
P R O T O K Ó Ł   Nr XIX/04 
 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  30 czerwca  2004 roku, godz. 10.00 

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

 

 

Ustawowa liczba Radnych   - 21 

Radnych obecnych na Sesji   - 21 

Lista obecności - /Zał. Nr 1/  

 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

7. Podsumowanie roku szkolnego 2003/2004 w placówkach oświatowych i 

wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów 

bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w 

Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za I 

półrocze 2004 roku. 

10. Informacja w sprawie dalszego funkcjonowania Ośrodków Zdrowia 

pozostających  w zasobie mienia Powiatu Łowickiego.  

11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) odwołania Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego,  

3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych, 

4) zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004, 
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5) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz 

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, 

6) zmiany Uchwały Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                   

26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu 

Łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego”, 

7) zmiany uchwały  Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. 

Blich 10., 

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

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2003 rok, 

 10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za                          

     2003 rok 

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

13. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
     
                           

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski  witając Radnych i zaproszonych 

gości  otworzył XIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w dniu 23 czerwca 

wpłynęło do Biura Rady Powiatu Łowickiego pismo Niezależnego 

Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Mazowsze 

Komisji Zakładowej przy Domu Pomocy Społecznej w Borówku z prośbą o 

umieszczenie w planie Sesji Rady Powiatu sprawy dotyczącej DPS-u.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski wnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad punktu 4 a w brzmieniu : Informacja dotycząca sprawy domu 

Pomocy Społecznej w Borówku. 

 

Radny Andrzej Płacheta  nadmienił, iż w punkcie 11 nie rozumie zapisu 

podpunktu 2 – wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Dodał, iż 

nie jest pewne że obecny Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski 

zostanie odwołany. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że wprowadzając ten 

punkt pod obrady Sesji  kierował się wnioskiem  Klubu Radnych RPŁ „PSL – 

POROZUMIENIE”, w którym to Klub wnosił o odwołanie i wybór 

Wiceprzewodniczacego. Dodał, że decyzja ta była przez niego konsultowana   z 

mecenas Elżbietą Gołębiowską. Poprosił o wykładnie prawa w tym temacie  Panią 

mecenas Zuzannę Kordialik – Gronczewską. 

 

Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska nadmieniła, iż trudno jest mówić o 

wykładni prawnej. Jeśli Wiceprzewodniczący RPŁ zostanie odwołany to istnieje 

przesłanie o możliwości wyboru nowego Wiceprzewodniczącego RPŁ, jeśli 

natomiast nie zostanie odwołany to podpunkt 2 będzie bezprzedmiotowy.   

 

Radny Andrzej Płacheta postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad XIX Sesji  

podpunktu  2 w punkcie 11 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał , jak można rozumieć wniosek Radnego Andrzeja 

Płachety. Ww. wniosek powinien być podpisany przez 6 radnych RPŁ. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że Komisja Budżetu i 

Finansów wnioskowała do Przewodniczącego RPŁ o wprowadzenie do porządku 

obrad XIX Sesji RPŁ sprawy Powiatowego Rzecznika Konsumentów Jerzego 

Kuczyńskiego. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dabrowski poinformował, że sprawa ta będzie 

omówiona w punkcie 12- Sprawy różne. Dodał, iż na obrady dzisiejszej Sesji 

został zaproszony Pan Piotr Szczepankowski – Chełmoński, który  także w 

sprawach różnych omówi sprawę związaną z utworzeniem w Muzeum w Łowiczu 

Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego.   

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycje 

wprowadzenia do porządku obrad XIX Sesji RPŁ podpunktu 4a - Informacja 

dotycząca sprawy domu Pomocy Społecznej w Borówku. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przyjęli proponowaną zmianę w porządku obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycje 

zdjęcia z porządku obrad w punkcie 11 podpunktu 2 – wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 9 

przeciw   - 10 

wstrzymało się   - 2 

nie zdjęli z  porządku obrad w punkcie 11 podpunktu 2 - wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycje 

zapoznania się w punkcie 12 z informacją Pana Piotra Szczepankowskiego – 

Chełmońskiego odnośnie utworzenia w Muzeum w Łowiczu  Izby Pamięci Józefa 

Chełmońskiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, ( nieobecny 

Julian Nowak): 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

przyjęli proponowaną propozycje.  
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

Julian Nowak): 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 5 

przyjęli porządek obrad po zmianach.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

  4 a. Informacja dotycząca sprawy domu Pomocy Społecznej w Borówku. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

7. Podsumowanie roku szkolnego 2003/2004 w placówkach oświatowych i 

wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów 

bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w 

Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za I 

półrocze 2003 roku. 

10. Informacja w sprawie dalszego funkcjonowania Ośrodków Zdrowia 

pozostających  w zasobie mienia Powiatu Łowickiego.  

11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) odwołania Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji  

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

2) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego,  

3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych, 

4) zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004, 

5) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz 

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, 
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6) zmiany Uchwały Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                   

26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu 

Łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego”, 

7) zmiany uchwały  Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. 

Blich 10., 

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

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2003 rok, 

 10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za                          

     2003 rok 

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

13.  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
     

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokółu z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) : 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie przyjęli protokół z XVIII Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt. 4 a  

 

Informacja dotycząca sprawy domu Pomocy Społecznej w Borówku. 

 

Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy DPS Mariola Zagajewska  

poinformowała, że w dniu 16 marca 2004 roku  do Starosty Łowickiego Cezarego 

Dzierżka i do Przewodniczącego RPŁ Wiesława  Dąbrowskiego wpłynęło pismo 

odnośnie sytuacji w DPS w Borówku. Do tej pory udzielane odpowiedzi były 

wymijające.  

Zapytała co działo się ze środkami finansowymi w wysokości 446 000,00 zł które, 

były zatrzymywane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Z planowanego na 
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2004 rok budżetu na poziomie 2 244 659,00 zł DPS  otrzymał jedynie dotacje w 

wysokości 471 000,00 zł. Racja żywnościowa w 2004 roku na jednego mieszkańca 

wynosi 2,06 zł. Dodała, iż na obecną chwilę wykonanie budżetu z punktu widzenia 

żywieniowego wynosi 63%, leków – 64,1%, energii – 70%. Zapytała, czy po 

ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej która zajmowała się tematyką DPS w 

Borówku zostały podjęte jakieś wnioski   odnośnie budżetu tej jednostki. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  nadmienił, że Komisje RPŁ miały 

okazje zapoznać się z sytuacją DPS w Borówku. 

 

Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz poinformował, że sytuacja 

DPS w Borówku z roku na rok jest  trudniejsza. Coraz trudniej jest realizować 

zaplanowane zadania. Nie ma już z czego oszczędzać. Celem Dyrekcji jest dotrwać 

do końca roku. Obecnie w DPS przebywają 123 osoby, które wymagają 

szczególnej opieki , i także dużych wydatków. Jednostka ta jest kontrolowana przez 

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

Spełnienie standartów umożliwi DPS w Borówku dalsze funkcjonowanie po 2006 

roku. Nadmienił, iż zadaniem Dyrektora jest aby DPS pozostał w Powiecie 

Łowickim. Dodał , że w skali Kraju na utrzymanie jednego mieszkańca DPS 

wydatkują ponad 2 000,00 zł, a w Borówku jest to kwota               1 600, 00 zł. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał jakie będą braki   środków finansowych na 

koniec 2004 roku w budżecie DPS w Borówku.  

 

Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz poinformował, że po                     

30 czerwca 2004 roku dokona analizy środków finansowych i do 10 lipca br  

przygotuje taką informacje.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski zapytał, czy pieniądze 

zwrócone przez Starostwo  pozwolą na normalne funkcjonowanie DPS w 

Borówku. 

 

Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz  nadmienił, iż DPS w Borówku 

finansowany jest z następujących źródeł: dotacja Wojewody 1 217 000,00 zł, 

wpłaty mieszkańców DPS –70% własnych dochodów, wpłaty rodzin, wpłaty 

sponsorów i darowizny. 100 osób zamieszkałych w tej jednostce  pobiera rentę 

inwalidzką, a 6 osób świadczenia emerytalne.  

Do DPS w Borówku trafiają mieszkańcy z niskimi dochodami. Dodał, że 

podnoszenie standardów wymaga dużych nakładów, które powinny pochodzić z 

budżetu Powiatu Łowickiego.  
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Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz odpowiadając na pytanie 

Radnego Bolesława Kowalskiego poinformował, że kwota 300 000, 00 zł 

uratowała by budżet DPS w Borówku do końca 2004 roku.   

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż chciałby usłyszeć wyjaśnienia w kwestii 

składanych  pism i przyczyn zmniejszania środków dla DPS. 

 

Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz poinformował, że standardy 

jakie muszą być spełnione przez DPS są określone przepisami prawnymi.  Aby je 

osiągnąć potrzeba około 550 000,00 zł. Nie zgadza się z opinią inspektorów, że 

pokoje dwuosobowe które w DPS-ie  mają powierzchnię 11,5 m2  nie spełniają 

standardów. Brakuje zaledwie 3 cm aby spełnione zostały wymogi rozporządzenia. 

Był również zarzut, że pokoje są nie wyposażone. Sytuacja taka zaistniała,gdyż 

osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim poprosiła o wyniesienie z jej pokoju 

krzesła, aby miała lepszy komfort psychiczny.   Budynek DPS nie jest wyposażony 

w windę a standardy nakazują  jej zamontowanie. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał ile mieszkańców z terenu Powiatu 

Łowickiego jest w DPS w Borówku.    

 

Dyrektor DPS w Borówku Władysław Grzywacz poinformował, że około 30% 

mieszkańców jest z naszego powiatu, natomiast resztę stanowią osoby z powiatów 

ościennych i nie tylko.   

 

Przewodnicząca NSZZ „Solidarnośc” Ziemi Łowickiej Teresa Kowalska  

podziękowała, za  wprowadzenie punktu dot.  DPS w Borówku pod obrady 

dzisiejszej Sesji. Sytuacja w tej jednostce jest bardzo trudna. Poprosiła o 

zwiększenie w budżecie Powiatu Łowickiego środków finansowych z 

przeznaczeniem na DPS w Borówku. Dodała, iż ubolewa nad faktem, iż na 

inwestycje w DPS nie zaplanowano żadnych wydatków. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że sytuacja w DPS w 

Borówku  jest znana, w ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyły się spotkania z 

pracownikami i dyrekcją.  

Ustalono, że po analizie I półrocza odbędzie się spotkanie na którym będzie 

analizowany budżet DPS. Od 1.07.2004 wzrosną o 2% wynagrodzenia dla 

pracowników. Starostwo Powiatowe w Łowiczu wystąpiło do Wojewody 

Łódzkiego o dotacje w wysokości 200 000,00 zł.  
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Dodał, iż Wicewojewoda Łódzki Artur Ostrowski  poinformował, że wnioski te 

będą rozpatrywane dopiero po I półroczu. Nadmienił, iż po okresie wakacyjnym 

Zarząd rozpocznie prace nad budżetem na rok 2005 , w którym powinny być 

zaplanowane środki na  inwestycje w DPS w Borówku. Zostaną przeanalizowane 

racje żywnościowe. Sytuacja finansowa jest nienajlepsza w każdej jednostce 

organizacyjnej  Powiatu. Dodał, iż nie można mówić że ZPŁ źle  traktuje DPS w 

Borówku. 

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Wojciechowski  nadmienił, iż Wicestarosta 

Eugeniusz Bobrowski mówi o wszystkim i o niczym. Nie można bazować na 

krzywdzie osób niepełnosprawnych. Pracownicy przyjechali domagać się o swoje 

środki finansowe. 

 

Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy DPS Mariola Zagajewska  

zaznaczyła, iż pracownicy mają wrażenie że to oni sponsorują Powiat. Środki w 

wysokości 446 000,00 zł są oddawane do Powiatu.  

 

Radny Wiesław Adach poinformował, że członkowie Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej , Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dwa razy 

wizytowali DPS w Borówku. Rok 2004 jest trudny. Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej zwracają się o obniżenie czynszu za wynajem lokali. W Zespole 

Opieki Zdrowotnej też są braki . DPS w Borówku jest prawidłowo prowadzony.   

W miesiącu marcu Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej , Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli podjęła i przekazała do ZPŁ wniosek w brzmieniu: 

„Komisja sugeruje  uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Łowickiego na 

2004 rok realizacji zadania pn.- założenie instalacji alarmowej o zagrożeniu 

pożarowym, instalacji przyzywowej w budynku głównym Domu Pomocy 

Społecznej w Borówku” . Komisja wystąpiła także na jednej z wcześniejszych 

Sesji o przywrócenie DPS wielkości budżetu  przyznanego  przez Wojewodę na 

2003 rok – 174 000,00 zł. Dodał, że stanowisko to jest nadal aktualne, Radni będą 

domagać się zwiększenia środków finansowych dla DPS w Borówku.                           

W ubiegłym tygodniu podczas wyjazdowego posiedzenia ww. Komisji na teren 

dwóch gmin Radni odwiedzili tą jednostkę. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w dniu jutrzejszym 

odbędzie się spotkanie z Wicewojewodą Łódzkim Arturem Ostrowskim w sprawie 

środków finansowych dla DPS w Borówku. Zarząd będzie starał się o pozyskanie 

środków dla DPS-u.  
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Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż Komisja Rewizyjna w miesiącu maju po 

przeprowadzonej kontroli w DPS w Borówku podjęła wniosek w brzmieniu 

„Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu Łowickiego o przekazywanie 

środków wypracowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku w całości tej 

jednostce organizacyjnej Powiatu Łowickiego”.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaznaczył, że Radni chcą dostać odpowiedź kiedy 

dotacja na normalne funkcjonowanie DPS zostanie uwzględniona w budżecie                        

i przekazana na konto tej jednostki.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że gospodarka finansowa prowadzona 

przez Zarząd Powiatu Łowickiego została przyjęta Uchwała budżetową  RPŁ. 

Kwoty dla DPS zostały w tej uchwale przyjęte przez Radnych. Od poszczególnych 

komisji stałych RPŁ spłynęły wnioski odnośnie sytuacji w DPS w Borówku. Jeżeli 

sprawa będzie rozpatrzona pozytywnie  przez Urząd Wojewody to środki zostaną 

przesunięte do tej jednostki. Natomiast jeśli decyzja będzie negatywna wtedy 

problem ten  będzie wprowadzony pod obrady Komisji. Dodał, że dokonując 

jakichkolwiek zmian w budżecie PŁ musi być zachowana odpowiednia procedura. 

 

Wiceprzewodniczący  RPŁ Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż nie rozumie 

dlaczego tym  problemem mają zajmować się Radni Powiatu Łowickiego, którzy 

nic nie wiedzieli o środkach zabieranych z Borówka.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik poinformował, że Radni na 

styczniowej Sesji w br.  przyjęli Informacje o stanie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie powiatu łowickiego. Dodał, że w materiale tym na stronie 

22 przedstawione są dane odnośnie wskaźnika zwrotu środków finansowych 

pobranych od mieszkańców DPS w Borówku. Wskaźnik przekazania środków 

finansowych (pochodzących od mieszkańców) na działalność DPS wynosił: w 

1999 roku – 84,2%, 2000 r – 79,5%, 2001 r – 57,6%, 2002 r – 90,9%, 2003 r – 

86,1%. Nowa ustawa o pomocy społecznej daje możliwość dofinansowania w 

wysokości 10% dotacji Wojewody. Zmieniły się także zasady finansowania pobytu 

mieszkańców w DPS. Świadczenia podopiecznych mogą być pobierane max do 

70% - średnia wpłata to 312,00 zł, a utrzymanie 1540,00 zł. Na utrzymanie osoby 

w DPS powinna wpłacać także według nowych przepisów prawnych jego rodzina. 

Urzędy Gmin są odpowiedzialne za kierowanie osób do DPS. Jeśli jednostki te nie 

będą miały pełnego obłożenia to pod znakiem zapytania jest ich dalsze 

funkcjonowanie. UG będą organizować pomoc środowiskową, będą szukać 

tańszych form  utrzymania. Dodał, iż inne Powiaty także zabierają środki DPS, nie 

jest to dobre rozwiązanie.  
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Nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie co stanie się z DPS po 1 stycznia 2006 

roku, które nie spełnią standardów. Nowa ustawa nakłada obowiązek na Powiat 

zwrotu kosztów za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych w innych 

powiatach. Utrzymanie PCPR oraz rodzin  zastępczych to zadania Powiatu. Aby 

zrealizować wskaźnik zatrudnienia w DPS w Borówku to należy zatrudnić 

dodatkowe osoby.  

 

Sekretarz Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Ziemi 

Łowickiej Ewa Wilkoszewska  nadmieniła, iż mówi się o biedzie w DPS w 

Borówku, a wiadomym jest że pracownicy Starostwa otrzymali nagrody finansowe. 

Zapytała skąd były środki na te nagrody. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że informacje taką otrzyma i będzie ona 

do odbioru w Biurze Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca NSZZ „Solidarnośc” Ziemi Łowickiej Teresa Kowalska 

nadmieniła, iż pracownicy DPS w Borówku podtrzymują swe stanowisko, proszą o 

zmiany w budżecie i będą się przyglądać całej sytuacji. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  poinformował, że wnioski Komisji są 

przekazywane do Zarządu Powiatu Łowickiego, są one sygnałem złej sytuacji w 

DPS w Borówku. Dodał, że Zarząd wypracuje stanowisko odnośnie sytuacji w tej 

jednostce i przedstawi rozwiązania Radzie.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż Zarząd zdawał sobie sprawę z 

niedoszacowania budżetu. Jego zdaniem Zarząd powinien w ciągu 1 miesiąca 

dokonać analizy budżetu, to on jest odpowiedzialny za jego realizacje. Nie 

powinno spychać się odpowiedzialności na Radę. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał, czy ze strony Zarządu jest 

deklaracja i zapewnienie że zostaną przekazane środki dla DPS w Borówku.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż może Wiceprzewodniczący RPŁ 

Waldemar Wojciechowski nie był lub nie uważał na Komisjach , bo kwota jaka 

wpływa do budżetu z DPS w Borówku była przedstawiana. Były osoby , które 

zwracały uwagę na trudną sytuacje. Jeśli decyzja Wojewody będzie negatywna 

trzeba będzie wprowadzić korekty do budżetu. Ważne jest zapewnienie zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Borówku, niż budowa 1 km drogi w 

powiecie. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski podziękował, za 

zwróconą uwagę  przez Starostę. Nadmienił, iż  o fakcie zabierania środków z DPS 

w Borówku Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli dowiedziała się 2 marca 2004 roku. 

 

Ad. pkt 4  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między Sesjami  Zarząd 

Powiatu odbył  4 protokołowane posiedzenia na których  podjął następujące 

uchwały w sprawie : 

1) wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego  celem  

wyłonienia wykonawcy na: termomodernizację  budynku  sali gimnastycznej 

i łącznika – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w 

Łowiczu, ul. Blich 10, 

2) 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: termomodernizację  budynku  

sali gimnastycznej i łącznika – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 10, 

3) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia  wykonawcy na: wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazajlnych Nr 3 w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r nr 12,  

4) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia  wykonawcy na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w 

Kocierzewie – wymiana instalacji centralnego ogrzewani. Adres placówki: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kocierzewie, Kocierzew 86, 99-

414 Kocierzew, 

5) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia istotnych 

warunków  zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu 

pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia 

wykonawcy na termomodernizację  budynku Ośrodka Zdrowia w 

Kocierzewie – wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Adres placówki: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kocierzewie, Kocierzew 86, 99-

414 Kocierzew, 
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6) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia istotnych 

warunków  zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu 

pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia 

wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu. 

Podziękował Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki  za pracę w ciągu całego roku szkolnego, za organizację pracy, nauczania,  

przeprowadzenie matur. Nadmienił, iż na kolejne 5 lat powierzono stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych  Nr 3   im. Władysława Stanisława 

Reymonta w   Łowiczu panu Janowi Sałajczykowi. Rozstrzygnięty został konkurs 

na stanowisko dyrektora III LO. Funkcja ta została powierzona pani Marioli  

Milczarek. Trwają przygotowania do obchodów Roku Władysław Grabskiego , 

które odbędą się 7 lipca 2004 roku o godzinie 15.00 w Borowie. Zaproszenie 

zostały już rozesłane. Korzystając z okazji porosił Dyrektorów Szkół 

Ponadgimnazjalnych aby w uroczystości tej wzięły udział poczty sztandarowe tych 

placówek oświatowych. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, o zakończeniu kadencji Powiatowej 

Rady Zatrudnienia. Związane jest to m.in. ze zmianą ustawy, rozpoczęły się 

procedury do powołania nowej Rady. Członkowie Zarządu wzięli udział w 

posiedzeniu Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej. 28 czerwca br. odbyło się 

walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na którym 

przyjęty został Program Bzura. Program ten będzie przekazany wszystkim 

samorządom  w obrębie Stowarzyszenia i Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Program ten będzie pomocnym dokumentem dla samorządów starający się o środki 

z funduszy  strukturalnych. Starostwo Łowickie było jednym ze sponsorów               

V Jarmarku Łowickiego. Dodał, że była to udana impreza.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy ZPŁ zajmował się wnioskami  Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji dotyczącymi m.in. 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym oraz połączenia Wydziału EKS i RIP. 

Dodał, że powinny być opracowane formy pomocy Radnym np. w formułowaniu 

uchwał.   

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że trwają prace nad zmianami do 

Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Powiatu oraz ich załączników. Wnioski 

napływały od Komisji Stałych RPŁ, Dyrektorów Wydziałów, Samodzielnych 

stanowisk. Dziś mija termin ich składania. Miesiąc lipiec będzie czasem 

analizowania tych wniosków, uwag. Jeżeli prace nad ww. aktami prawnym zostaną 

zakończone w lipcu to materiał ten zostanie przedstawiony  właściwej komisji.  
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Radny Bolesław Kowalski zapytał, na kogo Radni, Kluby Radnych mogą liczyć 

przy formowaniu wniosku, uchwał. Powinno być udzielone wsparcie ze strony 

Starostwa merytoryczne i prawne.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha nadmienił, iż każdy projekt uchwały zanim trafi 

na posiedzenie Zarządu jest najpierw opiniowany i parafowany przez radców 

prawnych . 

 

Radny Bolesław Kowalski dodał, że radni nie są przygotowani merytorycznie np., 

do przekształcania wniosku w odpowiednią uchwałę.  Zaproponował, aby została 

powołana odpowiednia komisji do opracowania zmian w Regulaminie  i Statucie 

Powiatu Łowickiego. Potrzebna jest pomoc techniczna i merytoryczna dla 

Radnych. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha zaznaczył, ze nie ma tak, iz pracownicy Biura 

Rady , Wydziału Organizacyjnego i radcy prawni nie są do dyspozycji  Radnych. 

Nie spotkał się z przypadkiem odmówienia pomocy  Radnym. Jeśli jest taka 

potrzeba to również Zarząd Powiatu służy pomocą. Dodał, że pewne zapisy można 

uściślić.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż nie tylko Zarząd 

Powiatu ma prawo wnoszenia uchwał na Sesje Rady.  

  

Ad. pkt 5  
 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie międzysesyjnym. 

 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie 

miedzysejsami brał udział w:   

- obchodach Dnia Dziecka,  

- Roku Władysława Grabskiego w Borowie,   

- posiedzeniach Komisji Stałych RPŁ,  

- zakończeniach roku szkolnego.  

Spotykał się z interesantami. 
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Ad. pkt 6 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2003/2004 w placówkach oświatowych i 

wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów bieżących i 

inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

informację  dot: Podsumowanie roku szkolnego 2003/2004 w placówkach 

oświatowych i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów 

bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych / Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż remont w I LO jest 

najważniejszą inwestycją podczas wakacji w placówkach światowych. Zapytał, 

czy jest zagrożenie niewykonania tej inwestycji do 1 września 2004 roku.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że spięcie dachu, wymiana 

elektryczności i rur kanalizacyjnych nastąpi w ciągu 30 – 40 dni.  

 

Radny Bolesław Kowalski  zapytał, czy w dziale oświaty wystarczy środków 

finansowych na rzeczówkę, jeśli nie to gdzie zabraknie.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż do 10 lipca br jednostki 

oświatowe składają sprawozdanie , i wtedy będą pełniejsze dane. Dodał, iż jakieś 

poprawki w budżecie trzeba będzie wykonać. W 2 – 3  placówkach oświatowych 

środki będą uzupełnione na zakup energii.  

 

Radny Stanisław Olęcki zapytał, czy jest wstępne rozeznanie odnośnie promocji  

w klasach pierwszych szkół ponadgimnajzalnych. 

 

 Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak  poinformowała, że na chwilę   

 obecną nie posiada takich informacji, jednak na koniec Sesji mogą być one  

 podane. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego poinformowała, że ogłoszenie 

wstępnych list osób przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki nastąpi 2 lipca 2004 roku o godzinie 15.00, zaś  listy ostateczne 

zostaną wywieszone 7 lipca 2004 roku o godz. 15.00. 
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Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret  nadmienił, iż praca w 

szkołach ponadgimnazjalnych jest bardzo ciężka. Materiał przedstawiony przez 

Dyrektora Wydziału EKS daje obraz co dzieje się w tych placówkach 

oświatowych. Ich Dyrektorzy mają bardzo różne problemy, nałożono na nich dużo 

obowiązków. Bardzo szybko zmieniają się plany nauczania. Niepokojące są jednak 

wyniki egzaminu przeprowadzonego w III klasach gimnazjów. Różnica 10 – 11 

punktów w egzaminie gimnazjalnym jest drastyczna. Dodał, iż rodzice nie 

sprostają finansowaniu szkół, pomagają natomiast w wykonywaniu niektórych prac 

w szkole. Społeczeństwo jest ubogie. Podziękował Dyrekcji Zakładu Karnego w 

Łowiczu za pomoc w wykonywaniu prac przy ZSP Nr 2 RCKU oraz Fundacji na 

Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości.  W imieniu swoim i pozostałych Dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych podziękował Radzie Powiatu Łowickiego i Zarządowi 

za współpracę w minionym roku szkolnym. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski podziękował, Dyrektorom za miniony 

rok szkolny i życzył przyjemnych oraz udanych wakacji.    

 

Ad. pkt 7  

 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda przedstawił i omówił Informację o stanie dróg i 

mostów oraz przebiegu inwestycji i remontów na dzień 14.06.2004 roku                

/ Zał. Nr 3/. Poinformował, że inwestycje na drogach wykonywały następujące 

firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych, DROGOMEX, 

WŁODAR. Nakłady inwestycyjne na gminy Powiatu Łowickiego w latach 1999 – 

2003 i 2004 przedstawiają się następująco. 

 

L

p. 

Gmina Lata 1999 – 2003  Koszt 1 km  

/w tyś. zł/ 

Koszt 1 km                    

w 2004 roku. /w 

tyś. zł/ 

1 Kocierzew 2 802 000,00 zł 41 000,00 7 013,00 

2 Bielawy 2 198 000,00 zł 25 000,00 16 000,00 

3 Zduny 1 349 000,00 zł 15 000,00 7 920,00 

4 Nieborów 1 214 000,00 zł 21 000,00 2 698,00 

5 Łowicz 1 472 000,00 zł 34 000,00 9 676,00 

6 Łyszkowice 496 000,00 zł 8 000,00 13 542,00 

7 Kiernozia 661 000,00 zł 13 000,00 5 545,00 

8 Chąśno 331 000,00 zł 7 000,00 8 113,00 



 17 

9 Domaniewice 306 000,00 zł 7 000,00 3 756,00 

10 Miast Łowicz 826 000,00 zł 9 600,00 8 139,00 

 

 

Poinformował, że w miesiącu lipcu zostało zakończone łatanie na gorąco do 

którego zużyto 200 ton masy. Kontynuowana jest naprawa dróg emulsją i 

grysami. Wymieniono 242 znaki drogowe, 98 słupków, 145 słupków zostało 

wyprostowanych i naprawionych. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż 

uczestniczył w ostatnim  posiedzeniu Rady Gminy Kocierzew, na którym Radni 

prosili o poprawę odcinka drogi w miejscowości Gągolin na którym są bardzo  

duże i niebezpieczne  dziury. 

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że odcinek ten zostanie 

naprawiony. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż z przeprowadzonych przetargów  PZD 

wypracował oszczędności w wysokości 145 000,00 zł. Zapytał, gdzie środki te 

będą skierowane. 

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że nie zostały jeszcze podjęte 

decyzje o przeznaczeniu ww. środków.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wnioskowała, aby oszczędności 

pochodzące z przetargów drogowych były przekazywane na bieżące utrzymanie 

dróg.  

 

 

Ad. pkt 8 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za I półrocze 

2004 roku. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Śliwiński przedstawił                   

i omówił Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2004 

roku /Zał. Nr 4/. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił i 

omówił Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 

2004 roku /Zał. Nr 5/. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach przedstawił i omówił 

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za I półrocze 2004 roku /Zał. Nr 6/. 

 

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

Promocji Stanisław Olęcki przedstawił i omówił Sprawozdanie z działalności 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za I półrocze 

2004 roku /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                   

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił i omówił Sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                             

i Ochrony Środowiska za I półrocze 2004 roku /Zał. Nr 4/. 

 

Ad. pkt 9 

 

Informacja w sprawie dalszego funkcjonowania Ośrodków Zdrowia 

pozostających  w zasobie mienia Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że po odbytym w 

miesiącu lutym wspólnym spotkaniu Rady Powiatu Łowickiego, Wójtów, Rad 

Gmin z terenu Powiatu Łowickiego oraz Niepublicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej było skierowane zapytanie do Rad Gmin w sprawie wypowiedzenia 

się w temacie przejęcia, kupna obiektów Ośrodków Zdrowia. Odpowiedzi zostały 

udzielone. Rada musi  przyjąć informację i zastanowić się nad dalszym sposobem 

funkcjonowania OZ na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że Powiat Łowicki 

posiada 11 budynków Ośrodków Zdrowia w których swą działalność prowadzi           

13 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Powiat Łowicki przez 

ustawodawcę został wyposażony w Ośrodki Zdrowia na podstawie ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę reformującą  administrację publiczną. Po 

otrzymaniu tytułów własności  na ten majątek Ośrodki Zdrowia  na terenie 

Powiatu Łowickiego zostały oddane w najem na podstawie uchwał ZPŁ podjętych 
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27 listopada 2000 roku. Uchwałą ZPŁ Nr 215/2000 z dnia 30.12.2000r w sprawie 

ustalenia stawek stosowanych za wynajem  1 m 2  powierzchni lokali użytkowych  

ustalono stawki na terenie gmin 6,00 zł/ 1 m 2  na terenie miasta Łowicza 7,00        

zł/ 1 m 2. Uchwała dopuszczał odstępstwa od stawek uwzględniając stan 

techniczny obiektu, wielkość niewykorzystanej powierzchni, wysokie koszty 

eksploatacyjne w tym c.o. W roku 2002 stawkę za wynajem zwaloryzowano  o 

7%, natomiast w roku 2003 i 2004  czynsz  pozostał na poziomie roku 2002. W 

roku 2003 Uchwałą RPŁ z dnia 26.11.2003 roku wyrażono zgodę na 

wydzierżawienie  i wynajmowanie Ośrodków Zdrowia na rzecz dotychczasowych 

najemców na okres dłuższy niż do dnia 31.12.2006 roku. Na pierwsze podpisanie 

umów NZOZ nie wyraziły zgody, a w miesiącu grudniu upoważniły Pana Marcina 

Gudaja i Panią Wandę Romańską – Demczuk do prowadzenia rozmów w ich 

imieniu z Zarządem Powiatu Łowickiego.  Na dzień dzisiejszy umowy zostały 

podpisane z następującymi NZOZ-ami: Kocierzew, Sobota, Zduny, które także 

uregulowały w całości należności czynszowe za okres I – VI 2004 roku. W dniu 2 

czerwca zostały wystawione i wysłane faktury za bezumowne korzystanie z lokali 

pozostałym NZOZ - om , które nie podpisały umów. W międzyczasie odbywały 

się spotkania z przedstawicielami NZOZ. Głównym tematem było przejęcie 

obowiązku  podatkowego przez NZOZ, czyli przeniesienie wydatku Powiatu na 

rzecz NZOZ i  zmniejszenie o tę kwotę czynszu należnego. Po wystawieniu ww. 

faktur należność uregulował NZOZ w Bielawach, ale nie podpisał umowy. 

Poinformowała, że stan zadłużenia NZOZ za I półrocze 2004 roku wynosi 

118.276.00 zł. Rachunki zostały uregulowane przez: NZOZ w Bielawach – 

8.461,92 zł, NZOZ Kocierzew – 913,00 zł, NZOZ  w Sobocie – 5.248,54 zł oraz 

NZOZ w Zdunach – 10.396,40 zł. Zapłacono łącznie 25.147,00 zł. 

 

Przedstawiciel NZOZ  Marcin Gudaj poinformował, że postara się w skrócie 

zreasumować sprawę negocjacji, które trwają  od początku roku a właściwie od      

9 grudnia 2003 roku. Z Kasy Chorych lekarze rodzinni w 2004 roku dostali  o 

około 20% mniej środków finansowych niż w 2003 roku, a w 2003 roku o około 

12% mniej  w porównaniu z rokiem 2002.Chwała Starostwu Powiatowemu w 

Łowiczu, że nie zwaloryzował czynszu za wynajem którymi NZOZ były  

obarczone od samego początku . Zwrócił uwagę że środki  zmniejszają się z roku 

na rok. W związku z dramatyczną sytuacją jaka powstała w tym roku NZOZ 

zwróciły się tylko do jedynego organu do jakiego mogli się zwrócić do Powiatu. 

Tylko on jest władny pomóc NZOZ, bo ma w swych zadaniach Ochronę Zdrowia, 

licząc na zrozumienie tej sytuacji. NZOZ nie są stroną w negocjacjach z Urzędami 

Gmin i nie będą powracać do tej sprawy. W związku z powyższym zwrócili się do 

właściciela obiektów w których prowadzą swe Zakłady z prośbą o pomoc.  
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Pismo złożone zostało 9 grudnia 2003 roku, kilkakrotnie odbyły się spotkania w 

styczniu, a następnie w lutym odbyła się Sesja w  której uczestniczyła większość 

Radnych. Negocjacje na temat obniżenia czynszu , umów zostały przełożone na 

koniec kwietnia gdyż Starostwo Powiatowe w Łowiczu próbowało  uzyskać 

informacje o przejęciu tych obiektów przez gminy. Negocjacje więc zostały 

zawieszone na okres do końca kwietnia. NZOZ nie  otrzymały żadnej informacji 

zwrotnej w miesiącu maju ze Starostwa.  Czekały na wznowienie tych negocjacji, 

rozmów, na zaproponowanie jakiś warunków na rok 2004. Nagle zaistniał 

sytuacja, że NZOZ prowadzą negocjacje z Zarządem, z Panem Starostą, a drugiej 

strony Rada podjęła decyzje o wystawieniu tym Zakładom rachunków za 

bezumowne korzystanie z tych Ośrodków. Podkreślił, iż brak tych umów bardziej 

doskwiera NZOZ niż Starostwu, m.in. w kontaktach z Kasą Chorych, przy 

umowach z  podnajemcami. NZOZ są bardzo żywotnie zainteresowane jak 

najszybszym  podpisaniem takich, lub innych umów. To Powiat jest właścicielem 

budynków , i może dyktować ceny. NZOZ mogą na nie przystać lub nie. Prośba 

tych Zakładów miała na celu zwrócenie uwagi na ich problemy. Jeżeli Rada 

Powiatu nie widzi tych problemów, nie widzi potrzeby pomocy podstawowej 

opiece zdrowotnej na terenie powiatu to proszą to zwerbalizować. Wtedy umowy 

zostaną podpisane, czynsze zapłacone lub nie gdyż nie może wypowiadać się w 

tym temacie za wszystkich lekarzy. Ale  proszę powiedzieć jasno że Rada nie chce 

pomóc NZOZ, nie widzi potrzeby rozmów na ten temat, a wtedy umowy zostaną 

podpisane na takich warunkach jakie były. Cała ta sytuacja która rozpoczęła się w 

ubiegłym roku , miała na celu zwrócenie uwagi na ten problem. Dziwi się , że 

doszło się do takiego momentu , że z jednej strony cały czas trwają rozmowy z 

Zarządem, a z drugiej strony listonosz przynosi faktury za bezumowne 

korzystanie z obiektu. Zdają sobie sprawę, że muszą zapłacić jakieś pieniądze, 

gdyż są dzierżawcami. Nikt nie zaproponował  NZOZ  wyjścia aby zapłacić 

połowę, trzy czwarte, tytułem zaliczki bo są potrzebne środki. To nie jest tak że 

NZOZ  nie chcą płacić.  Przysyłanie faktur za bezumowne korzystanie z tych 

ośrodków uważa za posunięcie  trochę nie na miejscu, tym bardziej z rozżaleniem    

musi skonfrasować postawę Rady. NZOZ nic nie zyskają podpisując umowy na 

warunkach dotychczasowych , ale jest to sygnał na jaką pomoc mogą liczyć ze 

strony samorządu powiatowego. Postawa Rady tym bardziej dziwi, że jest ona 

niezwykle schizofreniczna w stosunku do szpitala. Przecież Powiat jest właściela 

szpitala i  na każdej Sesji wałkowane są tematy szpitala. Doskonale zdają sobie 

sprawę ze stawek jakie są płacone na służbę zdrowia, z zadłużeń, z problemów 

finansowych. Szpital ten jest jakoś przez Powiat ciągnięty. Natomiast jeżeli 

zwracają się podmioty niepubliczne, to nie ma odzewu. Uzyskali ze strony 

Starostwa wolę że na 2004 rok kwoty dzierżawy będą ustalone na poziomie lat 

poprzednich. Chciałby zwrócić uwagę na fakt iż w 2003 roku ustawodawca 
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zmniejszył kwotę podatku od działalności medycznej  kilkukrotnie. Celem jego 

było umorzenie ZOZ wszystkich podatków ze względu na katastrofalną od 5 lat 

sytuacje służby zdrowia. Efekt jest taki, że w 2003 roku kiedy to Starostwo płaciło 

podatek zapłaciło mniejszy podatek do gmin, natomiast kwota persaldo jaką 

NZOZ płaciły Starostwu pozostała bez zmian, w tym roku ma być tak samo. Efekt 

takiego rozwiązania jest jeden, wprawdzie ustawodawca zmniejszył podatek od 

usług medycznych ale ten podatek persaldo dostał się w całości do samorządu 

powiatowego. W ubiegłym tygodniu NZOZ rozmawiały z Zarządem , nie mam 

ostatecznych rozstrzygnięć w jaki sposób umowy te mają być podpisane. 

Negocjacje cały czas trwają. Zakłady te bardzo chętnie zapłacą te należne środki, 

nie wie jakie , jakiekolwiek, żeby przynajmniej było widoczne że NZOZ chcą jak 

najszybciej podpisać umowy. Nie widzi jednak braku woli porozumienia 

ostatecznego. Lekarze rodzinni są wyłącznie dzierżawcami tych budynków i my te 

umowy musimy podpisać lub nie, bo to Powiat jest ich właścicielem i jest to jego 

decyzja. Ze zdziwieniem czyta prasę lokalną z której dowiaduje się, że  niektórzy 

Radni chcą przekazać POZ szpitalowi. Z tej wypowiedzi radnych wynikają dwie 

rzeczy. Po pierwsze, totalna nieznajomość sposobu finansowania służby zdrowia , 

ale fakt ten pomija, gdyż nie jest to takie proste, bo trzeba zmienić umowę , 

deklaracje , umowy z NFZ  są podpisane do końca roku ale przyjmijmy że uda się 

to przeprowadzić . Czy w tej kondycji szpitala , i w tej formule działania szpitala 

Państwo na pewno działacie na rzecz dobra pacjentów , czy to zawirowanie które 

tu powstało  , w sytuacji gdy szpital jest w ogóle nieprzygotowany do pełnienia 

takich zadań, kiedy nie ma personelu, kiedy nie ma wykształconych lekarzy. Jak 

pacjenci znajdą się w sytuacji kiedy wszystkie niepubliczne zakłady zakończą swą 

działalność. Ta sytuacja niezmiernie go zdziwiła. Zaapelował do radnych o 

podjęcie ostatecznych decyzji , dlatego że ośrodki te będą powoli opuszczane.  OZ 

w Łyszkowicach zostanie opuszczony jeszcze w tym roku. Doktor Andrzej Smalc  

w Bełchowie nie jest zainteresowany dalszym wynajmowaniem tego obiektu , po 

tych cenach i w tym konkretnym stanie technicznym. Inne obiekty nie spełniają 

absolutnie  żadnych standardów przystosowania do norm europejskich i 

niepełnosprawnych. Zarówno sugestia Państwa jaki i ze strony Gmin była, aby 

rozwijać działalność NZOZ, ściągali specjalistów, aby funkcjonowały apteki, 

rehabilitacja, ginekologia. To jest wszystko na bardzo kruchych nogach, za chwilę 

zostaną zabrane kontrakty z powodu nie spełnienia żadnych standardów i 

nieprzystosowania tych budynków. Może uda się wytrzymać do końca roku. Była 

propozycja, aby pozwolić NZOZ  samym robić, wykonywać najbardziej potrzebne 

prace przy tych nieruchomościach, te które są najbardziej potrzebne: podjazd, 

dach. Jednak to też się nie udało, gdyż te OZ będą remontowane zgodnie z jakimś 

harmonogramem. Stoimy w tej chwili w miejscu, rachunki za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości są wystawione, spotkało się to z olbrzymim 
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rozżaleniem w  kręgach NZOZ, nie dlatego, że to NZOZ są oporne w podpisaniu 

tylko dlatego że nie mają i nie wiedzą co do końca  mają podpisać, gdyż brak jest 

ostatecznej decyzji. I z takim pytaniem o tą ostateczną decyzje zwrócił się do 

Rady.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o dyskusje w tym temacie. 

Nadmienił, iż Rada została obwiniona przez Pana Marcina Gudaja, że chowa głowę 

w piasek. Rada ma organ wykonawczy jakim jest Zarząd , i taka jest bezpośrednia 

procedura sprawowania władzy i podejmowania decyzji. ZPŁ informuje, 

przedstawia czy proponuje. Nim Rada podejmie decyzje, czy zajmie takie czy inne 

stanowisko musi usłyszeć od ciała wykonawczego opinie.   

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał Pana Marcina Gudaja, czy pod wnioskami o 

ściąganie należności podpisał się któryś z Radnych, bo obwiniona została Rada. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  pod fakturą nie może podpisywać się 

Radny, gdyż są do tego odpowiednie służby. Wydział GGN sprawuje nadzór 

merytoryczny nad mieniem Powiatu.  

 

Przedstawiciel NZOZ  Marcin Gudaj zaznaczył, iż oczywistym jest , że to nie 

Radny  podpisał się pod fakturą, gdyż od tego jest Wydział FN. Mieliśmy 

informacje zwrotną od ZPŁ, że to Rada podjęła decyzje o jak najszybszym 

ściągnięciu należności. Nie pamięta kto podpisał się pod fakturą.   

 

Radny Jan Markus zwrócił uwagę , że Radzie należy się także szacunek. 

Lekceważąc Radę, NZOZ lekceważą także społeczeństwo. Zapytał czy jest to jakiś 

nawyk? Rada rozpatruje całą tą sprawę. Czynsz zapisany jest w budżecie, więc z 

czego pokryć podatki, wydatki  skoro nie będzie wpływów.  Te pieniądze, a może 

jeszcze większe są wydawane na remonty OZ. Cały czas trwa dyskusja dlaczego 

tak mało jest remontów. Wpłynęło pismo z NZOZ  z Bełchowa, że Pan Smalc 

rezygnuje  z użytkowania OZ , ale nie dlatego że jest niepotrzebny tylko że płaci 

dwa razy tyle za 1m2  ile w OZ w Kocierzewie i Nieborowie. To też wiele daje do 

myślenia. Starostwo zapłaciło gminą podatek od nieruchomości. Część , a 

podejrzewa że prawie wszystkie Ośrodki podnajmują lokale innym podmiotom. 

Czy przez ten okres nie braliście za dzierżawę? Trudno się dowiedzieć o 

merytorycznych stronach , wszyscy podają to co chcą podawać, a brak jest 

informacji żeby dowiedzieć się o rzeczywistym stanie rzeczy. Wyczytał z 

informacji ZOZ, że 1999 roku w porównaniu do 2000 roku dochody szpitala spadły 

o ponad 5,5 mln zł, natomiast koszty jedynie 2,5 mln zł. Na dzień dzisiejszy nie 

można się od nikogo dowiedzieć gdzie znajduje się ta różnica. Czy jest taki 
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przypadek że za dzierżawę od innych podmiotów: aptek, sklepów NZOZ biorą  

więcej  niż płacą do Starostwa. Szpital znalazł się w trudnej sytuacji i jest to fakt, 

niedopuszczalne jest aby ta jednostka wyszła powiedzmy z gry. Powiat też ma 

kłopoty żeby im pomóc. Zaznaczył, że negocjacje nie zwalniają z obowiązku 

płacenia. Więcej zrozumienia i do argumentów i do sytuacji w jakiej znajduje się 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że nie jest tak dobrze 

aby Powiat mógł coś dać. Przychylił się do słów swego przedmówcy, iż Powiat 

wykłada duże środki na remonty OZ. Część z nich zapłaciło, jak Rada ma spojrzeć 

oczy tym NZOZ które uiściły należności, a reszta się opiera. Więcej konsensusu w 

rozmowach. Dodał, aby nie nagłaśniać tej sprawy do gazet tylko załatwić sprawę 

jak najszybciej.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż nie ma oficjalnego stanowiska Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie administrowania OZ. Są natomiast opinie Komisji, 

które Starosta wykorzystał do reprezentowania stanowiska Rady w rozmowach z 

NZOZ. W dniu dzisiejszym powinno być wypracowane jednoznaczne stanowisko 

Rady, które w jakimś sensie byłoby opinią dla Zarządu.  Jeśli tego stanowiska nie 

będzie, to utrudnia się negocjacje Staroście w realizacji zadań które są na niego 

nałożone. Apeluje o przyjęcie  jednoznacznego stanowiska dotyczącego 

zarządzania tymi Ośrodkami Zdrowia. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt iż trwa 

to tak długo, że Rady Gmin w sposób jednoznaczny , formalny  nie zajęły 

stanowiska. Uważa że powinny zająć stanowisko w formie uchwały Rady, które 

byłyby wiążące. Opinie Wójtów, Zarządów  nie powinny być brane pod uwagę. 

Dodał, że jeżeli w dniu dzisiejszym nie zostanie wypracowane jednoznaczne 

stanowisko Rady, to sprawa ta powinna w trybie pilnym trafić pod obrady Komisji.  

Zarząd powinien także wypracować jakieś stanowisko. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że problem jest trudny. Sprawa ta 

ciągnie się od czasu powstania Powiatów. NZOZ  powstały z lekkim naruszeniem 

prawa. Poprzednia Rada i Zarząd  akceptując to zgodzili się na określoną formę 

sprawowania opieki zdrowotnej w lecznictwie otwartym. O pewnych problemach o 

których rozmawiamy dziś nie można było rozmawiać  w 1999 i 2000 roku, bo stała 

na przeszkodzie temu  tajemnica handlowa czyli tajemnica kontraktu. Dziś okazuje 

się że sytuacja zmieniła się na tyle, że ta tajemnice przestaje przeszkadzać. 

Nadmienił, iż został skarcony przez Radę za pewną swoją postawę i traktowanie 

sprawy tak jak traktuje ją w tej chwili. Przyznał Radzie, że pewnymi sprawami, czy 

ułożeniem pewnych relacji między niepublicznymi zakładami a samorządem 

lokalnym nie powinien się zajmować. W rozmowach nie wykorzystywał 
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stanowiska czy opinii Radnych, a po prostu je szanował. Jeżeli padły wnioski to 

uważał że są one określoną wytyczną dla prowadzenia rozmów z NZOZ. Powiat 

posiada majątek który nie przynosi zgodnie z przewidywaniami określonych 

dochodów. Obowiązek właścicielski nakłada na Powiat dbanie o ten majątek i w 

miarę możliwości takie funkcjonowanie aby odpowiadało określonym standardom. 

Dodał, że  faktach o których informowała Inspektor Wydziału GGN Anna 

Kasińska oraz Pan Marcin Gudaj,  o pewnych procedurach które toczą się 

równolegle do rozmów, chce poinformować grono lekarzy , iż prawo jest prawem i 

należy je szanować. Przeprosił jeśli uchybiłby godności zawodu lekarza nie mniej 

jednak pewne procedury w sprawie których jest opinia Rady będą prowadzone. 

Sądzi, że Rada zrozumie jeżeli w pewnych przypadkach będą toczone rozmowy o 

zmianie warunków najmu. 

 

Starosta Cezary Dzierżek zapytał dlaczego nie zapłacą czynszu  NZOZ-y,  które 

mają wyremontowane Ośrodki, są one w określonym standardzie  i nie płacą 

czynszów. Zapytał dlaczego nie płaci NZOZ  w Nieborowie, NZOZ w Chąśnie. 

 

Przedstawiciel NZOZ Marcin Gudaj poinformował, iż trwają cały czas 

negocjacje. NZOZ chcą zapłacić i podpisać umowy jak najszybciej. Zakłady te 

chcą, aby Rada wypracowała ostateczną decyzję, gdyż zwrócili się o pomoc. Jeżeli 

taka decyzja będzie negatywna, to umowy zostaną podpisane na starych 

warunkach. Cała gorąca atmosfera jest niepotrzebna, wzięła się z tego że jest już 30 

czerwca br. NZOZ od samego początku chciały podpisać umowy jak najszybciej i 

zapłacić, tylko to trwa. Nigdy nie mówili że nie chcą zapłacić. Chcieli aby Powiat 

podjął decyzje jako właściciel czy chce pomóc NZOZ  czy też nie i tej decyzji cały 

czas  niema i to jest problem. Zgadza się z Radnym Bolesławem Kowalskim aby 

decyzja przez Radę, Starostwo  była podjęta jak najszybciej  i przedstawiona jako 

odpowiedź na prośbę tych zakładów z 9 grudnia 2003 roku.  

 

Radny Andrzej Pełka zapytał   dlaczego z półrocznym opóźnieniem będą 

uregulowane należności. 

 

Przedstawiciel NZOZ Marcin Gudaj poinformował, iż należności te nie są 

uregulowane gdyż nie są podpisane umowy. Cały czas trwały rozmowy. NZOZ 

mogą zapłacić na podstawie wystawionego rachunku czy też faktury wystawionej 

przez właściciela nieruchomości, a ich nie było bo nie było umowy. Pierwsza 

faktura została wystawiona pod koniec maja za bezumowne korzystanie z lokalu.  

NZOZ do tej pory nie mają odpowiedzi na swą prośbę z dnia 9 grudnia 2003 roku. 

NZOZ niczego nie żądają, zwracają się tylko o pomoc do właścicieli tych 

nieruchomości.  
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że umowy są gotowe do podpisu. 

Należy się przyjrzeć lokalom mieszkalnym w tych budynkach. W tych w których 

nikt nie mieszka są do wykorzystania, a Powiat klientów na nie ma.  Są one 

jednym z elementów który podnosi koszty. Przy podpisywaniu umów na samym 

początku był uwzględniony stosowny upust za dbałość o drugie piętro w NZOZ  

w Domaniewicach. Każdy z najemców podpisywał umowę z pełną świadomością.  

Zwrócił szczególną uwagę na fakt,   który uchodzi pamięci, że ustalone pierwsze 

stawki nie brały pod uwagę, że to Powiat będzie płacił podatek . Wszystkie 

świadczenia wraz z podatkiem miały być po stronie NZOZ, natomiast w 

momencie pełnej realizacji umowy okazało się że deklaracje podatkową ma 

złożyć właściciel czyli samorząd i wtedy już kwotę 42 000,00 zł – 43 000,00 zł 

Powiat wziął na siebie. Sam wnioskował do Rady, aby nie robić zamętu, licząc że 

w przyszłości będzie to uregulowane między samorządem powiatowym a 

gminnym.  Nie rozumie wniosku aby zrobić upust o zmianę podatkową. Powiat 

wystarczająco dużo zapłacił z tego tytułu. Zaproponował, że  im wcześniej będzie 

podpisana umowa tym NZOZ będą szybciej mogły złożyć deklaracje podatkową u 

Wójtów.  To jest droga niewielkiego około 30 000,00 zł  uzysku dla Powiatu. 

Deklaruje i wieży że będzie miał akceptacje Rady, aby rozmawiać w sprawie 

każdego lokalu. Dodał, iż wie, że Pana doktor Smalc mieszka w fatalnych 

warunkach, a dlaczego ma nie mieszkać w dobrym mieszkaniu, w 

wyremontowanym  OZ w Chąśnie, Łyszkowicach. Co stoi na przeszkodzie - 

przywiązanie do miejsca. Są to problemy do rozstrzygnięcia. Powinniśmy się 

przede wszystkim koncentrować nad zapewnieniem powierzchni  niezbędnej do 

świadczenia usług medycznych. Punktem zasadniczym i zwrotnym w tej sprawie 

jest podpisanie umów i po ich podpisaniu możliwe będą indywidualne negocjacje 

odnośnie powierzchni w zakresie której świadczy  się usługi ochrony zdrowia jak i 

powierzchnie mieszkalna. To jest stanowisko Zarządu. Radnych przeprosił za 

wykazaną nadgorliwość w prowadzeniu rozmów. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski zaproponował, aby 

uroczyście jako pierwszy pan doktor Gudaj tu i w tej chwili podpisał umowę, 

jeżeli są one przygotowane i nie ma żadnych problemów.  

 

Pan Andrzej Smalc poinformował, iż umowy nie podpisze. Odczytał treść pisma 

jakie skierował do Starostwa Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 9/. 

 

Przedstawiciel NZOZ Marcin Gudaj poinformował, że podpisze umowę bez 

zbędnych manifestacji na forum publicznym. Zadeklarował, że umowę podpisze, 

jeżeli taka będzie decyzja właścicieli nieruchomości bez żadnego problemu. 
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Nadmienił, iż ze strony NZOZ pozostało odczucie że Rada nie przychyliła się do  

ich prośby. Umowy proszę traktować jako podpisane, pieniądze będą wpływały – 

dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż ze strony Rady jak i 

Starosty jest chęć podjęcia negocjacji w temacie mienia Powiatu które jest w 

lepszym czy gorszym stanie technicznym.  

 

Radny Bolesław Kowalski zasugerował aby przegłosować stanowisko Zarządu 

Powiatu jako stanowisko Rady. Zaproponował aby, punkt pierwszy miał 

brzmienie – „Utrzymać Ośrodki Zdrowia jako mienie Powiatu”, punkt drugi – 

„Utrzymanie  wysokości stawek na dotychczasowym poziomie i upoważnić 

Zarząd do renegocjacji warunków umowy”. Nadmienił, iż chciałby aby było to 

wniosek formalny jako stanowisko Rady na dzisiejszej Sesji. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że jest przeciwny 

takiemu wnioskowi. Podjęcie jakiegokolwiek stanowiska jest zobowiązaniem, 

Rada nie podjęła decyzji o sprzedaży. W dniu dzisiejszym jest najważniejsze 

podpisanie umów i ściągnięcie należności. Niektóre budynki są wyremontowane 

inne nie. Z jednych lekarze będą odchodzić. W odniesieniu do każdego Ośrodka 

trzeba będzie podjąć inną decyzje. Zgłosił wniosek o nie podejmowaniu w dniu 

dzisiejszym decyzji.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż są dwa wnioski jeden 

za przyjęciem pewnego stanowiska, drugi za odrzuceniem czy nie 

podejmowaniem stanowiska w dniu dzisiejszym. Komisje nie wypowiedziały się 

jednoznacznie w temacie dalszego stanu mienia, czy dajemy, czy dzierżawimy, 

czy sprzedajemy 

 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż nie wie czy uczestniczył w pracy tej 

samej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli w tej samej w której uczestniczył Pan Starosta Cezary 

Dzierżek i Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski. Dodał, że o ile dobrze pamięta to 

na ostatnim posiedzeniu tej Komisji wniosek był jednoznaczny Zarząd na 

dzisiejszą Sesje miał przygotować stanowiska, alternatywne rozwiązania co do 

dalszego losu Gminnych Ośrodków Zdrowia. Takiego stanowiska niema, i o czym 

jest ta dyskusja. Zapytał czy z grona NZOZ można dostać informacje którzy 

lekarze byliby zainteresowani kupieniem tych OZ.                                                         

Warunki do przedyskutowania, uzgodnienia  i zrobienia zdrowej atmosfery . 
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Zaznaczył, że nic tak nie przywiąże lekarza do społecznej służby zdrowia jak 

posiadanie OZ na własność.  

 

Przedstawiciel NZOZ Marcin Gudaj poinformował, iż jest to pytanie na dzień                  

30 czerwca br. Nigdy jeszcze takie zapytanie nie padło. Nie może odpowiadać w   

tej chwili za kolegów. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał czy taką informację Rada może uzyskać po 

wakacjach. Powiatowi są potrzebne pieniądze, a lekarzom OZ.  
 

Przedstawiciel NZOZ Marcin Gudaj zapewnił, że taka informacje zostanie 

przedstawiona po okresie wakacyjnym. Całe wysiłki NZOZ miały na celu ulżenie 

w ich krytycznej sytuacji. Zaznaczył, iż jest bardzo zadowolony z przebiegu 

dzisiejszego spotkania, zauważył że pojawiają się coraz to nowsze propozycje, 

rozwiązania. Sądzi iż Rada rozumie  problem NZOZ. Jest zadowolony z propozycji 

Radnego Andrzeja Płachety. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż temat ten jest bardzo złożony, co do 

losów OZ. Wszystkie opinie Wójtów, Rad Gmin, społeczeństwa były za tym aby 

obiekty te pozostały w rękach organów prowadzących bądź powiatu bądź Rad 

Gmin. Dodał, iż z całym szacunkiem do wypowiedzi, propozycji Radnego 

Andrzeja Płachety, ale na pewno nie będzie akceptacji w społeczności wiejskiej. 

Jest przekonany że środowisko wiejskie nie poprze sprzedaży OZ. Podtrzymuje 

swe stanowisko, które powinno być przegłosowane.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż wielość zdań, wielość 

opinii w temacie który jest bardzo ważny dla społeczeństw w których funkcjonują 

OZ jak i też całość sprawy jako mienia Powiatu jest ważna.  Jeżeli Rada wypracuje 

stanowisko w tej sprawie to musi być to naprawdę rozsądne, bo są strony które 

chcą kupić i które chcą przejąć, a pomiędzy tym wszystkim jest pacjent, 

mieszkaniec naszego Powiatu, nasze społeczeństwo. Nie sądzi iż dziś zostanie 

podjęta decyzja, tym nie mniej należy wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego 

przegłosować.  

 

Radny Bolesław Kowalski powtórzył wnioski:  

1 - Utrzymać OZ jako mienie Powiatu. 

2 - Utrzymanie  wysokości stawek na dotychczasowym poziomie i upoważnić  

   Zarząd do renegocjacji warunków umów. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż OZ są mieniem 

Powiatu, Zarząd jest upoważniony i deklaracja Starosty w temacie renegocjacji 

warunków umów także  jest. Zaznaczył, że oprócz stanowisk Rad Gmin, NZOZ  

należy wziąć pod uwagę także społeczeństwo które budowało te obiekty. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż stroną w tej sprawie są także przedstawiciele 

władzy lokalnej – Wójtowie. Temat sprzedaży, przekazania jest jeszcze nie 

zamknięty. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski dodał, iż Radni nie są władni i 

przygotowani do podejmowania jakiegokolwiek stanowiska w tym temacie.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż nie powinno zamykać się  

drogi dalszego działania dla  Zarządu. Zaproponował, aby Zarząd po rozmowach z 

lekarzami przedstawił informacje Radnym co dalej zamierza i dopiero wtedy Rada 

niech podejmie decyzje. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski poinformował, iż jego 

zdaniem wnioski przedstawione przez radnego Bolesława Kowalskiego są 

bezzasadne. Lekarze wyrazili chęć podpisania umów, ze strony ZPŁ jest chęć 

negocjacji i tak niech pozostanie. Dodał, iż bez zgody Rady żadne mienie Powiatu 

nie może być sprzedane, musi być na tę okoliczność przygotowana uchwała Rady.  

 

Radny Jerzy Wolski zaznaczył, że Komisje stawiały kilka miesięcy temu wnioski, 

aby były toczone rozmowy o przekazaniu, sprzedaniu OZ  z władzami lokalnymi, a 

teraz Rada ma głosować że obiekty te mają pozostać w majątku Powiatu , 

odcinając się jednocześnie od rozmów z Gminami. Dodał, że osobiście nie robił by 

takiego posunięcia.  

 

Radny Bolesław Kowalski wycofał swoje wniosek. Zaznaczył jednak, że sprawa 

ta powróci.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że po wycofaniu 

wniosków przez Radnego Bolesława Kowalskiego wniosek 

Wiceprzewodniczącego RPŁ Juliana Nowaka jest bezzasadny. Dodał, że 

nieodzowne są propozycje ZPŁ, dalsze negocjacje z Wójtami, Radami i lekarzami. 
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Ad. pkt 10  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

 

1) odwołania Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

 

Przewodniczący RPŁ  Wiesław Dąbrowski poinformował, że w dniu 22 czerwca 

2004 roku wpłynął wniosek Klubu Radnych PSL „Porozumienie” dotyczący  

odwołania Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 10/. Dodał, że również w dniu 22 czerwca 

2004 roku wpłynął wniosek Klubu Radnych PSL „Porozumienie” dotyczący 

wprowadzenia do porządku obrad Sesji RPŁ w dniu 30 czerwca  2004 roku  punktu 

„Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 11/ 

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż większość radnych nie uczestniczyła                     

w spotkaniu przedstawicieli  centralnych i lokalnych  władz Samoobrony RP                   

z rolnikami w Kiernozi w dniu 4 kwietnia 2004. Poprosiła, aby  zostały 

przedstawione zarzuty wobec Pana Waldemara Wojciechowskiego. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że Pan Waldemar Wojciechowski 

oskarżył Starostę Łowickiego Cezarego  Dzierżka  m.in. o defraudacje                           

16 000 000,00 zł. 

 

Radna Jolanta Kępka poprosiła o odsłuchanie kasety z nagraniem. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że odsłuchanie kasety jest możliwe i 

poprosił w tym celu o 15 minut przerwy. 

 

Radni Powiatu Łowickiego odsłuchali kasety z nagraną wypowiedzią Radnego 

Waldemara Wojciechowskiego /Zał. Nr 12/. 

 

Radna Jolanta Kępka poprosiła Klub Radnych  PSL „Porozumienie”                            

o uzasadnienie punktu 2  we wniosku o odwołanie p. Wojciechowskiego. 

Nadmieniła, iż w dniu 4 kwietnia 2004 roku nie istniał Klub Radnych 

Niezależnych, został on zgłoszony  na Sesji RPŁ w dniu 28 kwietnia 2004 roku. 

Zapytała dlaczego są mieszani w tą sprawę inni Radni. 

 



 30 

Radny Michał Śliwiński  poinformował, że w punkcie tym Radni należący do 

Klubu Radnych  PSL „Porozumienie” nie mieli na myśli Klubu radnych 

Niezależnych. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski  zapytał, gdzie w 

wypowiedzi jest odniesienie, że to Starosta wziął 16 000 000,00 zł . 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał czy pan Waldemar Wojciechowski wie co 

oznacza słowo defraudacja. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski odpowiadając na pytanie 

poinformował, iż jest to sprzeniewierzenie. Nadmienił , iż wniosek jaki został 

złożony na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego przez Klub Radnych 

PSL „Porozumienie” w sprawie odwołania go z funkcji wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego osobiście nie zdziwił go. Mówiąc krótko od dłuższego 

czasu spodziewał się go i zastanawiał się tylko jakiego Panowie Radni użyją 

pretekstu. No i stało się. Trzy miesiące czasu wystarczyło Panom na odkrycie jego 

wystąpienia podczas spotkania przedstawicieli centralnych i lokalnych władz 

Samoobrony RP w dn. 4.04.04 r. w Kiernozi. Oburzenie Radnych wywołało 

stwierdzenie „o sprzedaży i defraudacji łowickiego majątku”. Mocne to 

stwierdzenie, ale co Radni Panowie powiedzą na takie fakty. W informacji o stanie 

mienia powiatowego w Łowiczu otrzymanej 14.01.2003 jest ujęty majątek 

przejęty, potwierdzony decyzją Wojewody, Zespół Szkół Zawodowych nr 1         

ul. Podrzeczna 30 GN V 7723-P 589/2000. W informacji o mieniu Powiatu 

Łowickiego z dn. 18.03.03 takiego zapisu już nie ma. Regionalna gazeta 

Wiadomości Dnia donosiła, że  Starosta Cezary Dzierżek podpisał z 

przedstawicielami zakonu akt notarialny dotyczący zmiany gruntów. Według niego 

Skarb Państwa przejął dawny klasztor i działkę o powierzchni 7,5 tysiąca metrów 

wycenioną na 706 000,00 zł. W zamian Dominikanie otrzymali dziewięć działek o 

łącznej powierzchni 4 hektarów. Osiem z nich znajduje się w rejonie Korabka, 

jedna w dzielnicy Górki /wycenione zostały na ponad 650 000,00 złotych/. Nasuwa 

się więc pytanie, czy wolno było Panu Staroście decydować bez zgody Rady 

Powiatu łowickiego o oddaniu mienia.  Powinna być na tą okoliczność uchwała 

Rady Powiatu Łowickiego, a takiej nie ma. Z gazety regionalnej dowiadujemy się o 

tej samowolnej decyzji Pana Starosty. Jak nazwać wyzbycie się majątku bez zgody 

Rady Powiatu Łowickiego? Co Panowie Radni z klubu PSL „Porozumienie” 

powiedzą swoim wyborcom o cenie mieszkań sprzedanych na Blichu i w Zduńskiej 

Dąbrowie?  Jak nazwią  Panowie  Radni działalność finansową ludzi w warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Urzeczu? Co można powiedzieć o sytuacji finansowej 

łowickiego  szpitala?  Jak nazwać zagarnianie przez Starostwo Powiatowe w 
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Łowiczu pieniędzy pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Borówku w 

sytuacji, gdy dzienna stawka żywieniowa wynosi 2,06 zł. 

Jak zakwalifikować straty finansowe powstałe w wyniku zwolnienia w PCPR byłej 

dyrektor i przedwczesnego powołania nowego dyrektora? Jak nazwać zawyżanie 

faktur za wykonane prace w inwestycji w Zduńskiej Dąbrowie do tej pory 

niewyjaśnionych przez Starostę.  Jak jest prowadzona gospodarka transportowa w 

Starostwie Powiatowym w Łowiczu? Do tej działalności finansowej należy dodać 

jeszcze inne sukcesy Starosty i Zarządu Powiatu Łowickiego. Geodezja – w 

rankingu Dziennika Łódzkiego z 18-19 stycznia 2004 roku dobre miejsce w 

klasyfikacji NA „Największy obciach województwa łódzkiego roku 2003”. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jedyne w województwie łódzkim - 

dlaczego? Sytuacja kadrowa w komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Panowie Radni zrzeszeniu w klubie Radnych PSL „Porozumienie” i 

wspierający ten klub inni radni proszę o wskazanie , gdzie w przytoczonych 

faktach jest fałsz. Mnie natomiast rodzi się wątpliwość czy macie prawo do oceny 

mojego  postępowania przecież ja działałem w myśl 44§ „Regulaminu Rady 

Powiatu Łowickiego”. Przypomnijcie go sobie? A, że treści wystąpienia  się Wam 

nie podobają  to mogę powiedzieć, że nie zawsze lekarstwo smakuje choremu 

pacjentowi. I na koniec małe sprostowanie. Słowa przytoczone w pkt 2 dotyczące 

uzasadnienia klubu Radnych PSL „Porozumienie” są nieprawdą. Nigdy nie 

wyrażałem się w ten sposób że tylko „7 radnych pracuje na korzyść powiatu”. 

Przypomnę Wam jeszcze, że Niezależny Klub Radnych Powiatu Łowickiego został 

zgłoszony w dniu 28.04.04 na Sesji Rady Powiatu Łowickiego już po spotkaniu 

przedstawicieli centralnych i lokalnych władz Samoobrony RP z rolnikami w 

Kiernozi.   

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż Klub Radnych PSL „Porozumienie” nie 

szukał pretekstu, czekał aż tym oskarżeniom zostanie nadany tok prawny. Dodał, 

że nie zgłoszenie tego faktu przez pana Wojciechowskiego do prokuratury, było z 

jego strony zaniechaniem.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski poinformował, że w swej 

wypowiedzi nikogo nie oskarżał, przekazywał jedynie swym wyborcom fakty w 

myśl § 44 Regulaminu Rady Powiatu  Łowickiego, który brzmi: „Rdni, realizując 

obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami, których reprezentują w radzie 

są obowiązani: 

1) przyjmować postulaty, wnioski i skargi wyborców, 

2) informować wyborców o aktualnej sytuacji powiatu, 

3) informować wyborców o swojej działalności w radzie, 
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4) konsultować materiały przygotowywane na sesję, w tym zwłaszcza projekty 

uchwał rady, 

5) upowszechniać uchwały i przedsięwzięcia rady oraz mobilizować mieszkańców 

powiatu do ich realizacji. „ 

 

Radny Michał Śliwiński  nadmienił, iż nikt nie ogranicza wolności słowa pana 

Wojciechowskiego. Nie jest oskarżony o głoszenie hasła „Dzierżek musi odejść” 

tylko o postawiony Staroście Łowickiemu zarzut defraudacji i sprzedaży majątku. 

Dodał, iż są to zwykłe populistyczne hasła.  

 

Radny Wiesław Adach poprosił o ponowne odsłuchanie kasety z nagraniem.  

 

Radni po raz kolejny odsłuchali kasety z nagraniem.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Artur Balik zgłosił kandydaturę Kazimierza Raka do składu Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Radny Kazimierz Rak wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Andrzej Pełka zgłosił kandydaturę Marka Byzdry do składu Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Radny Marek Byzdra wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Wiesława Adacha  do składu 

Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Wiesław Adach wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych : nieobecny 

Bolesław Kowalski/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

jednogłośnie wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej Radnych: Kazimierz Rak, 

Marek Byzdra, Wiesław Adach. 
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Radny Andrzej Płacheta zaproponował członkom Komisji Skrutacyjnej , aby na 

kartach do głosowania była możliwość wstrzymania się od głosu. 

 

Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że nie ma takiej 

możliwości, aby na kartach do głosowania była możliwość wstrzymania się od 

głosu. 

 

Komisja Skrutacyjna zebrała się w oddzielnym pomieszczeniu w celu 

przygotowania kart do głosowania.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż ta Rada go 

powołała na stanowisko Wiceprzewodniczącego i ta Rada ma prawo go odwołać, 

ale nie zgodzi się że w myśl przedstawionych wniosków . 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Byzdra poinformował, iż 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, wybierając Marka Byzdrę na 

Przewodniczącego Komisji, Kazimierza Raka na Sekretarza Komisji oraz 

Wiesława Adach na Członka Komisji. Przygotowano 21 kart do głosowania które 

zostały ostemplowane pieczęcią Rady Powiatu. Karta do głosowania zawiera 

pytanie „Czy jesteś za odwołaniem  Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego?” Na karcie są umieszczone 

dwa kwadraty, przy których są napisane słowa TAK bądź  NIE. W dolnej części 

karty jest zapisana miejscowość Łowicz i data 30 czerwca 2004 roku. Jeżeli osoba 

jest za odwołaniem z funkcji zakreśla krzyżykiem  kwadrat z napisem  TAK , jeżeli 

nie jest za odwołaniem zakreśla kwadrat z napisem  NIE. Poinformował, że jeżeli 

na karcie do głosowania zostaną zakreślone obydwa kwadraty głos jest wtedy 

nieważny. Również za głos nieważny uznana jest karta na której nie dokonano 

żadnego zakreślenia. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o przedstawienie formuły 

większościowej. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Byzdra poinformował, że zgodnie 

z treścią proponowanego protokółu, aby faktycznie dokonać rozstrzygnięcia ww. 

wniosku wymagana jest większość bezwzględna głosów.  

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na XIX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. /Nieobecny radny Bolesław Kowalski/ 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Marek Byzdra odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej wybranej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

odwołania p. Waldemara Wojciechowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego oraz wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 13/. 

 

Radny Kazimierz Rak poinformował, że jest przeciwny wybieraniu nowego 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego na XIX Sesji. Wniósł o 

zwolnieni jego osoby z funkcji Sekretarza Komisji Skrutacyjnej  z uwagi że nie 

zamierza, głosować w sprawie wyboru nowego Wiceprzewodniczącego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przyjął wniosek Radnego Kazimierza 

Raka. 

  

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie odwołania Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

Bolesław Kowalski/: 

za    - 12 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę  Nr XIX/120/2004 RPŁ w sprawie odwołania Pana Waldemara 

Wojciechowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

/Zał.Nr 14/. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski podziękował, za dobrą współprace licząc na 

dalszą  w imię Powiatu Łowickiego. Dodał,  że sytuacja stworzona na dzisiejszych 

obraach jest tylko grą polityczną.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski podziękował w imieniu Rady Powiatu 

panu Waldemarowi Wojciechowskiemu za pracę jaką wykonał na stanowisku 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Radny Wiesław Adach   nadmienił, iż każdy ma prawo do obrony. Poprosił aby 

na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Zarząd wyjaśnił sprawę 

przekazania działek. 
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Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż może wielu  Radnych w momencie gdy 

Radny Waldemar Wojciechowski przemawiał  odebrało jego słowa jako zarzuty. 

On sam odebrał to  w kategorii pytań , które Radny ma prawo zadawać a Starosta 

ma obowiązek na nie odpowiadać. Dodał, że nie zabierał głosu w tym momencie, 

żeby nie być stroną w zapowiedzianym głosowaniu, podejmowanej uchwale. 

Zamierzał odnieść się do tych pytań w sprawach różnych, natomiast dokładnie do 

wszystkich punktów ustosunkuje się na piśmie, które wszyscy Radni otrzymają.  

 

2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego,  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o zgłoszenie kandydatury 

Radnego do składu Komisji Skrutacyjnej w miejsce radnego który złożył 

rezygnacje. 

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Andrzeja Pełki do składu Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Radny Andrzej Pełka wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych , nieobecny 

Bolesław Kowalski/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

jednogłośnie wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej Radnego Andrzeja Pełka.   

 

Skład Komisji Skrutacyjnej: Marek Byzdra, Andrzej Pełka, Wiesław Adach. 

  

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o podawanie kandydatur na 

stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

  

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Olęckiego  na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  
 

Radny Stanisław Olęcki wyraził zgodę na kandydowanie na  funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż jego uwaga będzie cenna do Komisji 

Skrutacyjnej z technicznych względów. Dodał, że dziecięcy teatr pod nazwą 

odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego trwa. Scenariusz i 
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reżyseria autorstwa Klubu Radnych PSL „Porozumienie”. Nowy kandydat na 

Wiceprzewodniczącego jest i myśli że jest to świetna reglamentacja parafrazy nad 

wnioskiem koncepcji cała władza w ręce rad czyli w ręce PSL. Spektakl ten jest 

zwykłą prowincjonalną awanturką polityczną. Poinformował, że  Niezależny Klub 

Radnych Powiatu Łowickiego w tej farsie nie będzie brał udziału. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił, aby Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do pracy.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Byzdra poinformował, iż 

Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Pana Stanisława Olęckiego na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się, wybierając Marka Byzdrę na 

Przewodniczącego Komisji, Andrzeja Pełkę na Sekretarza Komisji oraz Wiesława 

Adach na Członka Komisji. Komisja przygotowała karty do głosowania z 

następującym pytaniem „Czy jesteś za wyborem Pana Stanisława Olęckiego na  

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego?” Na karcie są 

umieszczone dwa kwadraty, przy których są napisane słowa TAK bądź  NIE.          

W dolnej części kart jest zapisana miejscowość Łowicz i data 30 czerwca 2004 

roku. Karty do głosowania ostemplowane są pieczęcią Rady Powiatu Łowickiego. 

Jeżeli osoba jest za wyborem na  funkcję Wiceprzewodniczącego  zakreśla 

krzyżykiem  kwadrat z napisem TAK  , jeżeli nie jest za wyborem zakreśla kwadrat 

z napisem NIE. Poinformował, że jeżeli na karcie do głosowania zostaną 

zakreślone obydwa kwadraty głos jest wtedy nieważny. Również za głos nieważny 

uznana jest karta na której nie dokonano żadnego zakreślenia.  

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na XIX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. /Nieobecni Radni: Bolesław Kowalski, Artur 

Balik, Wiesław Dąbrowski , Jolanta Kępka, Andrzej Płacheta, Kazimierz Rak, 

Waldemar Wojciechowski / 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Marek Byzdra odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej wybranej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Pana Stanisława Olęckiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr  15/. 
 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru pana Stanisława Olęckiego na Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, nieobecny 

Bolesław Kowalski Artur Balik, Wiesław Dąbrowski , Jolanta Kępka, Andrzej 

Płacheta, Kazimierz Rak, Waldemar Wojciechowski /: 

za    - 12 

przeciw   - 1 

wstrzymało się   - 1 

podjęli Uchwałę  Nr XIX/121/2004 RPŁ w sprawie wyboru pana Stanisława 

Olęckiego na  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  /Zał. Nr 16/. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski podziękował  Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej oraz całej Komisji za prace w dniu dzisiejszym. W imieniu 

Rady i własnym pogratulował wyboru Panu Stanisławowi Olęckiemu na funkcje 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki podziękował za poparcie jego 

kandydatury. Dodał, że będzie miał na sercu  słowa jakie padły pod adresem jego 

formacji politycznej. 

 

Starosta Cezary Dzierżek podziękował w imieniu Zarządu Powiatu i własnym 

Radnemu Waldemarowie Wojciechowskiemu za dotychczasową współprace na 

stanowisku Wiceprzewodniczącego RPŁ. Natomiast nowo wybranemu 

Wiceprzewodniczącemu RPL  panu Stanisławowi Oleckiemu złożył gratulacje i 

życzył dobrej obustronnej współpracy.  

 

3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych, 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica  przedstawił i omówił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych. Poinformował, 

że do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Pana Ryszarda Makochan o 

dokonanie zamiany następujących lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego oznaczonego nr 4 o pow. 18,11m2  położonego na parterze w 

budynku nr 69,  w obrębie Nowe Zduny o wartości - 11.585,-zł, na lokal nr 8 o 

pow. 18,11m2  stanowiący własność Ryszarda Makochan i Anny Marciniak-

Makochan  położony na I piętrze w budynku nr 69,  w obrębie Nowe Zduny o 

wartości -  12.069,-zł. Różnica wartości lokali mieszkalnych wynosi 484,-zł. 

Wnioskodawca rezygnuje z wyrównania różnicy wartości nieruchomości i 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów aktu notarialnego. 

W związku z powyższym dokonanie zamiany nie obciąży kosztami Powiatu 

Łowickiego.     
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, K. Rak, W. Adach, M. Byzdra). 

za     -17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/122/2004 RPŁ  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości lokalowych / Zał. Nr 17/ 

 

4) zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004, 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, M.Byzdra, W.Adach. K.Rak, ) 

za     -17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/123/2004 RPŁ  w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 /Zał. Nr 18/ 
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5) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz 

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił i omówił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego 

oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż  jest słaba współpraca Rady Powiatu 

Łowickiego z Urzędem Miasta w sprawie budowy składowiska odpadów w 

miejscowości Piaski Bankowe w gminie Bielawy. UM w Łowiczu chce rozwijać 

składowisko w miejscowości Jastrzębia w gminie Łowicz.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż zakład utylizacji 

odpadów jest potrzebny, i może być to inwestycja samorządów zrzeszających się w 

Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski) 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/124/2004 RPŁ  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 

/Zał. Nr 19/ 

 

6) zmiany Uchwały Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                   

26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu 

Łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego”, 

 

Starosta Cezary Dzierżek przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 

roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu „Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”. Nadmienił, iż w związku  ze 

śmiercią radnego Józefa Błaszczyka który był członkiem Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego, organ który powołał go do składu ww. Komisji  

powołuje w to miejsce  nowego członka Komisji. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o wyłonienie kandydatów  

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 
 

Radny Michał Śliwiński zgłosił osobę Radnego Juliana Nowaka jako kandydata 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Julian Nowak wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, M.Byzdra, W.Adach. A. Pełka) 

za     -17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/125/2004 RPŁ  w sprawie zmiany Uchwały                             

Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie 

delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 20/. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż na Sesje przybył 

Pan Piotr Szczepnakowski – Chełmoński. Zaproponował, aby w związku z tym 

informacje dotyczący utworzeniem w Muzeum w Łowiczu Izby Pamięci Józefa 

Chełmońskiego, który miał być omawiany w sprawach różnych przez ww. był 

przedstawiony przed podpunktem 7 punktu 11.    

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zawnioskował o zapoznanie się  z 

informacją Pana Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego odnośnie utworzenia 

w Muzeum w Łowiczu  Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego przed podpunktem 7 

punktu 11. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych , nieobecni  

B. Kowalski, K. Rak, J. Kępka,  A. Balik, , A. Płacheta, J. Markus) 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przychylili się do wniosku Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego  

o zapoznanie się  z informacją Pana Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego 

odnośnie utworzenia w Muzeum w Łowiczu  Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego 

przed podpunktem 7 punktu 11. 
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Informacja Pana Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego odnośnie 

utworzenia w Muzeum w Łowiczu  Izby Pamięci Józefa Chełmońskiego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt programu 

obchodów 155 rocznicy urodzin i 90 rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego: 

-  Powiatowy Konkurs Plastyczny pod tytułem „Moje inspiracje malarskie i 

Józefa Chełmońskiego” . Patronat nad Konkursem objął Starosta Łowicki. 

- Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Pejzaże Józefa Chełmońskiego w moim 

obiektywie”. 

- Powiatowy Konkurs dotyczący wiedzy na temat życia i twórczości Józefa 

Chełmońskiego. 

Prace które wzięły udział w tych konkursach będą wystawione w Muzeum                       

i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Zostanie zorganizowana przez Wydział EKS  

Sesja popularno - naukowa w Sali Barokowej Muzeum poświęcona życiu i 

twórczości Józefa Chełmońskiego. Podczas jej trwanie będą wygłoszone wykłady, 

odczyty oraz zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna prac Józefa 

Chełmońskiego i wystawa pamiątek po tym artyście. Do obchodów  ww. rocznic 

włączyłby się również Wójt Gminy Kocierzew oraz GOK w Kocierzewie.   

 

Piotr Szczepankowski - Chełmoński przedstawił treść wniosku złożonego do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego dot. „podjęcia  Uchwały promującej 

miasto Łowicz poprzez przyjęcie do realizacji proponowanego przeze mnie 

programu działania na rzecz Józefa Chełmońskiego w roku 2004” /Zał. Nr 21/. 

Poinformował, że jego dotychczasowe działania odniosły jakiś skutek w postaci 

odczytanego przez Dyrektor Wydziału EKS programu. Od 5 lat dla Józefa 

Chełmońskiego nie zrobiono nic. W Łowiczu jest piękne Muzeum. Czy nie będzie 

wstydem gdy zwiedzający turysta nie znajdzie w nim akcentu o Józefie 

Chełmońskim. Czy jego prace nie powinny mieć stałego miejsca w tym obiekcie w 

postaci Izby Pamięci. Znalazł sponsorów którzy współfinansują produkcję 

plakatów to m.in. OSM w Łowiczu , firma Krajewscy, MAGDANNA. Zostanie 

wydany również folder i kartki pocztowe. Wystarczy mieć dobre chęci. Dodał, że 

gdyby to on był Dyrektorem Muzeum w Łowiczu to zabiegałby o utworzenie takiej 

sali pamięci, organizowałby wystawy chociażby z tych pamiątek jakie ma. Taka 

sala byłaby dumą dla Dyrektora. Nadmienił, iż Pan Walerian Warchałowski jako 

Dyrektor z 20 letnim stażem pracy powinien uszanować postać Józefa 

Chełmońskiego.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak   poinformował, że Radni Powiatu 

Łowickiego wiedzą dużo o  Józefie Chełmońskim. 150 rocznica urodzin była 

bardzo uroczyście obchodzona. Obecna Rada też zajmie się tą tematyką. 
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Zaproponował zorganizowanie wspólnej Sesji  Rady Powiatu Łowickiego i Rady 

Gminy Kocierzew. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski dodał, że konieczne jest otwarcie sali 

poświęconej Józefowi Chełmońskiemu - cudze chwalimy, a swego nie znamy. 

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Walerian Warchałowski poinformował, że 

pamięć o Józefie Chełmońskim jest cały czas obecna m.in. dzięki tablicy 

upamiętniającej jego osobę. Pamiątki po Józefie Chełmońskim proponowane przez 

Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego nie kwalifikują się jako zbiory 

muzealne. Kierowanie słów, że osoba Józefa Chełmońskiego jest zapomniana, jest 

co najmniej niewłaściwe. Dodał, że jeżeli słyszy od Piotra Szczepankowskiego –

Chełmońskiego, iz wystawę prac artysty można zorganizować w piwnicy lub 

strychu Muzeum to przechodzi go dreszcz. Najważniejszym jest fakt braku 

środków finansowych. Zaznaczył, że Pan Piotr Szczepankowski – Chełmoński 

musi przyjąć do wiadomości, że zbiory muzealne rządzą się określonymi prawami. 

Dopóki nie spełnią odpowiednich wymogów nie mogą być eksponatami 

muzealnymi. Kserokopie dzieł, aktów chrztu nie mogą nimi być.  

 

Nadmienił, że jeżeli Rada Powiatu   podejmie decyzje o powstaniu Izby Pamięci w 

Muzeum to trzeba będzie wyasygnować na ten cel środki finansowe. Dalsza 

dyskusja w tym temacie może być tylko merytoryczna.  

 

Piotr Szczepankowski – Chełmoński nadmienił, iż można stosować różne fortele 

aby temat ten sprowadzić do przepisów prawa. Są to bzdury. Nie można zasłaniać 

się tylko tablicą pamiątkową. Stwierdził, iż Dyrektor Muzeum w Łowiczu zastawia 

się przepisami prawnymi, które nie istnieją. Dodał, że jeżeli jego działania nie 

przyniosą efektów to podejmie je u Ministra Wojciecha Olejniczaka, Wojewody i 

w Sejmiku Województwa. Zaznaczył, że będzie wnioskował o odwołanie Pana 

Waleriana Warchałowskiego z funkcji Dyrektora Muzeum w Łowiczu, pomimo że 

nie jest mieszkańcem Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Wiesław Dąbrowski poinformował, 

że każda ze stron przedstawiła swe racje. Szanuje inicjatywę Piotra 

Szczepankowskiego – Chełmońskiego.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że jeżeli Minister Wojciech Olejniczak 

przekaże środki finansowe na ten cel to należy natychmiast utworzyć Izbę Pamięci 

Józefa Chełmońskiego.  
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Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, że każdą inicjatywę 

trzeba cenić. Zaproponował, aby swą opinię w powyższym temacie przedstawiła 

Rada Muzealna.  

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Walerian Warchałowski poinformował, że nie 

można tworzyć izby w izbie. Do tego zadania trzeba mieć obiekty. Rada Muzealna 

negatywnie oceniła propozycje umieszczenia fotokopii. Układ muzealny ma swój 

styl i sens. Turyści nie będą chcieli oglądać fotokopii dzieł artysty. Dodał, że 

nikomu nie zabrania działań zmierzających do odwołania go z funkcji Dyrektora 

Muzeum.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że nikomu nie jest obojętna inicjatywa 

Pana Piotra Szczepankowskiego – Chełmońskiego. Powiat Łowickie nie stać na 

realizację wielu interesujących propozycji. Muzeum w Łowiczu jest Muzeum 

Rejestrowym. To jego Rada czuwa nad otrzymywaniem dotacji od Wojewody. 

Dodał, że jeżeli będą środki finansowe to budynek Muzeum zostanie 

przygotowany, aby można w nim było wystawić więcej eksponatów zgodnych z 

przepisami prawnymi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Wiesław Dąbrowski  nadmienił, iż 

Rada wysłuchała racji obu stron. Zostanie podjęta decyzja na tyle na ile to będzie 

możliwe. Podziękował Panu Piotrowi Szczepankowskiemu – Chełmońskiemu za to 

co robi dla potomnego, dla syna ziemi łowickiej.  

 

 

7) zmiany uchwały  Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. 

Blich 10, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały  Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w strukturze 

organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10. 

 

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

pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, nieobecny: 

B. Kowalski, K. Rak, J. Kępka,  A. Balik, W. Wojciechowski, A. Płacheta,               

J. Markus) 

za     -14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/126/2004 RPŁ  w sprawie zmiany Uchwały                            

Nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w 

sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                

Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Tadeusza Kościuszki w 

Łowiczu przy ul. Blich 10 /Zał. Nr 22/, 

 

8) 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. 

 

Radny Wiesław Adach zapytał o podział środków na remont Ośrodków Zdrowia 

w Bełchowie i Zdunach. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że na remont OZ w Zdunach 

przeznaczona jest kwota 34 000,00 zł, zaś na OZ w Bełchowie – 46 000, 00 zł.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, aby w związku ze złożoną w dniu 

dzisiejszym rezygnacją Pana Andrzeja Smalc z wynajmowania OZ w Bełchowie  

kwotę przeznaczoną na jego remont przeznaczyć na projekt naprawy mostu w 

Kompinie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zaproponował, aby finansowanie 

OZ w Bełchowie wstrzymać do momentu wyjaśnienia sprawy. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka odpowiadając na pytanie Radnego Wiesława 

Adacha poinformowała, że pierwsza propozycja podziału środków przedstawiała 

się następująco 20 000, 00 zł OZ w Zdunach i 70 000,00 zł OZ w Bełchowie.   

 

Starosta Cezary Dzierżek zaproponował, aby do realizacji przyjąć inwestycje w 

OZ w Zdunach, a w Bełchowie zatrzymać procedury przetargowe,  w związku z 

zaistniałą sytuacją.   
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Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że jest ustalony  zakres prac 

do wykonania. Zaznaczył, że jeżeli decyzja odnośnie remontu OZ w Bełchowie nie 

zostanie dziś podjęta to należy liczyć się z faktem iż zadanie to nie będzie w pełni 

zrealizowane. Będzie za mało czasu, następna Sesja RPŁ odbędzie się w miesiącu 

sierpniu.  

 

Radny Michał Śliwiński wycofał swą propozycje odnośnie przesunięcia środków 

z remontu OZ w Bełchowie na wykonanie projektu naprawy mostu w miejscowości 

Kompina.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, K.Rak, J. Kępka, A. Balik, W. Wojciechowski, A. Płacheta ,                  

J. Markus ) 

za     -14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/127/2004 RPŁ  w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok /Zał. Nr  23 /.  

 

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2003 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2003 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, K.Rak, J. Kępka,  A. Balik, W. Wojciechowski, A. Płacheta ,                  

J. Markus ) 

za     -14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/128/2004 RPŁ  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Łowiczu za 2003 rok               

/Zał. Nr 24/.  
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 10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za                          

     2003 rok 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 

rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, nieobecny: 

B.Kowalski, K.Rak, J. Kępka, A. Balik, W. Wojciechowski, A. Płacheta ,                  

J. Markus ) 

za     -14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XIX/127/2004 RPŁ  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 rok /Zał. Nr 25/.  

 

   Ad. pkt 11 

 

 Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Starosta Cezary Dzierżek odpowiadając na pytania Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego poinformował, że inwestycje realizowane są zgodnie z planem 

budżetowym.  Kilka inwestycji Powiat przejął w trakcie realizacji, do których były 

uwagi  m.in. w Zduńskiej Dąbrowie, ale zostały one skorygowane. Jeśli chodzi o 

artykuł zamieszczony w Dzienniku Łódzkim „Największy obciach województwa 

łódzkiego roku 2003” dotyczył on przygotowania mapy numerycznej w zakresie 

unijnych pilotaży.  Radni doskonale wiedzą jaka jest sytuacja szpitala łowickiego 

oraz jakie są możliwości jej poprawy. Budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu w dobrej 

wierze został przez samorząd który dysponował w swoim czasie tym obiektem 

przekazany Zakonowi Dominikanów, wierząc iż zostanie on wyremontowany i 

wykorzystywany na cele oświatowe. Rada poprzedniej kadencji pozytywnie 

opiniowała, a wręcz nawet mobilizowała Zarząd o  odzyskanie tej nieruchomości. 

Od początku uczestniczył w prowadzeniu tych rozmów wspierany przez Radę, 

absolwentów tej szkoły. Rekompensata jaką Zakon Dominikanów zażądał za ten 

obiekt oscylowała wokół 2 000 000,00 zł. Sprawa ciągnęła się długo, i sytuacja 

sprzyjała Powiatowi. Dominikanie odzyskali w Kraju tyle majątku, że nie byli w 

stanie  nim administrować. Doszło do tego, iż „chwytem” Powiat oświadczył, że 

rezygnuje z tego budynku i stopniowo będzie on opuszczany.    
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W tym czasie Dominikanie zaczęli inaczej rozmawiać. Ponieważ Powiat nie miał 

środków finansowych, padła propozycja aby posłużyć się mieniem Skarbu 

Państwa. Starosta oprócz tego że jest Przewodniczącym Zarządu Powiatu i ma swe 

powinności do których należy m.in. zabezpieczenie placówkom oświatowym lokali 

jest także  Przedstawicielem Skarbu Państwa, Wojewody co do zarządzania 

pewnym majątkiem. W związku z tym wystąpił do Wojewody o uzyskanie 

pozwolenia aby ze wskazanego majątku Skarbu Państwa skorzystać wymieniając 

go  na obiekt Dominikanów, który w tym przypadku stałby się własnością Skarbu 

Państwa. Wojewoda wyraził na to zgodę. W rezultacie za  około 4 hektary 

wymieniono ten obiekt. Budynek został wyceniony na kwotę około 700 000 , 00 zł, 

działki natomiast na  600 000 , 00 zł. Jako Skarb Państwa Rada w tym przypadku 

nie była stroną , nie nastąpiło żadne złamanie prawa. Nadmienił, iż wydaje mu się 

iż zamiana była korzystna. W tej chwili Powiat wystąpił o powiatyzacje tego 

majątku. Był to najłagodniejszy i najkorzystniejszy sposób odzyskania i 

przekształcenia tego mienia we własność Powiatu. W tym przypadku nie było 

żadnego złamania prawa, o czym radny Waldemar Wojciechowski mógł nie 

wiedzieć, posługując się jedynie informacją prasową która w tym przypadku była 

niepełna.      

 

Radny Michał Śliwiński  zapytał, czy Przewodniczący RPŁ wyraził zgodę na 

opuszczenie obrad XIX Sesji RPŁ Radnym którzy są w tej chwili nieobecni. 

Uważają się oni za najbardziej uczciwych i najlepiej rozumiejących problemy 

swych wyborców, a w momencie gdy są poruszane ważne kwestie ich nie ma. 

Wydaje mu się , że diety dziś wezmą.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że z ważnych 

powodów osobistych i służbowych zwolniła się u niego  Radna Jolanta Kępka oraz 

Radny Kazimierz Rak. Pozostałe osoby nie zwalniały się.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał dlaczego Przewodniczący RPŁ przyjmując 

oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Łowickiego nie zwrócił uwagi na brak 

w niektórych formularzach danych dotyczących braku wyceny majątku  lub jej nie 

posiadania. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż ustawa dokładnie 

nie precyzuje tego zagadnienia w sposób zasadniczy. Nie jest to naruszenie 

zapisów prawnych. 
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Radny Michał Śliwiński zapytał co dalej z Panem Jerzym Kuczyńskim 

Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów. Dodał, że Przewodniczący Rady 

powinien zareagować na zaistniałą sytuacje. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski    poinformował, iż o całej sytuacji 

zaistniałej wokół osoby Pana Jerzego Kuczyńskiego dowiedział się od Starosty 

Cezarego Dzierżka. Sprawa ta został przedstawiona radnym na posiedzeniach 

Komisji stałych RPŁ. Dodał, że rozmawiał kilka razy z Panem Jerzym Kuczyńskim 

sugerując aby sam złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. Nadmienił, iż  wyniósł 

przeświadczenie, że jeżeli Rada podjęłaby uchwałę o odwołaniu Pana 

Kuczyńskiego z funkcji Rzecznika Praw Konsumentów to osoba ta mogła by 

zrobić sobie jakąś krzywdę. Wraz ze Starosta postanowiliśmy odłożyć tę sprawę na 

okres powakacyjny. Zostanie ona bardziej szczegółowo zbadana.  Czyn popełniony 

przez Pana Jerzego Kuczyńskiego spowodowany był m.in. kłopotami finansowymi, 

desperacją. Poinformował, że Pan Jerzy Kuczyńskim prosił o spotkanie z Radą 

Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Michał Śliwiński zaznaczył, że kłopoty finansowe może mieć każdy, ale  

nie powinien narażać na nie także Rady. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał czy pan Jerzy Kuczyński jest w ogóle w stanie 

pracować na rzecz Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  nadmienił, iż petenci są przyjmowani 

przez Pana Jerzego Kuczyńskiego. Aspekt moralny zaważył na decyzji że uchwała 

o odwołaniu Jerzego Kuczyńskiego z funkcji Powiatowego Rzecznika Praw 

Konsumentów nie została wprowadzona do porządku obrad dzisiejszej Sesji RPŁ. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 12 

 

  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski 

zamknął obrady XIX sesji RPŁ. 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

J. Protekta 


