
Wrzeczko gm. Łyszkowice nr ewid. działki 141 na wniosek Stanisława
Szkupa;
2) realizacji zabudowy zagrodowej z niezbędnymi przyłączami i zjazdem
na nieruchomość podlegającej podziałowi położonej we wsi Wrzeczko
gm. Łyszkowice nr ewid. działki 140 na wniosek Jana Doroby;
3) realizacji zabudowy zagrodowej na nieruchomości podlegającej
podziałowi położonej we wsi Zakulin gm. Łyszkowice, nr ewid.
działki 170/1 na wniosek Hieronima Nierobisz;
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4) realizacji zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz z niezbędnymi
przyłączami i zjazdem z drogi wojewódzkiej na nieruchomości
podlegającej podziałowi, położonej we wsi Łyszkowice ul.
Głowackiego 4 gm. Łyszkowice, nr ewid. działki 184 na wniosek
Wójta Gminy Łyszkowice;
5) rozbudowie budynku mieszkalnego realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Grudze Stare gm. Łyszkowice nr ewid. działki 398
na wniosek Dariusza Wawrzyńczaka;
6) realizacji zabudowy usługowej z niezbędnymi przyłączami i
zjazdem na nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej we
wsi Łyszkowice ul. Gminna gm. Łyszkowice nr ewid. działki 164/4
na wniosek Wójta Gminy Łyszkowice;
7) nadbudowie poddasza użytkowego na części budynku
mieszkalnego wraz z rozbudową budynku mieszkalnego o klatkę
schodową, realizowanej w Łowiczu przy ulicy Żwirki i Wigury 5a,
nr ewid. działki 6881/1 na wniosek Elżbiety Sokalskiej;
8) nadbudowie poddasza użytkowego na istniejącym budynku
mieszkalnym realizowanej na nieruchomości położonej we wsi
Bednary Wieś gm. Nieborów nr ewid. działki 359 na wniosek
Zygmunta Kapusty;
9) budowie budynku gospodarczego, realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Arkadia 31 gm. Nieborów, nr ewid. działek 33/1 i
32 na wniosek Wiesława Kalugi;
10) przebudowie dachu istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z dobudową pomieszczenia gospodarczego,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Mysłaków gm.
Nieborów, nr ewid. działki 645 na wniosek Jarosława Papugi;
11) budowie budynku mieszkalnego, zbiornika na ścieki i zjazdu z
drogi, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Mysłaków
gm. Nieborów , nr ewid. dziaki 552/9 na wniosek Damiana
Dylika;
12) nadbudowie poddasza użytkowego na istniejącym budynku
mieszkalnym, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi
Bobrowniki gm. Nieborów, nr ewid. dziaki 679 na wniosek
Włodzimierza Mikołajczyka;
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13) budowie budynku mieszkalnego, zbiornika ścieki i zjazdu,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Dzierzgówek,
gm. Nieborów, nr ewid. działki 214/3 na wniosek Erwina i Sylwii
Wołosińskich;
14) budowie budynku inwentarsko – składowego, płyty gnojowej i
zbiornika na gnojówkę, realizowanej na nieruchomości położonej
we wsi Konstantynów gm. Kocierzew Płd. , nr ewid. działki 163 na
wniosek Wandy Kaźmierczak;
15) rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej i
zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Zalesie, gm. Zduny nr ewid. działki 6 na wniosek Jadwigi i
Witolda Kołaczyńskich;
16)rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej i
zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Bogoria Dolna, gm. Zduny nr ewid. działki 11 na wniosek Lilii
Białas;
17)rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej i
zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Złaków Borowy , gm. Zduny nr ewid. działki 935 na wniosek
Grzegorza Grzegory;
18)rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej i
zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Osiek, gm. Kocierzew Płd. nr ewid. działki 131 na wniosek
Czesława Dylika;
19) rozbudowie budynku przechowalni owoców, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Gągolin Płn. nr ewid. działek
109 i 111 na wniosek Marianny i Tadeusza Kwiatkowskich;
20 ) rozbudowie budynku mieszkalnego o pomieszczenia mieszkalne
wraz ze zmianą konstrukcji dachu , realizowanej na nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Cichej 8, nr ewid. działki 1421 na
wniosek Ewy Rześnej - Kukieły;
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21)zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym z
wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Łódzkiej 56, nr ewid.
działki 3918 na wniosek Dariusza Milczarka;
22) zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym, realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Katarzynów 16, nr ewid.
działki 4400 na wniosek Haliny Osypińskiej;
23) budowie budynku mieszkalnego , realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Działowej 6,
nr ewid. działki 88 na wniosek Anny i Jana młż. Podsędek;
24)rozbudowie budynku mieszkalnego, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Drogusza gm. Bielawy, nr ewid.
działki 58 na wniosek Sylwestra Jędrzejczyka;
25)rozbudowie budynku składowego , realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Chruślin gm. Bielawy, nr ewid.
działki 464 na wniosek Krzysztofa Mostowskiego;
26)realizacji zabudowy zagrodowej z niezbędnymi przyłączami i
zjazdem na nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej we
wsi Borówek gm. Bielawy , nr ewid. działki 228 na wniosek
Jakuba Kostusiaka;
27) budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego z niezbędnymi
przyłączami i zbiornikiem na ścieki, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Gosławice gm. Bielawy, nr ewid.
działki 13 na wniosek Renaty i Krzysztofa młż. Ulatowskich;
28) nadbudowie poddasza na istniejącym budynku mieszkalnym,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Gosławice gm.
Bielawy, nr ewid. działki 31/1 na wniosek Marka Obórki;
29) zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Przemysłowej 2 nr
ewid. działki 1874 na wniosek Eugeniusza Siekiery;
30) budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami,
realizowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul.
Wieniawskiego, nr ewid. działki 7979 na wniosek Mariana Piłat;
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31) budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami i
zbiornikiem na ścieki realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Polesie Gm. Łyszkowice nr ewid. działki 862 na wniosek
Marzeny i Dariusza młż. Magdziarz;
32) budowie budynku produkcyjno – handlowego, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Klewków, gm. Łowicz, nr ewid.
działek 194/1 i 195/1 na wniosek Teresy i Janusza
młż. Miszewskich;
33) budowie stacji AUTO – GAZ ze zjazdem z drogi krajowej,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Jamno, gm.
Łowicz, nr ewid. działek 746 i 747 na wniosek Rafała
Motylskiego;
34) budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej i odcinka
sieci wodociągowej, realizowanej na nieruchomości położonej we
wsi Klewków, gm. Łowicz, nr ewid. działek 172 do 175
na wniosek Dariusza i Ludmiły młż. Sobieszek;
35) budowie budynku inwentarsko – składowego, płyt gnojowych ze
zbiornikiem na gnojowicę i zbiornikiem na ścieki, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Stroniewice, gm. Domaniewice, nr
ewid. działki 566 na wniosek Grażyny i Andrzeja
młż. Kucińsckich;
36) rozbudowie budynku mieszkalnego i zbiornika na ścieki,
realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Skaratki Podlas,
gm. Domaniewice, nr ewid. działki 566 na wniosek
Grażyny Dróżka;
37) dobudowie budynku inwentarskiego do budynku składowego,
budowie płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojownicę i zbiornika
na ścieki, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi
Domaniewice, gm. Domaniewice, nr ewid. działki 338 –
na wniosek Stanisława Tomali;
38) budowie budynku mieszkalnego z niezbędnymi przyłączami i
zbiornika na ścieki, budynku gospodarczego – garażu zjazdu z
drogi, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Sapy, gm.
Domaniewice, nr ewid. działki 539/1 na wniosek Kazimierza
Sut;
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39) rozbudowie budynku inwentarsko – składowego, budowie silosu,
płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojowicę, realizowanej na
nieruchomości położonej we wsi Strzebieszew, gm. Domaniewice,
nr ewid. działki 296/1 na wniosek Grażyny Zuchora;
40) nadbudowie poddasza użytkowego na istniejącym budynku
mieszkalnym na nieruchomości położonej we wsi Bobrowniki, gm.
Nieborów, nr ewid. działki 416 na wniosek Agnieszki i
Dariusza młż. Jabłońskich;
41)budynku mieszkalnego z niezbędnym przyłączami i zbiornikiem
na ścieki, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Polesie,
gm. Łyszkowice, nr ewid. działki 655 na wniosek Anny i Jana
młż. Szymańskich;
42) budowie budynku gospodarczego, realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Kolonia Łyszkowice, gm. Łyszkowice nr ewid.
działki 255/3 i 255/2 na wniosek Elżbiety i Tadeusza
Bartosiewicz;
43)rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie zbiornika na
ścieki, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Kalenice,
gm. Łyszkowice nr ewid. działki 625 i 626 na wniosek
Wiesława Chlebnego;
44) podwyższeniu pomieszczeń hali solenia serów wraz ze zmianą
konstrukcji dachu na część budynku produkcyjnego, realizowanej
na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy u. Przemysłowej 3,
nr ewid. działki 1863/4 na wniosek Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu;
45) budowie budynku mieszkalnego typu bliźniak, realizowanej na
nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Sochaczewskiej, nr
ewid, działki 1627/4 na wniosek Jadwigi i Wiesława młż.
Domińczak.
46)rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej
i zbiornika na gnojowicę, realizowanej na nieruchomości
położonej we wsi Różyce gm. Kocierzew Płd., nr ewid. działki 199
na wniosek Anny i Dariusza młż. Wróbel;
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47)budowie budynku mieszkalnego z przyłączami, zbiornikiem na ścieki
i zjazdem z drogi gminnej, realizowanej na nieruchomości położonej
we wsi Drogusza, gm. Bielawy, nr ewid. działki 357/2 na wniosek
Agnieszki i Zbigniewa młż. Dziobiak;
48)budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, linii
średniego napięcia i stacji transformatorowej, realizowanej na
nieruchomościach położonych we wsiach Maurzyce
i Szymanowice na wniosek Zakładu Energetycznego Łódź
Teren S.A. Rejon Energetyczny w Łowiczu.
Zarząd rozpatrzył wnioski w sprawie:
1) ustalenia opłat za korzystanie z lokalu użytkowego położonego
w Łowiczu przy ul. Starościńskiej przez Zarząd Powiatowy OSP RP;
2) obniżenia wysokości czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla
Stefanii Matych prowadzącej aptekę w Bielawach ;
3) obniżenia wysokości czynszu za wynajem lokalu przy ul. Starościńskiej 2
w Łowiczu dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń
Wodociągowych i Melioracji ;
4) obniżenia wysokości czynszu za wynajem lokalu przy ul. Starościńskiej 2
w Łowiczu dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ;
5) obniżenia wysokości czynszu za wynajem lokalu i garażu przy ul.
Starościńskiej 2 w Łowiczu dla Rejonowego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych;
Na bieżąco analizowano sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
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Zatwierdzono protokóły z przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg
powiatowych:
- nr 38347 Łyszkowice – Bełchów realizowanej w ramach Programu
SAPARD
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 1.118.410 zł.
Oferty złożyły 3 firmy:
1. Drogomex Sp. z.o.o.
ul. Poznańska 85
00 – 834 Warszawa

cena - 778.670.90 zł.

2. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
ul. Warszawska 36
99 – 400 Łowicz

cena - 1.070.044.59 zł.

3. CEZET
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych
ul. 17 stycznia 32
27 – 200 Starachowice

cena - 819.168.59 zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Drogomex za kwotę 778.670.90
zł. przy zastosowaniu rankingu firm.
- nr 38302 Łowicz – Różyce – Wejsce realizowanej w ramach Programu
SAPARD
Wartość kosztorysowa inwestycji - 1.259.044 zł
Oferty złożyły 4 firmy:
1) PLANETA Sp. z.o.o.
Pruszków

cena - 1.308.520.92 zł.

Oferta odrzucona z uwagi na przewyższenie wartości oferty od wartości
kosztorysowej.
2) Drosbud Sp. z.o.o.
Kielce

cena - 1.155.095.54 zł
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Oferta odrzucona z uwagi na brak pełnomocnictwa notarialnego dla
osoby podpisującej ofertę firmy.
3) Drogomex Sp. z o.o.
ul. Poznańska 85
00 – 834 Warszawa

cena - 1.112.513.85 zł.

4) CEZET
Starachowice

cena - 867.806.20 zł

Oferta odrzucona z uwagi na cena znaczące odbieganie wartości oferty
od ceny rynkowej dotyczącej robót drogowych
Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Drogomex w kwocie
1.112.513.85 zł. przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie dofinansowania zadań z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu
polegających na:
1) organizacji Patrolu Ekologicznego na rzece Bzurze połączonego z
możliwością sprzątania śmieci przez Bolimowski Park Krajobrazowy w
Skierniewicach
– 700 zł.
2) zakupie książek z zakresu ekologii na rzecz Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu
– 3 600 zł. ( 2 400 zł. – W F O Ś i G W)
3) zakupie nagród dla uczestników czwartej edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego o Bolimowskim Parku Krajobrazowym
– 500 zł.
W dniu 1 kwietnia 2004 roku o godzinie 9.30 w Muzeum w Łowiczu odbyło się
uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Powiatem Łowickim a Prowincją
Ascoli Piceno we Włoszech.
Strony porozumienia tj. Starosta Łowicki i Prezydent Prowincji Pietro Coronella
kierując się zasadami o przyjaznych stosunkach i współpracy oświadczyli, że
będą tworzyć odpowiednie warunki do podejmowania i realizowania wspólnych
działań w zakresie:
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2) promocji
gospodarczej
i
wymiany
handlowej
pomiędzy
przedsiębiorstwami Powiatu Łowickiego i Prowincji Ascoli Piceno;
3) organizowania wystaw i targów oraz misji gospodarczych dla wzajemnej
promocji targów i usług;
4) kontaktów między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw i
instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości;
5) rozwoju rolnictwa, modernizacji obszarów wiejskich i upowszechniania
nowoczesnych technologii;
6) ochrony środowiska w szczególności: ochrony przyrody, gospodarki
wodnej i energetycznej oraz gospodarki odpadami;
7) urbanizacji;
8) rozwoju stosunków miedzy szkołami wyższymi ośrodkami badawczo –
rozwojowymi za ich zgodą;
9) rozwoju oświaty poprzez nawiązywanie kontaktów między szkołami i
popieranie grup sportowych i wymiany turystycznej;
10) promocji i rozwoju stosunków między instytucjami kulturalnymi w celu
popierania wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy w różnych
dziedzinach życia kulturalnego obydwu społeczności;
11) ochrony zdrowia i opieki społecznej;
12) rozwoju turystyki i sportu w tym popieranie wymiany grup sportowych i
wymiany turystycznej;
13) wspierania i ułatwiania nawiązywania samodzielnych kontaktów między
jednostkami administracyjnymi obu regionów.
Zarząd przyjął Informację dotyczącą rozwoju sportu i turystyki na terenie
Powiatu Łowickiego.
Po dokonaniu wielu korekt przyjęto Informację o kierunkach rozwoju kultury
w Powiecie Łowickim.
Przyjęto Informację Powiatowego Inspektora
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.

Sanitarnego

o

stanie

Przyjęto Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącą
bezpieczeństwa weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003
rok;
2) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2004 roku;
3) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok;
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4) organizacji roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki;
5) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem
wyłonienia dostawcy na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla
Starostwa Powiatowego w Łowiczu;
6) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Łowickiego;
2) zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego;
3) zmiany uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e położonym w
obrębie Nowe Zduny;
4) utworzenia i nadania
aktu
założycielskiego Technikum
Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w
skład ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu;
5) zmian w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10;
6) przekształcenia trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie
szkoły zasadniczej w ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul
Podrzecznej 30 w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej kształcące w zawodzie technik elektryk i technik
mechanik;
7) ustanowienia wzoru medalu im. Władysława Grabskiego „Zasłużony
dla Powiatu Łowickiego”.

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 :
- posiedzeniach komisji stałych rady podczas których opiniowano
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Łowickiego za 2003 rok w
kontekście sesji absolutoryjnej;
- sesji Rady Miasta Łowicza
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- podpisaniu Porozumienia pomiędzy Powiatem Łowickim a Prowincją Ascoli
Piceno we Włoszech,
- spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Władysława
Grabskiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poinformował o utworzeniu
Niezależnego Klubu Radnych / Zał. Nr 2 / w skład którego weszli radni:
Jolanta Kępka,
Artur Balik,
Kazimierz Rak,
Waldemar Wojciechowski,
Andrzej Płacheta,
Bolesław Kowalski,
Wiesław Dąbrowski.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2003 rok.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że budżet Powiatu Łowickiego na
2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr V/26/2003 z
dnia 29 stycznia 2003 roku nadmieniając, że w ciągu roku następowały zmiany
w budżecie wynikające zarówno ze wzrostu wysokości subwencji i dotacji w
wyniku czego budżet ostatecznie ukształtował się następująco po stronie
dochodów w wysokości 38 346 992 zł., zaś po stronie wydatków w kwocie
39 132 748 zł.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że do budżetu powiatu udało się
pozyskać dodatkowe środki finansowe m.in.:
- 1 % rezerwy MEN
- 356 973 zł.
- środki przedakcesyjne w ramach programu SAPARD
- 343 796 zł.
- rezerwy Ministra Infrastruktury
- 180 000 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (Muzeum w Łowiczu )
- 650 000 zł.
- dotacja ( Szpitalny Oddział Ratunkowy )
- 480 000 zł.
Zaznaczył, że na wynik budżetu powiatu miały wpływ pozyskane oszczędności
m.in. z tytułu:
- wynagrodzeń
- 193 000 zł.
- pochodnych od wynagrodzeń
- 57 000 zł.
- zużycia materiałów
- 34 000 zł.
- niezrealizowanych inwestycji
- 71 000 zł.
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Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że nie udało się uzyskać w pełni
planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Łowickiego,
gdzie plan z tytułu wynajmu wynosił 620 000 zł. zaś wykonanie 600 600 zł.
natomiast plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu przewidywany
był w wysokości 1 479 000 zł. zaś wykonanie 724 000 zł.
Skarbnik powiatu Zofia Lepieszka zapoznała Radnych z treścią Uchwały Nr
III/161/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok/ Zał. Nr 3/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak przedstawił treść
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Łowickiego za 2003 rok / Zał. Nr 4/ oraz zapoznał z treścią Uchwały
Nr III/162/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium za 2003 rok
/ Zał. Nr 5/
Dyskusja
Wiceprzewodniczący rady Julian Nowak w imieniu klubu Radnych ,, PSL
Przymierze ’’poinformował, że klub po przeprowadzeniu szczegółowej analizy
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok będzie
głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2003
rok.
Radna Jolanta Kępka w imieniu Klubu Radnych Niezależnych
oceniła działania samorządu terytorialnego i jego organu wykonawczego, jakim
jest Zarząd Powiatu Łowickiego w sferze najważniejszej finansowej.
Stwierdziła, że pozytywna ocena wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za
2003 rok dokonana przez RIO i NIK nie może przysłonić szeregu
nieprawidłowości, na które chce zwrócić uwagę.
Nawiązując do aktywności samorządu terytorialnego, która
ustawowo
wyznaczona jest sprawami publicznymi, co oznacza, że wszystkie zamierzenia,
zwłaszcza gospodarcze, muszą być motywowane realnymi celami publicznymi
zaznaczyła, że nie były realizowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego
obowiązki wynikające z art. 127 ust. 2 i 3 o finansach publicznych, dotyczące
kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu i właściwej kontroli
wewnętrznej. Jej zdaniem kontrola wewnętrzna umożliwiłaby sprawdzenie i
ocenę działalności kontrolowanego podmiotu z punktu widzenia legalności,
rzetelności, celowości i gospodarności. Legalność polega na nie uchylaniu się od
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zadań i wydatków obligatoryjnych. Nadmieniła, że rzetelność działania oznacza
uczciwość, sumienność, solidność i wiarygodność zwłaszcza, co do
ponoszonych nakładów i rozliczeń finansowych (np.: brak nadzoru nad
inwestycją w Zduńskiej Dąbrowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Urzeczu).
Każde działanie podejmowane w imieniu samorządu powinno być celowe z
punktu widzenia potrzeb publicznych – dodała.
Najważniejsze znaczenie obecnie przypisuje się celowości wydatków
finansowych i innych nakładów ekonomicznych. Celowość ma charakter
przedmiotowy i polega na przyjęciu takiego rozwiązania merytorycznego,
zwłaszcza uzasadniającego zapłatę, które pozwala na wystarczające i realne
zaspokajanie wybranych potrzeb publicznych (wydatek faktycznie potrzebny), a
nie rozwiązanie pozwalające jedynie na pozbycie się samego kłopotu z
rozdysponowaniem środków publicznych.
Celowość to inaczej trafność wydatku z punktu widzenia jego przedmiotowo
gospodarczego przeznaczenia. Jej gwarancję stanowi przede wszystkim
rozwinięta procedura planowania rzeczowo-finansowego oraz zasady realizacji
planu (budżetu) jednostki, jak również racjonalne operowanie upoważnieniami
do dysponowania środkami publicznymi.
Natomiast gospodarność związana jest bezpośrednio z ekonomiczna
efektywnością podejmowanych nakładów. Postępować gospodarnie to znaczy
odpowiednio, co do wysokości nakładów, nie rozrzutnie. W grę wchodzi, zatem
stosunek wartości nakładu do realnie osiągniętych z niego pożytków i
racjonalny dobór środków realizacji, zwłaszcza wydatków finansowych.
Gwarancją jest tu przede wszystkim właściwy sondaż rynkowy, umożliwiający
orientację w zakresie cen, przejrzystość, przeciwdziałanie marnotrawstwu
materiałów, itp.- kontynuowała.
Radna Jolanta Kępka podkreśliła, że gdyby kontrola wewnętrzna była
przeprowadzana, nie byłoby nieprawidłowości w :
1) realizacji inwestycji w Zduńskiej Dąbrowie
2) prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu
3) realizacji gospodarki transportowej Starostwa.
Jej zdaniem działania Zarządu były mało efektywne. Widać w nich było brak
decyzyjności, brak opanowania sytuacji problemowej, podejmowania trafnych,
szybkich decyzji.
Nadmieniła, że Klub Radnych Niezależnych zwraca uwagę na brak rzetelności,
celowości i gospodarności w wydatkach ponoszonych na:
- Radę Powiatu,
- telefony komórkowe,
- wyjazdy służbowe (dotyczy to samochodów Starostwa i prywatnych),
- inwestycje,
- promocję Powiatu
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Radna Jolanta Kępka zaznaczyła, że odwołanie dyrektora PCPR było
kosztowne. Wystarczyło odwołać dyrektora, a kierowanie PCPR na okres
wypowiedzenia powierzyć zastępcy- dodała.
Zwróciła uwagę na fakt, że gospodarstwa pomocnicze otrzymały zbyt późno
dotację, której nie mogli we właściwym terminie wykorzystać.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że w opinii Klubu Radnych
Niezależnych cechą charakterystyczną finansów Powiatu Łowickiego było:
1) realizowanie wydatków pod planowane i niezrealizowane dochody (sprzedaż
mienia powiatowego),
2) zaciąganie kredytów i niewykorzystywanie ich w określonym terminie,
2) uznawanie tych niewykorzystanych środków kredytowych za nadwyżkę
budżetową, która ma pokryć deficyt tegorocznego budżetu, a zadłużenie
rośnie.
Zapytała dlaczego zmniejszenie deficytu nie przełożyło się na zmniejszenie
zaciąganych w tym okresie kredytów.
Radna Jolanta Kępka nadmieniła, że zgłoszone uwagi nasuwają konkluzje, że
zarząd ma merytoryczne trudności w opracowywaniu budżetu i jego realizacji.
Planuje dochody własne i ich nie realizuje. Bierze kredyty na inwestycje i nie
wykorzystuje ich w pełni, a nie wykorzystane środki uznaje za wypracowaną
przez siebie nadwyżkę.
Kontynuowała:
- Zarząd Powiatu Łowickiego nie wykazał dochodów ze sprzedaży majątku,
- nie realizował w pełni z zawartych umów dochodów z tytułu najmu i
dzierżawy składników majątkowych wobec osób korzystających z majątku
Powiatu i użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
- nie opracował procedur kontroli finansowej stosownie do wymogów art. 35
ustawy o finansach publicznych,
- zadłuża Powiat Łowicki w dalszym ciągu.
Trudno nam polemizować ze stanowiskiem RIO – dodała.
Jeżeli ta instytucja będąca w gestii Ministra Finansów uznaje te niedociągnięcia
za mało istotne to nas przestaje dziwić sytuacja finansowa całego państwa. W
takiej sytuacji „Niezależny Klub Radnych Powiatu Łowickiego" nie może
poprzeć wniosku o udzielenie absolutorium. Mieliśmy zamiar wstrzymać się w
tym głosowaniu. Jednakże wypowiedź Pana Posła RP Tadeusza Gajdy, że w tej
radzie nie ma opozycji skłania nas do tego, że nasi radni będą głosowali według
własnego uznania – zakończyła.
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Skarbnik powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła Radnym treść wystąpienia
pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która kontrolowała wykonanie
budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok przez Starostwo Powiatowe w
Łowiczu / Zał. Nr 6 /
Skarbnik powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łowickiego za 2003 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki , Młodzieży i
Promocji – pozytywna
Opinia komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):
za
- 12
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 8
większością głosów podjęli uchwałę Nr XVII/106/2004 Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego
za 2003 rok / Zał. Nr 7/

Ad. pkt 8
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa
weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Baczyński przedstawił i
szczegółowo omówił informację dotyczącą bezpieczeństwa weterynaryjnego w
odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej /Zał. Nr 8 /
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Ad. pkt 9
Informacja dotycząca rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu
Łowickiego.
Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła Informację
dotyczącą rozwoju sportu i turystyki na terenie Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 9/

Ad. pkt 10
Informacja o kierunkach rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak omówiła Informację o
kierunkach rozwoju kultury w Powiecie Łowickim/ Zał. Nr 10/
Zwróciła uwagę na znaczenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w zakresie
kultury, muzyki, plastyki i tradycji regionalnej.
Przedstawiła podstawowe kierunki rozwoju kultury w powiecie:
- umacnianie pozycji kulturalnej Powiatu Łowickiego jako regionu
wyróżniającego się bogactwem i oryginalnością form sztuki ludowej
(bogate dziedzictwo kulturowe);
- współpraca z Wojewodą Łódzkim i Samorządem Województwa
przy realizacji zadań o charakterze regionalnym i ogólnopolskim;
- współpraca z samorządami gmin i miasta Łowicza oraz instytucjami
lokalnymi działającymi w obszarze kultury i oświaty;
- dążenie do wypracowania różnorodnych metod współpracy z
zagranicznymi instytucjami kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
w ramach programów Unii Europejskiej;
- współpraca instytucji kultury z placówkami oświatowymi;
- wspieranie publikacji, wydawnictw, niskonakładowych o charakterze nie
komercyjnym i wysokich walorach artystycznych z uwzględnieniem
obiektów architektury świeckiej i sakralnej oraz sztuki ludowej;
- ochrona dóbr kultury poprzez popularyzację folkloru, sztuki ludowej;
- kultywowanie tradycji łowickich mających bezpośredni wpływ na
podtrzymanie tożsamości regionalnej i narodowej;
- podejmowanie działań na rzecz integracji środowisk kulturalnych;
- wspieranie realizacji nowatorskich przedsięwzięć muzealnych i
wystawienniczych;
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- pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wzbogacenie
zasobów bibliotecznych;
- wspieranie inicjatyw i zjawisk życia kulturalnego i artystycznego
inicjowanych przez organizacje pozarządowe i twórców indywidualnych
zwłaszcza pod rządami nowej ustawy o wolontariacie i pożytku
publicznym;
- upowszechnianie informacji o imprezach kulturalnych poprzez:
- zamieszczanie informacji o imprezach na serwerze Starostwa Powiatu
Łowickiego,
- zamieszczanie informacji o imprezach kulturalnych w różnych
publikacjach informacyjnych dotyczących życia społeczno gospodarczego powiatu,
- zamieszczanie corocznie uaktualnionego kalendarza imprez kulturalnych
w powiecie łowickim na stronach intemetowych Urzędu
Marszałkowskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego.

Ad. pkt 11
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Łowickiego.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła i szczegółowo
omówiła Informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego Powiatu Łowickiego za
2003 rok/ Zał. Nr 11/
Zwróciła uwagę iż zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych realizowane jest
poprzez działania zmierzające do likwidacji lub ograniczenia ilości zachorowań
na choroby zakaźne w trzech elementach:
- zwalczanie chorób zakaźnych,
- nadzór nad placówkami służby zdrowia,
- szczepienia ochronne.
Przedstawiła szczegółową charakterystykę stanu sanitarnego obiektów żywienia
zbiorowego, sklepów spożywczych.
Nadmieniła, że na nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną terenie znajduje się 176 placówek stałych:
- 1 żłobek,
- 13 przedszkoli,
- 38 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 40 szkół podstawowych,
- 4 szkoły filialne,
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-

17 gimnazjów,
4 szkoły zasadnicze zawodowe,
31 szkół średnich zawodowych,
9 liceów ogólnokształcących,
1 szkoła zawodowa,
3 licea profilowane,
9 szkół policealnych,
2 internaty,
1 bursa,
1 dom studencki,
1 szkoła wyższa,
2 ośrodki szkolno – wychowawcze.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska poinformowała, że w ramach
oświaty zdrowotnej zrealizowano szereg działań zmierzających do zmiany
zachowań mieszkańców powiatu w zakresie:
I.
I.

poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności
PROFILAKTYKA PIERWOTNEJ WAD CEWY NERWOWEJ
MLEKO SMACZNE I ZDROWE
ODŻYWIANIE NA PIĄTKĘ
AKCJA 5 RAZY DZIENNIE WARZYWA I OWOCE
promowania wolnego od dymu tytoniowego stylu życia oraz
kształtowania właściwych postaw wobec tytoniu u dzieci i ich
rodziców

- PROGRAM ZAPOBIEGANIA EPIDEMII NIKOTYNIZMU
W POLSCE
- ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
II.

podnoszenia wiedzy rodziców o szczepieniach ochronnych

- ,,SZCZEPIENIA DOBRODZIEJSTWEM DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY. ZAPOBIEGANIE ODRZE,ŚWINCE
I RÓŻYCZCE.WITAJ SZKOŁO’’
- PROFILAKTYKA WZW A. MAMO MASZ WYBÓR.
- AKCJA ,,ŻÓŁTY TYDZIEŃ’’
- PROGRAM LOKALNY ,, ZAPOBIEGANIE GRYPIE’’
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III.

profilaktykę próchnicy wśród dzieci i młodzieży

- RADOSNY UŚMIECH – RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ
- TWÓJ PIĘKNY UŚMIECH
- MÓJ ZDROWY ZĄBEK
IV.

podnoszenia wiedzy z zakresu HIV/AIDS, kształtowanie postaw
tolerancji wobec ludzi żyjących z wirusem HIV

- ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS

V.

-

Profilaktyki chorób nowotworowych i promowanie zdrowego trybu
życia
PROFILAKTYKA RAKA PIERSI ,, RÓŻOWA WSTĄŻECZKA’’
PROGRAM STRES POD KONTROLĄ
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
POMALUJ ŻYCIE NA NOVO

Ad. pkt 12
Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
1) wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Łowickiego;
Wiceprzewodniczący rady Julian Nowak przedstawił projekt uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu
Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/107/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Łowickiego
/ Zał. Nr 12 /
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2) zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego;
Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i szczegółowo
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003
roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/108/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Powiatu Łowickiego/ Zał. Nr 13 /
3) zmiany uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e
położonym w obrębie Nowe Zduny;
Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i szczegółowo
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003
roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e położonym w obrębie Nowe Zduny.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/109/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64 e położonym w obrębie
Nowe Zduny / Zał. Nr 14 /
4) utworzenia i nadania aktu
założycielskiego Technikum
Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w
skład ZSP Nr 3 im. Wł. St Reymonta w Łowiczu;
Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i szczegółowo
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i
nadania aktu
założycielskiego Technikum Uzupełniającego kształcącego w
zawodzie kucharz, wchodzącego w skład ZSP Nr 3 im. Wł. St Reymonta w
Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki , Młodzieży i
Promocji – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/110/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie utworzenia i nadania
aktu
założycielskiego Technikum
Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w skład ZSP
Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu/ Zał. Nr 15/

5) zmian w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10;
Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i szczegółowo
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmian w
strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
przy ul. Blich 10.
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10 / Zał. Nr 16/
6) przekształcenia
trzyletniego
Technikum
Zawodowego
na
podbudowie szkoły zasadniczej w ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w
Łowiczu przy ul Podrzecznej 30 w Technikum Uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w zawodzie
technik elektryk i technik mechanik.
Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i szczegółowo
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekształcenia
trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie szkoły zasadniczej w ZSP
Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul Podrzecznej 30 w Technikum
Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w
zawodzie technik elektryk i technik mechanik.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki , Młodzieży i
Promocji – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/112/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie przekształcenia trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie
szkoły zasadniczej w ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul
Podrzecznej 30 w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej kształcące w zawodzie technik elektryk i technik mechanik
/ Zał. Nr 17/
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7) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
Skarbnik powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i szczegółowo omówiła
projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki , Młodzieży i
Promocji – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych ):
za
- 15
przeciw
- 0
wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok
/ Zał. Nr 18 /

Ad. pkt 13
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Komendant Powiatowy PSP Zdzisław Bednarek zaprosił radnych na
Obchody Wojewódzkiego Święta Strażaka, które odbędą się w dniu 16 maja
2004 roku o godzinie 13.00 w Skansenie w Maurzycach.

Ad. pkt 14
Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący rady Julian Nowak
zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokółowała:
R. Bogus
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