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P R O T O K Ó Ł   Nr XVIII/04 
 

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  26 maja 2004 roku, godz. 10.00 

 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

 

Ustawowa liczba Radnych   - 21 

Radnych obecnych na Sesji   - 19 

Lista obecności - /Zał. Nr 1/  

Nieobecni: 

Radna  Jolanta Frątczak  - usprawiedliwiona  

Radny  Józef Błaszczyk   - usprawiedliwiony  

 

 

PORZĄDEK OBRAD 
       

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia 

kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu Radnego 

Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Złożenie ślubowania  przez kandydata  na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

9. Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w                     

I kwartale  2004 roku. 

10. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i 

Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 – 2006 . 

11. Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego w 2003 

roku. 

12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) zmiany składu osobowego stałych  Komisji Rady Powiatu Łowickiego, 

2) ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla 

Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu, 

3) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXX/156/2001 Rady Powiatu Łowickiego 



 2 

z dnia 25 kwietnia 2001 roku w  sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako  samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, 

4) wprowadzenia zmian  w budżecie Powiatu Łowickiego  na 2004 rok, 

5) zaciągnięcia  pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

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

14.  Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      

                                       

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski  witając Radnych i zaproszonych 

gości  otworzył XVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski wnioskował o wprowadzenie w punkcie 

12 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: podpunktu  6 w 

brzmieniu :  

zmiany uchwały Nr XXVII/144/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

31 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 

jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania 

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 
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Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycję 

zgłoszonej zmiany. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych ): 

za      - 17 

przeciw     -   0 

wstrzymało się    -   1 

większością głosów  przyjęli proponowaną zmianę w porządku obrad. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia  

w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych ): 

za      -  18 

przeciw     -   0 

wstrzymało się    -   0 

jednogłośnie przyjęli protokół  z XVII sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia 

kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu 

Radnego Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zapoznał zebranych z pismem 

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach dot. wyników głosowania w okręgu 

wyborczym Nr 3 na kandydatów z Listy Nr 6 Komitet Wyborczy PSL w 

wyborach do Rady Powiatu Łowickiego / Zał. Nr  2/. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata Marka 

Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Józefa Błaszczyka, 

na Radnego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło 18 radnych /: 

 

Za     - 18 

Przeciw    -   0 

wstrzymało się   -   0 
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jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XVIII/114/2004 Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie  wstąpienia kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego 

mandatu Radnego Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego 

/ Zał. Nr  3/. 

 

Ad. pkt 6 

 

Złożenie ślubowania  przez kandydata  na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski odczytał treść ślubowania. 

Kandydat na radnego Rady Powiatu Łowickiego Marek Andrzej Byzdra złożył 

ślubowanie. 

    

Ad. pkt 7 
 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył 5 protokołowanych posiedzeń. 

W tym okresie podjął uchwały w sprawie : 

1) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do 

uchwały Nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 

2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2004 rok, 

2) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia wykonawcy na : 

- opracowanie dokumentacji budowlanej na : termomodernizację 

budynku, naprawę elementów konstrukcyjnych oraz wymianę 

instalacji : centralnego ogrzewania, wodociągowo – kanalizacyjnej 

i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Łowiczu, 

3) wystąpienia z wnioskiem o nabycie niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 r. Nr 12, oznaczonych 

w ewidencji gruntów miasta Łowicza obręb Kostka jako działki                   

Nr 4667/44, 4667/50 i 4667/60 będących w użytkowaniu wieczystym 

Powiatu Łowickiego 

4) utworzenia Honorowego Komitetu i Komitetu Wykonawczego Obchodów 

Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego, 

5) zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2003 

roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku, 
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6) określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury 

fizycznej w 2004 roku, 

7) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia wykonawcy na : renowację budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Adres 

placówki : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobocie, ul. 

Warszawska 2, 99-423 Sobota, 

8) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności 

wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej 

powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektów 

technicznych : 

- architektoniczno – konstrukcyjnego na naprawę elemntów 

konstrukcyjnych więźby dachowej, naprawę pokrycia dachowego i 

elewacji budynku ( kolorystyka ), naprawę izolacji 

przeciwwilgociowej przyziemia, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

- budowlanego branży elektrycznej na modernizację instalacji 

elektrycznej, 

- budowlanych branży sanitarnej na modernizację instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 

         dla budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podrzeczna 30      

         w Łowicz, 

9) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówień w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i 

instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 

Starostwa Powiatowego w  Łowiczu, 

10) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, 

11) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu    

      przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum  

      Ogólnokształcącego w Łowiczu, 

12)wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

     specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności   

     wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  

     powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na renowację budynku Ośrodka  

     Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń.  

 

Członkowie Zarządu uczestniczyli : 

- 29 kwietnia 2004 roku w posiedzeniu Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Łowiczu, której tematem była min. realizacja 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji 
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Lokalnego Rynku Pracy oraz podział środków na aktywne formy 

zwalczania bezrobocia, 

- 1- 3 maja 2004 r odbył się I Krajowy Patrol Ekologiczny na rzece 

Bzura. Była to impreza   ekologiczna pn. „Kajakiem do Europy” 

inaugurująca fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej spływem 

kajakowym od Łęczycy do Łowicz doliną Bzury. Patrol ten był 

zorganizowany w ramach Europejskiego Programu Natura 2000. 

Powiat Łowicki w ramach edukacji ekologicznej w miesiącu 

wrześniu zamierza zorganizować dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych podobną imprezę, 

- 5 maja 2004 roku odbyła się robocza wizyta w SGGW w 

Warszawie związana z funkcjonowaniem Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego w Łowiczu. Pomimo bardzo dobrego rozwoju 

ZDO, komisja akredytacyjna  negatywnie odniosła się do studiów 

zaocznych, 

- 7 maja 2004 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i podsumowanie  

konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych – „III 

edycja zbiórki makulatury i I edycja zbiórki puszek aluminiowych”. 

Zebrano 14 ton makulatury oraz ponad 100 kg puszek 

aluminiowych.  

- 12 maja 2004 roku wzięto udział w ogólnopolskim proteście 

„Wspólnie w obronie pacjentów”, zorganizowanym przez Związek 

Powiatów Polskich w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady 

Ministrów,  

-  14 maja 2004 roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko zastępcy 

dyrektora do spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu, wybrano Pana 

Andrzeja Kaźmierczaka, 

- 16 maja 2004 roku obchody Dnia Strażaka w Skansenie Wsi 

Łowickiej  w Maurzycach, 

- 19 - 21 maja 2004 roku odbyło się spotkanie w Kartuzach, podczas 

którego podpisano porozumienie o współpracy trzech powiatów 

łowickiego, kartuskiego,tatrzyańskiego umożliwiające opracowanie 

wspólnego programu dot. dziedzictwa kulturowego. Ustalono 

harmonogram działań ( w lipcu spotkanie w Kartuzach, w sierpniu 

w Zakopanem ). 

 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że został opracowany z udziałem 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli projekt Statutu  Fundacji „Bezpieczny Powiat 

Łowicki”. 
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Starosta Cezary Dzierżek nadmienił , iż w miesiącu  maju było wiele okazji do 

promowania Powiatu Łowickiego min: 

- 1 maja 2004 roku Powiat Łowicki wystawił swe stoisko w Pikniku 

Europejskim w Łodzi, 

- 1-3 maja 2004 roku przedstawicielka Powiatu Łowickiego 

reprezentowała Powiat Łowicki w Brukseli, 

- 13 maja 2004 roku Powiat Łowicki brał udział w prezentacji 

multimedialnej Województwa Łódzkiego na spotkaniu 

dziennikarzy zagranicznych w Warszawie.   

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Płetwonurkowie Łowiccy zajęli           

3 miejsce w kwalifikacji grupowej  oraz 10 i 11 miejsce w kwalifikacji 

indywidualnej w zawodach „Czysta Brda” w Bydgoszczy. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, dlaczego przy podpisywaniu porozumienia 

z trzema regionami zabrakło przedstawicieli Wydziału EKS oraz 

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

Promocji.   

 

Starosta Cezary Dzierżek wyjaśnił, iż sytuacja ta nastąpiła w związku ze 

zmianą terminu spotkania. Przewodniczący Komisji Edukacji , Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji nie mógł wziąć udziału  w tym wyjeździe ze 

względu na wizytowanie w Powicie Łowickim przedstawicieli Irlandii.  Wyraził 

ubolewanie z powodu nie wzięcia udziału przy podpisywaniu porozumienia, 

Przewodniczącego w/w Komisji.   Nadmienił, że podobne sesje odbędą się w 

Łowiczu i Zakopanem przed Biesiadą Łowicką . Następnie odczytał treść 

umowy partnerskiej o współpracy  /Zał.Nr 4/. 
        
Ad. pkt 8 
 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski poinformował, że w spotkaniu w 

Kartuzach wzięło udział 7 przedstawicieli powiatu ; Starosta Cezary Dzierżek, 

Członek Zarządu Waldemar Osica, Radni Wiesław Adach, Jerzy Wolski, Michał 

Śliwiński, Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski oraz Dyrektor Wydziału 

Rozwoju, Informacji i Promocji Paweł Lisowski.  

 

Podkreślił, że zawarte porozumienie daje początek działalności, pozwalającej 

rozwijać się zarówno sferze kulturalnej jak i gospodarczej. Nadmienił, że 

delegacja miała okazję zwiedzić szpital, który zdaniem przewodniczącego 

powinien być wzorem dla Powiatu Łowickiego. 



 8 

Przewodniczący Rady poinformował, że podczas uroczystej sesji Powiat 

Łowicki został uhonorowany przez Powiat Tatrzański pamiątkowym medalem 

wydanym z okazji „Święta Tatr 1901-2001”. Podkreślił, że jest to duże 

wyróżnienie i zaszczyt. 

Następnie zapoznał zebranych z terminarzem i tematami spotkań, w których 

wziął udział w okresie między sesjami: 

- 1-3 maja 2004 roku brał udział w uroczystościach związanych z 

obchodami  Święta Konstytucji 3 maja i przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej, 

- 14 maja 2004 roku uczestniczył ze Starostą w dniach otwartych 

SGGW w Warszawie, 

- 16 maja 2004 roku wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w 

Skansenie Wsi Łowickiej  w Maurzycach, 

- 23 maja 2004 roku Dzień Matki – obchody Święta w Gminie 

Kocierzew. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż uczestniczył w 

posiedzeniach Komisji Stałych RPŁ w okresie między Sesjami.  

 

Ad. pkt 9 

 

Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                

w   I kwartale  2004 roku. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, że ma możliwość 

przedstawienia 100 dni swej działalności w ZOZ w Łowiczu. Stan zobowiązań 

krótkoterminowych na koniec 2003 roku wynosi 16.264.719,87 zł. Za rok 

obrachunkowy  2003 ZOZ w Łowiczu poniósł stratę bilansową  w wysokości  

4.481.152,25 zł. Obsługa zadłużenia (komornik, odsetki) kosztowała około  

1.285.900, 00 zł.  

Przedstawił priorytetowe zadania Dyrekcji ZOZ  na I kwartał br: 

- doprowadzić do uspokojenia załogi, 

- zabezpieczenie szpitala w płynność  dostawy leków, 

- uzyskanie efektu ekonomicznego z wykorzystaniem rezerw 

finansowych będących w szpitalu.  

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński przedstawił i omówił wynik Finansowy 

Zarządzania operacyjnego za I kwartał 200 4 roku  ZOZ / Zał. Nr 5/.  

Nadmienił, iż dzięki negocjacją z wierzycielami  udało mu się zmniejszyć 

wobec nich dług o kwotę około 500.000,00 zł. Oceniając sytuacje należy 

stwierdzić iż obojętnie od sposobu działań Dyrekcji ZOZ sytuacja finansowa  

będzie się pogarszać. Postanowił w całości uregulować zobowiązania wobec 

Urzędu Skarbowego  oraz w części z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Terminowo są wypłacę wynagrodzenia dla pracowników szpitala. Załoga 

nabiera coraz większej pewności i zaufania wobec działań Dyrekcji ZOZ. 

Została uregulowana wypłata zaległych zobowiązań wynikających z ustawy 203 

za 2001 rok. W wyniku ustaleń z pracownikami i Związkami Zawodowymi  

wprowadzono nowy Regulamin Premii Motywacyjnej w ramach tworzenia 

zbiorowego układu pracy. Zawieszono tworzenie odpisów na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski  zapytał , czy Dyrekcja ZOZ w Łowiczu oczekuje 

czegoś  od Rady Powiatu Łowickiego  w bieżącym roku. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, że od Rady Powiatu 

Łowickiego nie oczekuje niczego  RPŁ poza rozmową, radą i wsparciem. 

Przedstawił tylko sytuacje finansową ZOZ-u . Została  podjęta na szeroką skalę 

akcja sponsoringowa. Podziękował za przychylne stanowisko Rady wobec jego 

działań. Dodał, że duży wpływ na pacjenta ma wygląd szpitala.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, o przewidywaną wielkość zadłużenia na 

koniec 2004 roku. Jak Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński ocenia realizacje 

inwestycji i jaka wielkość  środków na tym etapie pozwoli na ich zakończenie. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński odpowiadając na pytanie poinformował, że po 

symulacji strata może być mniejsza , ale jest bardzo groźna sytuacja globalna. 

Razem zadłużenia wyniesie około 20.000,000 zł. Wykonanie inwestycje ocenia 

dobrze. Bardzo dokładnie ją odebrał od wykonawców. Odbioru muszą jeszcze 

dokonać Sanepid  i PSP. Dodał , iż  w Izbie Przyjęć powinna być założona  

wentylacja. Środki  przyznane przez RPŁ zostały wykorzystane w 100%.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż w 2003 obsługa 

zadłużenia wyniosła  1.295.900, 00 zł. Zapytał ile ZOZ będzie kosztowała 

obsługa długu w 2004 roku. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, iż prowadzone rozmowy z 

komornikiem zaowocowały zaoszczędzeniem około 160 000,00 zł w I kwartale, 

do końca roku kwota może być mniejsza niż w roku ubiegłym. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński zaznaczył, że nie jest do końca zadowolony ze 

swoich działań. Nadmienił, iż załoga ZOZ to wspaniali ludzie z którymi można 

dojść do konsensusu.  
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Radny Andrzej Płacheta zapytał, jak jest możliwe że bilans zamknięcia jest na 

plus – 395.462,59 zł jeśli nie są zapłacone zobowiązania wobec ZUS w kwocie 

400.000,00 zł. Z jego wyliczeń wynika, że szpital jest zadłużony na około 

93.000,00 zł. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, że  w szpitalu została 

stworzona rezerwa na wypłatę wynagrodzeń, gdyż nie wyobraża sobie aby 

pracownicy ich nie otrzymywali, jest to pewnego rodzaju ruch finansowy.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał czy  w I kwartał dał takie wyniki w postaci 

faktur które spłynęły , ale są niezapłacone. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, iż są faktury nie zapłacone. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał na jaką kwotę opiewają w/w faktury. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, iż trudno jest mu w tej chwili 

podać powyższa kwotę. Dodał, że na dzień 30 kwietnia 2003 roku zobowiązania 

wymagalne wynoszą 14.071.277,00 zł.  

 

Radny Kazimierz Rak zapytał na kiedy będzie sporządzona weryfikacja 

bilansu ZOZ w Łowiczu. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, iż zgodnie z umową  do końca 

czerwca br. zostanie zakończona praca biegłego i sprawozdanie zostanie 

zakończone. 

 

Radny Jan Markus poinformował, że ze sprawozdania wynika iż obsługa 

zadłużenia kosztuje około 1 300.000,00 zł. Czy naliczane koszty obsługi 

zadłużenia są od ściągniętych należności , czy od całej kwoty zadłużenia. Gdyby 

policzyć że całość wymagalnych zobowiązań  wynoszących około                            

15 000.000,00 zł  wraz z odsetkami karnymi to łącznie wychodzi bardzo duża 

kwota zobowiązań - dodał.  

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował, że przedstawione przez niego 

w/w dane finansowe uzyskał z działu księgowości. Wyliczenie zobowiązań jest 

także zadaniem biegłego.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, że informacja o sytuacji 

finansowej ZOZ za I kwartał nie wyprowadziła radnych z toku myślenia, który 

nie jest optymistyczny. Przedstawiony wynik finansowy dla większości jest 

zaciemnieniem całej sytuacji szpitala.  
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Kwota przedstawiona na działalność operacyjną w miesiącu kwietniu czyli suma 

plus 355 000, 00 zł jest nawet optymistyczna, ale na obecną chwilę nie 

posiadamy wyniku strat obejmującego czynności komornicze, odsetki od 

windykowanych należności przez komornika. Nie mamy do końca bilansu 

operacyjnego ZOZ w Łowiczu, zobowiązań wobec ZUS.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił Dyrektora ZOZ w 

Łowiczu aby , może już na najbliższą  Sesje w miesiącu czerwcu  jeżeli będzie 

możliwość przygotował  pełny, rzetelny wynik finansowy ZOZ za 4 miesiące 

2004 roku.   Radni zdają sobie z tego sprawę , że będzie to wynik ujemny i 

muszą go znać, aby móc podjąć dalsze decyzje. Dodał, że „Lawina śnieżnej 

kuli” jaką jest zadłużenie ZOZ-u może zgnieść nie tylko szpital ale i Powiat.   

Rok 2004 może się zamknąć sumą 20 000.000,00 zł zadłużenia. Działania 

Dyrekcji i ZPŁ w powyższym temacie muszą być skonkretyzowane.  Rada 

ustosunkuje się do ewentualności zaciągnięcia  kredytu o którym może czy 

powinna decydować. Bardzo ważne są możliwości  zabezpieczeń  kredytu  które 

mogą wpłynąć na funkcjonowanie Powiatu. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński nadmienił, iż  posiada wszystkie w/w 

dokumenty. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał, o sumę strat I kwartału 

2004 roku w  ZOZ w Łowiczu wraz z czynnościami komorniczymi i odsetki od 

windykowanych sum przez komornika .  

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński odpowiadając na pytanie poinformował, że 

windykowane sumy przez komornika opiewają na kwotę około 160 000, 00 zł,  

zobowiązania publiczno – prawne 213 000, 00 zł, ZUS 300 000, 00 zł. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż 25% całości 

kontraktu zabiera komornik. Utrzymanie bieżącej działalności przez szpital jest 

koniecznością. 

 

Radny Marian Boczek poinformował, że z materiałów przedstawionych przez 

Dyrektora ZOZ wynika iż zostało zwolnionych 8 osób. Zapytał kim są osoby 

zwolnione i czym zajmowały się w szpitalu. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński nadmienił, iż są to osoby którym nie została 

przedłużona umowa o pracę zawarta na czas określony, osoby które odeszły na 

emeryturę. Wśród zwolnionych osób nie było lekarzy i pielęgniarek. 

Zatrudnienie w ZOZ zmalało o 7,5 etatu. 
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Radny Kazimierz Rak zapytał o wynik finansowy ZOZ w Łowiczu za 2002 i 

2003 rok. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński poinformował , że strata w 2002 roku 

wynosiła 5.184.000, 00 zł zaś w 2003 roku 4. 481.000,00 zł.  

 

Ad. pkt 10 

 

Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i 

Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 – 2006 . 

 

Kierownik PUP Martyna Szpiek-Górzyńska przedstawiła i omówiła 

informację z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy / Zał. Nr 6/.   

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zapytał ilu w chwili obecnej jest 

bezrobotnych na zasiłkach. 

 

Kierownik PUP Martyna Szpiek-Górzyńska wyjaśniła, że przeciętnie stanowi 

to liczbę 561 osób, w styczniu było 471 osób, w lutym 537, w marcu 614, w 

kwietniu 643. W styczniu 2003 roku bezrobocie wyniosło 14,8%, we wrześniu 

2003 roku 12,2 %, w grudniu 2003 roku 13,9 %, obecnie wynosi 16,8 %. 

Podkreśliła, że jest to najmniejsze bezrobocie biorąc pod uwagę sąsiednie 

powiaty.  Dodała, że ilość bezrobotnych nie zwiększyła się, zmienił się tylko  

przelicznik, stąd wzrost procentowy.  W chwili obecnej na terenie Powiatu 

Łowickiego jest 5896 osób bezrobotnych. Nadmieniła, iż po przeprowadzonym 

spisie rolnym w 2003 r. bezrobocie w całym Kraju wzrosło o 3%. Na koniec 

2003 r.  w Kraju wynosiło 18% , w woj. łódzkim 18,5%, a w powiecie łowickim 

13,5%. Po spisie sytuacja uległa zmianie i przedstawia się następująco: Kraj – 

20,6%, woj. łódzkie – 21,3%, a w powiecie łowickim – 16,8%. 

Poinformowała, że od 1 czerwca br. zacznie obowiązywać nowa ustawa o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poinformowała, że od                        

1 czerwca br. wchodzi w życie nowa ustawa o promocji zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy. Według nowych przepisów prawnych  pomocą 

Urzędów Pracy będą  objęte następujące grupy bezrobotnych: osoby 

niepełnosprawne, osoby do 24 roku życia i po 55 roku życia , osoby długotrwale 

bezrobotne , matki samotnie wychowujące dzieci do lat 7. 

Powiatowy Urząd Pracy przekazał zasiłki rodzinne do Urzędów Gmin, będzie 

natomiast wypłacał dopłaty osobom bezrobotnym  uczącym się  wieczorowo i 

zaocznie oraz dopłaty dla osób które otrzymują wynagrodzenie niższe niż 

najniższe średnie krajowe, świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane do 

ZUS. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił przerwę w obradach XVIII 

Sesji RPŁ – godz. 12.15 

 

Obrady wznowiono po przerwie – godz. 13.05.  

 

Ad. pkt 11 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej  na terenie Powiatu Łowickiego w 2003 

roku. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Piotr Błaszczyk przedstawił i 

szczegółowo omówił informację – stan ochrony przeciwpożarowej na terenie 

Powiatu Łowickiego w 2003 roku / Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 12  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

 

Radny Bolesław Kowalski zaproponował zmianę porządku obrad, przesunięcie 

w pkt 12 ppkt 4 – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2004 rok jako ppkt 1. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 18 radnych / : 

za                               - 8 

przeciw                       - 8 

wstrzymało się           - 2 

odrzucili proponowaną zmianę porządku obrad. 

 

1) zmiany składu osobowego stałych  Komisji Rady Powiatu 

Łowickiego, 

 

Wiceprzewodniczący Rady Julian Nowak poinformował w imieniu Klubu 

Radnych PSL o podjętej uchwale w sprawie udzielenia rekomendacji Radnemu 

Markowi Byzdrze do udziału w pracach Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu 

i Finansów. 

Ponadto poinformował o cofnięciu rekomendacji przez Klub Radnych PSL dla 

Radnego Bolesława Kowalskiego i dlatego w Komisji Budżetu i Finansów 

winien pracować Radny Marek Byzdra rekomendowany przez w/w klub..  

 

Radny Bolesław Kowalski wyraził swoje oburzenie do powyższej propozycji, 

poprosił o wykładnię prawą w tej sprawie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Julian Nowak odczytał § 16 Statutu Powiatu 

Łowickiego. 

 

Zdaniem Radnej Jolanty Kępki, zgodnie z przyjętą tradycją, najlepiej byłoby 

gdyby radny wchodzący do rady pracował w komisjach swojego poprzednika.  

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski stwierdził, że Klub Radnych PSL 

nie zgłosił wniosku o wycofanie z prac w Komisji Budżetu i Finansów Radnego 

Bolesława Kowalskiego jedynie poinformował o  cofnięciu dla niego 

rekomendacji. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaproponował, aby Radny Marek Byzdra pracował w 

tych komisjach, w których pracował Radny Józef Błaszczyk. 

 

Radny Marek Byzdra poinformował, że na posiedzeniu Klubu Radnych PSL 

przedyskutowano kwestię jego pracy w określonych komisjach. Wybór Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów podyktowany był przydatnością jego 

wiedzy na rzecz samorządu oraz doświadczeniem poprzedniej kadencji.  

Stwierdził, że jest gotowy pracować w każdej komisji. 

 

Radny Andrzej Płacheta zgłosił ponownie wniosek, aby Radny Marek Byzdra 

pracował w tych komisjach, w których pracował Radny Józef Błaszczyk. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 18 radnych / : 

za                               - 8 

przeciw                       - 9 

wstrzymało się           - 1 

większością głosów odrzucili proponowany wniosek. 

 

W związku z brakiem wiedzy na temat liczbowych składów komisji  

Wiceprzewodniczący Rady Julian Nowak zaproponował przesunięcie w pkt 12 

ppkt 1 jako ppkt ostatni.  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 18 radnych / : 

za                               - 8 

przeciw                       - 0 

wstrzymało się           - 10 

większością głosów przyjęli proponowaną zmianę do porządku obrad. 
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2) ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla 

Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu, 

 

Starosta Cezary Dzierżek przedstawił i omówił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla 

Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu”. Poinformował, iż w § 6  

odpowiednio zostaną wpisani: w pozycji 3 – Przedsawiciel Gminy Bielawy,   w 

pozycji 7 – Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, w pozycji 8 – 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łowickiego  

 

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

za                              -  12 

przeciw                      -  0 

wstrzymało się          -  5 

większością głosów podjęli Uchwałę Nr XVIII/115/2004 RPŁ w sprawie 

ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi 

Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu” / Zał. Nr  8/.  

 

3) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXX/156/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w  sprawie zatwierdzenia 

Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej.    

    

Inspektor  Joanna Jaros przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXX/156/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w  sprawie zatwierdzenia Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako  samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

za                              - 17 

przeciw                      - 0 

wstrzymało się          - 0 

jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XVIII/116/2004 RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatwierdzonego 

Uchwałą Nr  XXX/156/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 

roku w  sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

jako  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / Zał. Nr 9/. 
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4) wprowadzenia zmian  w budżecie Powiatu Łowickiego  na 2004 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na             

2004 rok / Zał. Nr  10/. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna. 

 

Radna Jolanta Kępka w imieniu Klubu Radnych Niezależnych wyraziła 

sprzeciw dalszemu zadłużaniu powiatu. Za niedopuszczalne uważa nie 

zrealizowanie dochodów z tytułu najmu lokali przez NZOZ-y. 

 

Radny Wiesław Adach stwierdził, że w chwili obecnej sytuacja jest bardzo 

trudna, zarówno działanie jak i zaniechanie prac w kierunku prowadzenia 

remontów budynków ośrodków zdrowia prowadzi donikąd.  Spotkanie 

zorganizowane przez Zarząd Powiatu z NZOZ-ami nie przyniosło oczekiwanych 

rezultatów. Właściciele NZOZ-ów chcieliby, aby zwolnić ich z płacenia 

czynszu, wydzierżawienia budynków za przysłowiową złotówkę. Nie bez 

znaczenia jest stanowisko gmin, które chcą przejąć ośrodki bezpłatnie.  

Stwierdził, ze metraż budynków ośrodków zdrowia jest zbyt duży jak na 

potrzeby poszczególnych niepublicznych zakładów. Dodał ponadto, że stan 

techniczny tych budynków  jest różny. Na remont ośrodka zdrowia w Sobocie 

planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW, w przyszłości będzie można 

ubiegać się o jej częściowe umorzenie. Za konieczne uznał ustalenie 

ostatecznego terminu  podpisania umów przez NZOZ-y. 

 

Radny Wiesław Adach poruszył kwestię „grupy zielonogórskiej”, która 

walcząc o środki finansowe spowodowała, że faktycznie „oni” mają więcej, zaś 

pozostali mniej. Jego zdaniem należałoby rozważyć możliwość prowadzenia 

podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu przez ZOZ w 

Łowiczu w budynkach ośrodków zdrowia. Wyraził zdziwienie, że Narodowy 

Fundusz Zdrowia podpisał kontrakty na świadczenia medyczne z zakładami, 

które nie mają podpisanych umów co do najmu lokali, w których wykonywaliby 

te usługi. 

 

Radny Stanisław Olęcki zapytał, czy kwota 50 000,00 zł jest  wkładem 

powiatu, czy pożyczką. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że na inwestycje w 

ośrodku zdrowia w Sobocie powiat zaplanował  przekazać 83 000,00 zł, zaś 

kwota 50 000 zł to pożyczka. Dodała, że pożyczka może być w 50% umorzona. 
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Starosta Cezary Dzierżek zgodził się z uwagami dot. zadłużania powiatu. 

Odnosząc się do kwestii działania niepublicznych zakładów przypomniał, że 

powstanie modelu funkcjonującego w Powiecie Łowickim było niezależne od 

powiatu, to samorządy lokalne podpisały promesy z przyszłymi NZOZ-ami. 

Należałoby się zastanowić czy  zakłady niepubliczne winny być traktowane jak 

zwykły podmiot gospodarczy, czy też jako szczególna placówka. Powiat wybrał 

pośrednią formułę. Nadmienił, że 2 czerwca 2004 r. mija termin podpisania 

umów, jeśli to nie nastąpi powiat odstąpi od remontów ośrodków. 

 

Starosta Cezary Dzierżek stwierdził, że podejmując decyzje nie można 

zapominać o mieszkańcach powiatu, trzeba określić pewną strategie działania. 

Powiat jako gospodarz  ośrodków zdrowia musi o nie dbać. Ustawa wyposażyła 

nas w ten majątek, ale też nałożyła obowiązki – dodał.   Zwrócił się z prośbą o 

zajęcie stanowiska, które umożliwi wykonywanie działań remontowych. 

 

Zdaniem Radnego Andrzeja Płachety dobry gospodarz jest przygotowany na 

każdą okoliczność. Zapytał Dyrektora ZOZ, czy byłby w stanie w chwili 

obecnej  zabezpieczyć w podstawową opiekę medyczną mieszkańców powiatu. 

 

Dyrektor ZOZ Jacek Chyliński potwierdził tą możliwość, jednak żeby było to 

możliwe musi być podpisany kontrakt NFZ.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał o koszty poniesione przez powiat z tytułu 

zwolnienia Dyrektora PCPR Barbary Sikory. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że zgodnie z wyrokiem 

sądu należało wypłacić p. Sikorze : 

- 2 038 zł za m-c czerwiec + ustawowe odsetki 

- 3 398 zł za m-c lipiec + ustawowe odsetki 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski stwierdził, że powiat nie może z 

tego tytułu ponosić kosztów finansowych. 

 

Radca Prawny Zuzanna Gronczewska przypomniała, że p. Sikora była 

zatrudniona na stanowisku Dyrektora PCPR na podstawie powołania, odwołanie 

jej ze stanowiska było równoczesne z wypowiedzeniem. Przedstawiony koszt 

nie jest kosztem poniesionym z tytułu jej zwolnienia. P. Sikora nie złożyła w 

terminie oświadczenia majątkowego   i z tego powodu nie wypłacono jej 

należnych świadczeń. Od tej decyzji p. Sikora odwołała się do Sądu Pracy, Sąd 

uznał, że podjęta decyzja jest niezgodna z konstytucją. Dlatego też należało jej 

te środki finansowe wypłacić. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie 

złożonej apelacji w tej sprawie. 
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Dyrektor PCPR Robert Wójcik poinformował, że środki na powyższy cel 

były zaplanowane w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednak 

w związku z podjętymi decyzjami  przekazano je do budżetu powiatu z 

zastrzeżeniem, że w chwili pojawienia się konieczności wypłaty ich p. Sikorze 

powrócą one do budżetu PCPR.  

 

Zdaniem Radnego Kazimierza Raka kwotę w wysokości 1537 zł na rzecz p. 

Sikory winien pokryć Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski, z uwagi na jego 

nadzór nad tą jednostką. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski stwierdził, że brak jest podstaw 

prawnych do tego typu działań. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski podkreślił, że sytuacja w WTZ w Urzeczu 

była znana radnym, w związku z nią należało zwolnić p. Sikorę. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaznaczył, że dyskusja toczy się nie nad zasadnością 

zwolnienia p. Sikory, a sposobem w jaki to zrobiono. Jego zdaniem należało ją 

odwołać i dać to co jej się należało, a na stanowisko dyrektora powołać Z-cę p. 

Teresę Kwiecień. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że obecny dyrektor PCPR 

otrzymał mniejsze wynagrodzenie od byłej dyrektorki. 

 

Radny Andrzej Płacheta wyraził niezadowolenie z otrzymanej wcześniej 

informacji dot. wykorzystania przez p. Sikorę urlopu wypoczynkowego.  

  

Zdaniem Radnego Bolesława Kowalskiego, w związku z licznymi 

nieprawidłowościami projekt uchwały winien powrócić  do Komisji Budżetu i 

Finansów.  Nie może być sytuacji, że na forum sesji dyskutujemy o tych 

szczegółach – dodał. 

 

Zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad w pkt 12 ppkt 4 i 5. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych / : 

za                             - 11 

przeciw                     - 8 

wstrzymało się         - 0 

zdjęli z porządku obrad XVIII Sesji RPŁ  w pkt 12 ppkt 4 i 5.   
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5) zmiany uchwały Nr XXVII/144/2004 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz 

zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stosowanych w 

systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/144/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania 

wartości jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania 

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 

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

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zapytał czy w budżecie 

zaplanowane są środki finansowe na ten cel i w jakiej wysokości. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak wyjaśniła, że średnio na 

każdego pracownika przypada 30,38 zł x 7 m-cy x 122 etaty stanowi kwotę              

25 600,00 zł + ZUS + Fundusz pracy, razem potrzebna kwota to : 30 700,00 zł. 

Środki te są zaplanowane w rezerwie oświatowej i zostaną wypłacone po 

podjęciu uchwały tj. od 1 czerwca 2004 r.   

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych / : 

za                            - 17 

przeciw                    - 0 

wstrzymało się        - 2 

większością głosów podjęli Uchwałę Nr XVIII/117/2004 RPŁ w sprawie  

zmiany uchwały Nr XXVII/144/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 

jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania 

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki./ Zał. Nr 11/. 

 

6) zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski przypomniał treść Uchwały                

Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego                

/Zał. Nr 12/. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaproponował zmianę powyższej Uchwały tak aby 

Komisja Budżetu i Finansów liczyła 9 osób, a Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 7 osób. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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

za                                  - 9 

przeciw                          - 5 

wstrzymało się              - 3 

większością głosów podjęli Uchwałę Nr XVIII/118/2004 RPŁ w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady  

Powiatu Łowickiego /Zał.Nr 13/. 

 

7) zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji rady Powiatu Łowickiego. 

 

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

za                                  - 17 

przeciw                          - 0 

wstrzymało się              - 0 

jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XVIII/119/2004 RPŁ w sprawie zmiany 

składu osobowego stałych Komisji Rady powiatu Łowickiego / Zał. Nr 14/. 

 

 

Ad. pkt 13 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował o wykonanych pracach w 

dniach 01.05.2004 – 25.05.2004 r. : 
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- profilowanie i uzupełnienie kamieniem nawierzchni drogi 

gruntowej Grudze – Bobrowniki, odcinek Parma – Zawady, 

- ścinanie zawyżonych poboczy, wywożenie nadniaru ziemi 

poboczy; Chruślin  Nowy – Gaj, Gaj – Rulice, Łaźniki – 

Wiskienica, 

-  kopanie rowu; Szymanowice, Bednary, Bąków Dolny, 

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą na gorąco. 

Biorąc pod uwagę ilość km dróg o nawierzchni asfaltowej 506,5 km wykonano 

remonty na odcinkach o łącznej długości 206 km tj. 41% powierzchni 

wszystkich dróg asfaltowych. 

Ponadto wykonano remonty : 

- nawierzchni emulsją i grysami – 4600 m² na drogach Łyszkowice-

Chruślin-Urzecze, Głowno-Kalenice, Łowicz-Kocierzew-Wejsce, 

Zduny-Sobota-Przezwiska. Na ten cel zużyto 5,2 tony emulsji 

asfaltowej, 31 ton grysów. 

- Nawierzchni dróg masa na zimno – 13,5 m² na drogach 

Wojewodza-Sobota-Bąków, Maurzyce-Pilaszków-Grudze, 

Lisiewice-Bocheń, Niedźwiada-Wiskienica-Śleszyn, Rybno-

Kompina-Nieborów, zużyto 520 kg masy na zimno. 

Nadmienił o 3 naprawionych przepustach drogowych o łącznej długości 7 mb. 

/Zał.Nr 15/. 

 

Radny Bolesław Kowalski zgłosił interpelację do Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg za pośrednictwem Starosty Łowickiego dot. udzielenia 

odpowiedzi w kwestii modernizacji skrzyżowania w miejscowości Kompina. 

Ponadto zwrócił się z prośbą o udostępnienie kserokopii pism, które zostały 

wysłane przez Zarząd Powiatu Łowickiego i Powiatowy Zarząd Dróg w 

Łowiczu w powyższej sprawie do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i 

autostrad. Zaproponował, aby herb Powiatu Łowickiego został umieszczony na 

budynkach Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na sali konferencyjnej.  

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że planowana jest realizacja 

sygnalizacji świetlnej  przy ul. Armii Krajowej, dodał, że jeśli pojawią się środki 

finansowe zostanie przebudowane również  skrzyżowanie.  W chwili obecnej 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie posiada środków na ten cel. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski  podkreślił, iż skrzyżowanie przy 

ul. Armii Krajowej jest ciągiem dróg powiatowych i wojewódzkich. Powiatowi 

powinno również zależeć, aby  zrealizować to przedsięwzięcie. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy zostały podjęte działania w 

kierunku przejęcia książek od p. Miziołka do Powiatowej Biblioteki. 
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że przekazał informację w tej 

sprawie Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki w Łowiczu. 

 

Radny Andrzej Płacheta poruszył kwestię krytycznego artykułu dot. Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Nadmienił o nie spełnieniu 

wymogów formalno-prawnych przez obecnego komendanta. Zapytał  o podjęte 

działania przez Starostę w celu poprawy sytuacji w Komendzie. Powiatowej 

PSP.  

   

Starosta Cezary Dzierżek podkreślił, że powoływanie i odwoływanie 

Komendanta Powiatowego PSP należy do kompetencji Komendanta 

Wojewódzkiego PSP, Starosta tylko opiniuje kandydaturę – dodał. 

 

Starosta Cezary Dzierżek odpowiadając na pytanie Radnego Bolesława 

Kowalskiego poinformował, że  Starosta nie może wystąpić  z wnioskiem o 

powołanie lub odwołanie Komendanta Powiatowego PSP.   

 

Zdaniem Radnej Jolanty Kępki, w związku z ukazaniem się artykułu dot. 

muzeum, winna być udzielona odpowiedź zainteresowanym. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że udzielono pisemnej odpowiedzi   

p. Andrzejowi Biernackiemu i p. Wojciechowi Waligórskiemu. Odpowiedź 

zostanie przekazana również Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.   

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady Wiesława Dąbrowskiego 

Starosta Cezary Dzierżek wyjaśnił, że powiat jest organem założycielskim dla 

muzeum, środkami finansowymi gospodaruje jego dyrektor. Środki finansowe 

to jedyna forma nadzoru i oddziaływania Powiatu na muzeum. 

 

Radny Stanisław Olęcki poinformował, iż dyskusja na temat spraw związanych 

z Józefem Chełmińskim w mediach trwa już długo. Nadmienił, że w określonym 

czasie prace artysty nie zostały zdobyte przez Muzeum w Łowiczu. Na dzień 

dzisiejszy ceny prac Chełmońskiego są bardzo wysokie. Muzeum funkcjonuje 

na podstawie ustawy o muzealnictwie. Rada Miasta Łowicza dokładnie odniosła 

się do propozycji Pana Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż na Powiecie tkwi obowiązek dbałości 

o kulturę na terenie powiatu. Należy uszanować każdą inicjatywę  mającą na 

uwadze dbałość o nią. Muzeum w Łowiczu jest to Muzeum rejestrowe które 

musi mieć odpowiedni Program i go realizować.  
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Rok 2004 jest rokiem rocznicowym. W szkołach zostały ogłoszone konkursu 

związane z twórczością Józefa Chełmońskiego. Muzeum może w powyższym 

zakresie edukować i gromadzić dokumenty oraz je eksponować.  

 

Radny Kazimierz Rak zapytał czy Przewodniczący Rady uczestniczy w 

posiedzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował,  iż uczestniczy w 

posiedzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego jak tylko czas mu na to pozwala. 

Dodał, że jest informowany o kolejnych posiedzeniach Zarządu.  

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż przy PCPR działa komórka, która pomaga 

lokalnej społeczności min. poprzez udzielanie młodzieży korepetycji, pomoc w 

pisaniu pism , zapytań do różnych instytucji oraz wiele innych rzeczy. W 

związku z tym ma zapytanie od mieszkańców powiatu łowickiego, a w 

szczególności gmin czy nie mogłoby znaleźć się inne pomieszczenia w których 

mogli by być przyjmowani. Może udało by się znaleźć w zasobach Powiatu inne 

pomieszczenia, może przy szkołach aby ta grupa mogła służyć mieszkańcom 

naszego Powiatu.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, iż sprawa ta zostanie 

rozpatrzona w jak najszybszym czasie.   

 

Starosta Cezary Dzierżek odnosząc się do propozycji Radnego Bolesława 

Kowalskiego w sprawie zawieszenia herbu Powiatu Łowickiego poinformował, 

że herbu zostaną powieszone we wskazanych miejscach. Nadmienił, iż  przed 

Budynkiem Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy  ul. Stanisławskiego 30 

zostały zamontowane trzy maszty, na jednym z nich zawieszona jest flaga 

Powiatu.  

  
Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił wszystkich radnych o 

pozostanie na sali po zakończeniu obrad  XVIII Sesji RPŁ. 

 

Ad. pkt 14 

 

Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski 

zamknął obrady XVIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

J.   Protekta  


