
P R O T O K Ó Ł   Nr XX/04 
 

z obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  25 sierpnia   2004 roku, godz. 10.00 

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

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20 

Nieobecny Radny Artur Balik   - usprawiedliwiony  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIX 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. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo – 

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2004 /2005. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za                

I półrocze  2004 roku.   

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

2) zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki 

czynszowej, 

3) powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,  

4) uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /wyrównywaniu 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim, 

5) przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego,  

6) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 

rok, 

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

9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach 

Powiatu Łowickiego, 

10) poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu, 

11) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

12) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 

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

11.  Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.                            
 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  witając Radnych i zaproszonych 

gości  otworzył XX 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. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha z upoważnienia Zarządu Powiatu Łowickiego 

wniósł o wycofanie z porządku obrad XX Sesji RPŁ podpunktu 12 w punkcie 9 

pt. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu". Poinformował, że uzasadnieniem powyższego jest konieczność 

wprowadzenia dodatkowych zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

spowodowanych zmianami personalnymi oraz wynikającą z powyższego ko-

niecznością przesunięć niektórych zadań między wydziałami Starostwa, czego 

nie można było zawrzeć w materiale przekazanym wcześniej Radnym. 

Zawnioskował o wprowadzenie w punkcie 9 podpunktu 12 pt. „Podjęcie 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej 



 3 

Rady Powiatu Łowickiego do zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu". 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha Wniósł także o wprowadzenie do porządku 

obrad XX Sesji RPŁ  punktu pt. „Zajęcie stanowiska Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie reaktywowania Prokuratury Okręgowej i Sądu 

Okręgowego w Skierniewicach". Nadmienił, iż stanowisko to dotyczy 

ewentualnego wsparcia przez Radę Powiatu inicjatywy poselskiej ww. 

przedmiocie, konkretnie zaś inicjatywy Poseł Krystyny Ozgi. Ujmując rzecz w 

kategoriach ogólnych, chodzi tu przede wszystkim o ułatwienie dostępu 

mieszkańcom naszego Powiatu do organów wymiaru sprawiedliwości - dodał. 

Poinformował, że projekt ewentualnego stanowiska w tej sprawie Radni 

otrzymali. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w dniu 24 sierpnia 2004 roku odbyła się dyskusja dotycząca „Zajęcie 

stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie reaktywowania Prokuratury 

Okręgowej i Sądu Okręgowego w Skierniewicach".  Ze strony członków 

Komisji padła propozycja aby, na jedno z najbliższych posiedzeń Komisji 

zostali zaproszeni przedstawiciele Prokuratury i Sądu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, iż Prezes Sądu Rejonowego w 

Łowiczu Pani Elżbieta Chądzyńska obiecała wziąć udział w obrad XX Sesji 

RPŁ. Nadmienił, iż nic nie stoi na przeszkodzie aby , stanowisko to zostało 

zajęte  w terminie późniejszym.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o wypowiedzenie się w 

powyższej sprawie Starostę Cezarego Dzierżka.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż przeniesienie Prokuratury  Okręgowej i 

Sądu Okręgowego ze Skierniewic do Łodzi spowodowało utrudnienie dostępu  

mieszkańcom powiatu łowickiego i innych powiatów ościennych  do organów 

wymiaru sprawiedliwości. Nastąpiła duża uciążliwość  w dojazdach, wydłużył 

się także termin załatwianych spraw. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zawnioskował o zamianę 

kolejności w punkcie 9 podpunktów 9 i 11 tzn. podpunkt 9 - Zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego będzie podpunktem 11, natomiast podpunkt 11 -  

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu, będzie podpunktem 9. 
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych,): 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIX 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. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo – 

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2004 /2005. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za                  

I półrocze 2004 roku.   

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

2) zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki 

czynszowej, 

3) powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,  

4) uczestnictwa Powiatu Łowickiego w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim, 

5) przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego,  

6) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 

rok, 

7) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok  

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

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

10) poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu, 
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11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie    

             wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach  

             Powiatu Łowickiego, 

12) powołania  Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do   

      zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   

      Powiatowego w Łowiczu. 

13) Zajęcie stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

reaktywowania Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w 

Skierniewicach.  

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

 11. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokółu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) : 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie przyjęli protokół z XIX Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między Sesjami  Zarząd 

Powiatu odbył  7 protokołowanych posiedzeń na których - uzgodniono 48  

projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

Zarząd zajął stanowisko w sprawach: 

1) wydzierżawienia ośrodka zdrowia w Chąśnie na rzecz                      

dotychczasowych użytkowników, 

2) kontynuacji ubezpieczenia majątku Powiatu Łowickiego, 

3) wniosku NZOZ „Medicus” o rozłożenie na raty należności za bezumowne                             

    korzystanie z nieruchomości za okres I-VI 2004r 

4) wniosku Pana Pawła Plesińskiego w sprawie rozłożenia na   3 raty   

    należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości  za okres I-VI 2004r, 

5) wniosku NZOZ w Bełchowie o nieodpłatne użytkowanie Ośrodka            

    Zdrowia w Bełchowie, 
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6) wniosku NZOZ Śwętojańska o zawarcie umowy na okres 01.01.2004r. do  

    30.09.2004r, 

7) wniosku   NZOZ     Łyszkowice  o  zawarcie  w  umowie   możliwości 

   wcześniejszego wypowiedzenia umowy, 

8) administrowania ośrodkiem zdrowia w Chąśnie, 

9) wniosku Marcina Gudaja kierownika NZOZ „MEDICUS”    w Kiernozi 

     dotyczącego dostosowania GOZ w Kiernozi do  aktualnych standardów  

    narzuconych przez NFZ, 

10) wniosku Dyrektora ZSP nr 3   w   Łowiczu o zwiększenie planu      

      wydatków budżetowych szkoły na    2004 r, 

11) wniosku Dyrektora ZSP nr 2 RCKU w Łowiczu  o  zwiększenie   planu    

      wydatków  budżetowych   szkoły  na  2004 r, 

12) wniosku  Collegium OO. Pijarów   w     Łowiczu o otwarcie Pijarskiego   

      Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu, 

13)  wniosku Dyrektora III LO im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego o 

zwiększenie wydatków na remonty, 

14) dofinansowania Muzeum w Łowiczu, 

15)„BETER-MED” w Łyszkowicach o zawarcie umowy dzierżawy na rok 2004, 

16) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie poręczenia kredytu   

 bankowego, 

17) wniosku Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu w  sprawie zakupu  

  urządzenia do badania trzeźwości, tzw. „ALKOMATU”. 

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt Planu Gospodarki 

Odpadami dla miasta Łowicza. Zarząd negatywnie zaopiniował projekt Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieborów. 

Członkowie Zarządu dokonali analizy naboru do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym,  

oraz pozytywnie zaopiniowali informację o przygotowaniu szkół  i placówek 

oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004 – 20005 

Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

1. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie  

wykonawcy na: 

1) naprawę elementów konstrukcyjnych 

2) wymianę instalacji elektrycznej 

3) wymianę instalacji kanalizacyjnej 

        w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu przy ul. 

Bonifraterskiej;  

 

2. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

wykonawcy na termomodernizację budynku Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Sobocie w ramach zadania: „Renowacja budynku Ośrodka 

Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń”; 
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3. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

wykonawcy na renowację budynku Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Zdunach w ramach zadania: „Renowacja budynku Ośrodka 

Zdrowia w Zdunach”; 

 

4. sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wyłonienie wykonawcy na renowację budynku Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bełchowie w ramach zadania: „Renowacja budynku 

Ośrodka Zdrowia w Bełchowie”; 

 

5. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności 

wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej, a także 

zatwierdzenia treści ogłoszenia w ramach zadania: 

1) naprawa elementów konstrukcyjnych 

2) wymiana instalacji elektrycznej 

3) wymiana instalacji kanalizacyjnej 

w budynku I Liceum Ogólnokształcącego; 

 

6. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia    

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności 

wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w 

celu wyłonienia wykonawcy na renowację budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Adres placówki: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobocie,  ul. Warszawska 2, 99-

423 Sobota;  

 

7. 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 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

naprawę chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Bełchowie. Adres placówki: ul. Piaskowa 1, 

99-418 Bełchów ; 

 

8. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji i istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności 

wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w 

celu wyłonienia wykonawcy na naprawę elewacji oraz wymianę stolarki 

okiennej w budynku Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zdunach. 

Adres placówki: Zduny 34, 99-440 Zduny;  
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9. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, / 4 –  

uchwały/;  

 10. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie  występującego w 

ciągu roku niedoboru budżetu powiatu; 

 

11. 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 dostawę i    montaż  podnośnika platformy 

schodowej do transportu osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w 

Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Bielawach, ul. Garbarska 10,  99-423 Bielawy; 

 

12. ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

– 2 uchwały; 

 

13. sprzedaży w drodze rokowań lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Powiatu  Łowickiego: nr 6  budynku nr 64B położonym w  obrębie Nowe Zduny 

na działce ozn. nr 39/3 o pow. 1.595 m2 dla  której w Sądzie Rejonowym w 

Łowiczu  prowadzona jest KW 33287, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 

64E położonym w obrębie  Nowe Zduny na działce ozn. Nr 38/2 o pow. 1.076 

m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jest prowadzona KW 33290 oraz 

lokali mieszkalnych nr 6 i 7 w budynku nr 69 położonym w obrębie Nowe 

Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m2 dla której prowadzona jest KW 

33292; 

  

14. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej; 

  

15.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za                          

       I półrocze 2004 r; 

 

16. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż 

platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku 

Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki  

Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy; 

 

17. odwołania z funkcji Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu; 

 

18. powierzenia funkcji dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu; 

 



 9 

19. powołania komisji odbiorów końcowych wykonania przebudowy 

drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz – Różyce – Wejsce oraz przebudowy drogi 

powiatowej  nr 38 347  Łyszkowice – Bełchów.  

 

Na  XX Sesję RPŁ Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał w sprawie: 

1) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego, 

2) zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu  

    Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki czynszowej, 

3) powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu  

     Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,  

4) uczestnictwa Powiatu Łowickiego w wyrównywaniu szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, 

ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim, 

5) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 rok, 

6) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok – 

porozumienie z jednostkami  samorządu terytorialnego, 

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

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

9) poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu, 
 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie miedzysesyjnym 

Wydział GGN przeprowadził II przetarg na sprzedaż nieruchomości położnej w 

Łowiczu przy ul. Składowej 19, został wyłoniony nabywca za cenę  176 000,00 

zł. Planowany termin podpisania aktu notarialnego to dzień 1 września 2004 

roku. Wydział ten w drodze postanowienia przekazał 27 wniosków osób 

ubiegających się o zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza 

obecnymi granicami państwa polskiego wraz z aktami sprawy do wojewody 

Łódzkiego. Został ogłoszony przetarg na wykonanie pionowej osnowy 

szczegółowej klasy III i IV na terenie miasta Łowicza. Wyłonienie wykonawcy 

odbędzie się 2 września 2004 roku. Nadmienił, iż 27.07.2004 r. odbędzie się  

podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania w ZSP Nr 2 RCKU 

„Termomodemizacja sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2RCKU w Łowiczu” 24.08.2004 r. planowany był 

odbiór robót. 09.08.2004 r. nastąpi odbiór robót i zakończenie inwestycji w  ZSP 

Nr 3 „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu”.09.08.2004 r. nastąpi odbiór robót i 

zakończenie inwestycji w ZSP Nr 4 „Termomodemizacja budynku ZSP Nr 4 w 

Łowiczu - ocieplenie ściany szczytowej”. 23.07.2004 r. nastąpił  odbiór robót i 

zakończenie inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Łowiczu „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu SOSz-W 

w Łowiczu”.  
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27.07.2004 r. odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą zadania w                     

I Liceum Ogólnokształcącym „Naprawa elementów konstrukcyjnych oraz 

wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku I LO w Łowiczu”, 

na  15.09.2004 r.  planowany jest odbiór robót. 27.07.2004 r. podpisano umowy 

z Wykonawcą na wykonanie zadania w NZOZ w Kocierzewie 

„Termomodemizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie - wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania”. Na 25.08.2004 r. planowany jest odbiór 

robót. 19.08.2004 r. podpisano umowy z Wykonawcą zadania w NZOZ w 

Sobocie „Renowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie - ograniczenie 

niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń” 

30.09.2004 r.  planowany jest odbiór robót. 16.08.2004 r. została zatwierdzona 

specyfikacja na zadanie w NZOZ w Bielawach „Dostawa i montaż platformy 

przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach”, 

27.08.2004 r. zostanie rozstrzygnięty  przetarg i wybór Dostawcy. 09.08.2004 

roku został zatwierdzony wybór wykonawcy zadania w NZOZ w Bełchowie               

„ Wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa chodnika i podestu przy 

wejściu głównym NZOZ w Bełchowie”. 09.08.2004 roku został zatwierdzony 

wybór wykonawcy zadania w NZOZ w Zdunach „Wymian stolarki okiennej w 

budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach”. 

Poinformował, że zostały zakończone zadania na drogach realizowane w ramach 

programu SAPARD Łowicz – Różyce – Wejsce oraz Łyszkowice – Bełchów.  

Zadania inwestycyjne przeprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg to: 

- przebudowa drogi powiatowej  Nr 38 330 Brzozów – Gosławice, 

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 38 308 na docinku Złaków 

Kościelny – Łaźniki, 

- przebudowa drogi powiatowej  Nr 38 325 Zduny - Sobota – Przezwiska, 

- przebudowa drogi powiatowej  Nr 38 147 Mysłaków – Bednary – Bolimów 

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 38 115 Różyce – Kocierzew – 

Jeziorko, 

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 38 339 Łyszkowice – Chruślin – 

Urzecze, 

- wykonanie nakładki na drodze 38 342 Maurzyce – Pilaszków – Grudze. 

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg masą na gorąco – 3757 m 2 tj. 

271 ton masy. Biorąc pod uwagę ilość kilometrów dróg o nawierzchni 

asfaltowej (506,5 km) wykonano remonty na odcinkach o łącznej długości 351,3 

km tj. 69% powierzchni wszystkich dróg asfaltowych.Zuzyto 32,05 ton emulsji, 

161,9 ton grysu. Przerowadzono remonty nawierzchni dróg emulsją i grysami na 

powierzchni 30950 m 2  .  PZD dokonał m.in.: 

- wycinki zakrzaczeń z pasów drogowych- 22 150 m 2,  ,  

- oznakowania pionowego dróg 

- naprawy i wykonania przepustów 

- profilowania mechanicznego dróg gruntowych równiarką 

- ścinki zawyżonych poboczy. 
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Wydano i zatwierdzono 36 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 

wydano 9 zezwoleń na wykonanie zjazdów, wydano 66 pozwoleń na wycinkę 

drzew z pasów drogowych. 

Starosta Cezary Dzierżek  poinformował, że: 

- w dniu 3 lipca 2004 roku w Powicie Łowickim gościła Delegacja 

dziennikarzy niemieckich.Dziennikarze gościli w naszym powiecie na 

zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Podczas wizyty na 

Ziemi Łowickiej dziennikarze zwiedzili kilka gospodarstw rolnych, między 

innymi w gminie Chąśno, 

- w dniu 4 lipca 2004 roku uczestniczył w wystawie Rolniczej w 

Bratoszewicach, 

- w dniu 8 lipca 2004 w Skansenie w Maurzycach gościła Delegacja z Francji. 

Delegacja, przybyła do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Ziemi Iłowskiej, obejrzała wesele łowickie w wykonaniu 

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze oraz zwiedziła Skansen. 

- w dniu 7 lipca 2004 roku zostały zorganizowane obchody Roku Władysława 

Grabskiego, 

- 17 – 18 lipca 2004 roku reprezentacja Powiatu Łowickiego  

uczestniczyła w I Biesiadzie Kaszubskiej. W skład delegacji z 

naszego powiatu weszli twórcy ludowi, zespół „Blichowiacy", 

łowiccy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu. W Kartuzach podczas Biesiady swe stoisko miała 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu. 

- 23 lipca 2004 roku odbyło się Święto  Policji,  

- 24 lipca 2004 roku zostało zorganizowane spotkanie pod hasłem „Specjały 

Polskiej Kuchni - Włoskie Wino i Oliwa" . Spotkanie miało miejsce w 

„Piwnicy Pod Pelikanem" i odbyło się w ramach promocji Prowincji Ascoli 

Piceno i Powiatu Łowickiego. W podwieczorku uczestniczyli przedsiębiorcy 

z terenu Powiatu Łowickiego, 

- 13-14 sierpnia 2004 roku reprezentacja  Powiatu Łowickiego uczestniczyła w 

III Tatrzańskich Wici w Zakopanym. W skład delegacji powiatu weszli 

twórcy ludowi, zespół „Koderki", przedstawiciele Łódzkiej Izby 

Przemysłowo- Handlowej Oddział w Łowiczu oraz Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu. Swe stoiska miała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 

Łowiczu oraz Firma Bracia Urbanek, 

- 15 sierpnia 2004 roku brał udział w uroczystościach  rocznicy Cudu nad 

Wisłą i obchodów Dnia Wojska Polskiego, 

- w miesiącu sierpniu odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie Planu Rozwoju 

Lokalnego.  W  spotkaniu  uczestniczyli  Dyrektorzy  Wydziałów  Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 

Starostwa. Dokument ten niezbędny jest przy ubieganiu się o środki z 

europejskich funduszy strukturalnych. 
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że uczestniczył także w dwóch 

posiedzeniach Zarządu ZPP i posiedzeniu Komisji ds. rozwoju obszarów 

wiejskich na których poruszane były m.in. tematy dotyczące służby zdrowia. 

Poinformował, że 1 września zostanie uruchomiony  w Wydziale Komunikacji i 

Transportu system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. O 60 - 70 %  

wydłuży się obsługa klientów – dodał. . 

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie 

miedzysejsami uczestniczył:   

- w dniu 7 lipca 2004 roku obchodach Roku Władysława Grabskiego, 

- 17 – 18 lipca 2004 roku w I Biesiadzie Kaszubskiej.  

- 23 lipca 2004 roku w Święcie Policji,  

- 31 lipca 2004 roku w obchodach 125 – lecia OSP w Łowiczu 

- 1 sierpnia 2004 roku w obchodach 60 rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego  

- 13-14 sierpnia 2004 roku w III Tatrzańskich Wici w Zakopanym.  

- 15 sierpnia 2004 roku w uroczystościach  rocznicy Cudu nad Wisłą i 

obchodów Dnia Wojska Polskiego, 

W miesiącu sierpniu uczestniczył w posiedzeniach Komisji stałych RPŁ.   

 

Ad. pkt 7 

 

Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2004 /2005. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

Informacje o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2004 – 2005 /Zał. Nr. 2/. Poinformowała, że uroczysta 

inauguracja roku szkolnego 2004 / 2005 odbędzie się w ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, czy placówki oświatowe z terenu powiatu 

łowickiego będą mogły przyjąć uczniów 1.09.2004 roku. Zaznaczyła, że 

przetarg na wykonanie  prac w I LO został zbyt późno rozstrzygnięty.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że prace wewnątrz  

budynku I LO zostaną zakończone, do wykonania pozostaną tylko prace na 

zewnątrz.  
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Pomalowane zostało II piętro,  w tym tygodniu rozpocznie się malowanie                     

I piętra i korytarza na dole - dodał. Uważa , że zaangażowanie grup które biorą 

udział w ww. pracach jest dość duże. Nadmienił, iż  1 września uczniowie 

normalnie rozpoczną naukę w I LO w Łowiczu.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski dodał, że ze strony Wicestarosty 

Eugeniusza Bobrowskiego jest zapewnienie, że nie będzie poślizgu w 

przygotowaniu obiektu I LO do nowego roku szkolnego 2004/2005 . 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, co będzie jeśli nastąpi poślizg w 

wykonywanych pracach. Dodał, iż nie wieży w to co mówi Wicestarosta.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że sale lekcyjne w I LO 

będą przygotowane, korytarze pomalowane . Dodał, że jeśli na zewnątrz 

pozostanie grupa pracowników to nie będzie to wstrzymywało rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaznaczył, że wystarczyło przygotować w 

odpowiednim terminie przetarg , i rozpocząć remont zgodnie z planem                         

1 czerwca br. do czego szkoła była przygotowane. Bez nerwów, awaryjnych 

rozwiązań, bez bałaganu  – dodał. Zapytał, kto przygotowywał przetarg w 

Starostwie na zadanie w I LO. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że przetarg był 

przygotowywany przez  pracowników  Starostwa. Podkreślił fakt , iż jest to 

nietypowy remont, trudny technicznie. Budynek spinany jest prętami. 

Poinformował, że 11 firm pobrało oferty przetargowe, lecz żadna z nich nie 

przystąpiła do przetargu. Wykonano wymianę  instalacji elektrycznej i 

kanalizacyjnej, następuje malowanie i przykrywanie powstałych dziur po 

wymianie instalacji. Uważa,  że wciągu tygodnia prace te zostaną zakończone.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż znając zakres prac do przetargu 

przystąpiono w lipcu br. , a powinien być on ogłoszony w marcu lub kwietniu. 

 

Ad. pkt 8 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za  

I półrocze 2004 roku.   

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła Informacje  o 

przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2004 roku 

/Zał. Nr 3/.   
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Poinformowała, że budżet Powiatu Łowickiego na 2004 rok został 

uchwalony  w wysokości: 

Dochody         38. 167.443,00 zł 

Wydatki                                                                                       39. 353.244,00 zł  

Przychody – planowany do zaciągnięcia kredyt  

                    długoterminowy                                                     2.773.180,00 zł 

 

Rozchody – planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych  

                    w poprzednim okresie                                             1.587.379,00 zł 

 

 

 

W okresie 6 miesięcy tytułem decyzji Wojewody Łódzkiego i Ministra 

Finansów nastąpiły zmiany w budżecie podjęte Uchwałami Rady i Uchwałami 

Zarządu. Plan dochodów został zwiększony tytułem: 

- w § 2110  Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami     

     realizowane przez powiat:  

W dziale 710  – Działalność usługowa   

Rozdział 71015  – Nadzór budowlany   – 68.279,00 zł 

 

W dziale 852  – Pomoc społeczna    

Rozdział 85212  – Świadczenia rodzinne oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  – 8.400,00 zł 

 

 

- § 2130 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących  

   zadań powiatu: 

W dziale 852  – Pomoc społeczna   

Rozdział 85201  – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  – 30.474,00 zł 

 

W dziale 854  – Edukacyjna opieka wychowawcza   

Rozdział 85415   – Pomoc materialna dla uczniów   – 167.917,00 zł 

- w § 2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

W dziale 758  – Różne rozliczenia   

Rozdział 75802  – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego – 150.000 zł 

- w § 6610 Dotacji celowej otrzymanej z gminy lub miasta na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego: 

 

W dziale 754  – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

  

Rozdział 75411  – Komendy powiatowe  Państwowej 

Straży Pożarnej  – 25.000 zł 
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- w § 2440 Dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 

W dziale 801  – Oświata i wychowanie   

Rozdział  80195  – Pozostała działalność  – 4.600,00 zł 

 

W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

Rozdział 92116  – Biblioteki – 2.400,00 zł 

 

Poinformowała, że plan dochodów ulegał również korektom ujemnym, w tym 

zmniejszono:  

- § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat: 

W dziale 852  – Pomoc społeczna   

Rozdział 85216  – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne  

i wychowawcze  – 8.400,00 zł 

 

Plan budżetu Powiatu Łowickiego po zmianach na dzień 30 czerwca 2004  roku  

wyniósł: 

 

Dochody 38.616.113,00 zł 

Wydatki 39.801.914,00 zł 

 

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego  

w wysokości  – 2.773.180,00 zł  

po sporządzeniu bilansu powiatu określono jego wysokość  – 2.105.333,00 zł 

zmniejszając kredyt o środki powstałe z rozliczenia roku 

2003, tj. o – 667.847,00 zł 

Spłaty rat kredytów pozostały na niezmienionym poziomie. 

Natomiast wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami przedstawiało się 

następująco: 

Dochody 20.927.251,56 zł – 54,19 % planu 

Wydatki 17.568.781,61 zł – 44,14 % planu 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka nadmieniła, że w I półroczu nie 

zaciągnięto kredytu. Natomiast spłacono 790 031,00 zł tytułem rat kredytów i 

pożyczek. 

Poinformowała, że wykonanie planu dochodów według źródeł ich pozyskania 

przedstawia się następująco: 

  Plan Wykonanie % 

1. Dochody własne 2.647.176,00 zł 1.374.747,99 zł 51,93 

2. Dotacje z Ł.U.W. 6.189.938,00 zł 3.293.871,00 zł 53,01 

3. Dotacje otrzymane  7.000,00 zł 0,00 zł  
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z funduszy celowych 

4. Dotacje celowe otrzymane 

w ramach porozumień 

25.000,00 zł 5.000,00 zł 20,00 

5. Środki otrzymane  

od pozostałych jednostek 

(Ag.Restr.i Moder.Roln.) 

138.861,00 zł 79.118,06 zł 56,97 

6. Środki pozyskane z innych 

źródeł (SAPARD) 

1.203.727,00 zł 0,00 zł 0,00 

7. Udziały 4.167.519,00 zł 1.816.864,14 zł 43,59 

8. Subwencje 24.236.892,00 zł 14.308.925,00 zł 59,03 

9. Odsetki od środków  

na r-ku  bankowym 

0,00 zł 48.725,37 zł 0,00 

 

Dodała, iż najbardziej zaawansowanym pod względem realizacji źródłem 

dochodów w powiecie jest subwencja ogólna, a wśród jej składników część 

oświatowa. Największy wpływ na poziom dochodów mają dotacje celowe i 

subwencja ogólna. 

     

Plan wydatków na rok 2004 po zmianach wynosi  – 39.801.914,00 zł. 

W ogólnej kwocie wydatków – kwota  – 34.762.460,00 zł  

została zaplanowana na wydatki bieżące, w tym: – 22.899.512,00 zł  

zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Jest to 57,53 % wydatków ogółem. 

 

W I półroczu wydatkowano  – 17.883.354,32 zł 

w tym na wydatki bieżące  – 17.554.281,61 zł  

( tj. 98,15% wydatków ogółem ) przy czym  

na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano z tego aż  – 12.049.067,54 zł 

tj. 68,63%  wydatkowanych środków.   

Na inwestycje w 2004 r. zaplanowano  – 5.039.454,00  zł 

Natomiast w ciągu 6 miesięcy 2004 r. na inwestycje 

wydatkowano tylko  – 329.072,71 zł 

Zadania inwestycyjne w I półroczu zostały rozpoczęte i są realizowane, natomiast 

płatności  przypadają głównie w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że największym 

zagrożeniem niezrealizowania dochodów Powiatu jest udział w podatku od osób 

fizycznych. Ostatnia rata tych dochodów z 2004 roku wpłynie dopiero w 

styczniu 2005 roku.  
 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił 20 minutową przerwę w 

obradach Sesji / 11.40/ 

 

Obrady wznowiono po przerwie /12.05/ 

 

Ad. pkt 9  
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Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

 

1) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów ww. projekt uchwały był omawiany. Dodał, że Radny 

Bolesław Kowalski zaproponował, aby nieruchomość ta została przekształcona 

w miarę możliwości na działki budowlane. Zwiększyły by się wtedy także 

wpływy środków finansowych do kasy Starostwa – dodał. 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformował, że zanim uchwała ta 

została przygotowana Wydział GGN wystąpił do Urzędu Miasta, ponieważ w 

chwili obecnej nie  obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łowicza. Nadmieniła, iż w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasto proponuje przeznaczenie 

tej działki pod przemysł, składy budownictwa oraz usługi rzemiosła 

produkcyjnego. W ciągu najbliższych tygodni zostaną przesłane z UM do 

Starostwa uzgodnienia planu , do których będzie można wnieść wnioski. 

Jednakże  zaproponowana zmian jest niezgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa – dodała. Ponieważ zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jest możliwe jedynie w 

przypadku łącznego spełnienia m.in. następujących warunków: „co najmniej 

jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w 

sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w 

zakresie  kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowanie 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 

wykorzystania terenu”.Dodała, że sąsiednie działki mają charakter produkcyjno 

- usługowy.   

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Julian 

Nowak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów został 

podjęty wniosek zgłoszony przez  Radnego Bolesława Kowalskiego w 

brzmieniu:  
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Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje do Zarządu Powiatu 

Łowickiego o wstrzymanie się na okres 1 miesiąca z podjęciem Uchwały w 

sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego,  położonej w Łowiczu, w obrębie Bolimowska,  ozn.  

nr 2623/1  i rozpoznanie, czy istniej możliwość zmiany przeznaczenia w 

planie zagospodarowania przestrzennego na funkcje zabudowy 

mieszkaniowej, oraz podziału i sprzedaży tego terenu jako działek 

budowlanych.  

Stanowisko Komisji Budżetu i Finansów odnośnie ww. projektu uchwały  

było negatywne. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż uzasadnienie prawne 

przedstawione przez Inspektora Wydziału GGN Annę Kasińską jednoznacznie 

odpowiada na problem podnoszony przez Radnego Bolesława Kolwaskiego , 

aby zbadać sprawę i ewentualnie w miarę możliwości dokonać podziału na 

działki budowlane. Zapis ustawowy wskazuje, że tej możliwości nie ma – dodał. 

Polityka prowadzona przez Miasto wyznacza strefy zabudowy przemysłowo – 

usługowej ,handlowo – usługowej i mieszkaniowej. 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu                   

i Finansów była mowa o podziale na działki budowlane nieruchomości na                

ul. Składowej , natomiast na ul. Bolimowskiej o utworzeniu ewentualnie 3 

działek rzemieślniczych o powierzchni powyżej 1 000 m 2 . Przy mniejszych 

działkach dochody będą o wiele większe – dodał. Nadmienił, iż dziwi się że 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów twierdził, że wyżej przedstawiony 

wniosek był Radnego Bolesława Kowalskiego. Radny ten wniosek złożył, ale 

przegłosowała go cała Komisja – dodał. Stwierdził , iż Przewodniczący Komisji 

powinien reprezentować stanowisko Komisji, a nie Radnego Bolesława 

Kowalskiego.  

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że podział działki 

na trzy o powierzchni 1 000 m 2 jest niezasadny i nieekonomiczny m.in. ze 

względu na trójkątny jej kształt, ograniczenia dwoma ulicami Filtrową i 

Bolimowską oraz liniami zabudowy powodującymi duże ograniczenia. Podział 

działki w roku bieżącym jest niemożliwy z uwagi na fakt, iż w trakcie są 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza 

- dodała.    

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) 

za    - 9 

przeciw   - 6 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XX/ 130 /2004 w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 
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2) zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki 

czynszowej, 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie 

polityki czynszowej. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych): 

za    -16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XX/ 131 /2004 RPŁ w sprawie zasad wynajmu lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego lub powiatowych 

osób prawnych w zakresie polityki czynszowej / Zał. Nr 5/. 

  

3) powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica przedstawił i omówił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych): 

za    -17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XX/ 132 /2004 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi /Zał. Nr 6/.  
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4) uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2  /wyrównywaniu 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 

/wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia 

Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów w Powiecie Łowickim. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o przedstawienie aktualnej 

sytuacji odnośnie składania kart informacyjnych. Informacja ta była dość 

rozpowszechniona w mediach – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformowała, że po 

otrzymaniu od Urzędu Marszałkowskiego informacji o możliwości 

przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego czyli powiatu do takiego 

programu , przystąpiono do opracowywania dokumentów w tej sprawie. W 

Wydziale EKS Starostwa Powiatowego w Łowiczu były wydawane karty 

zgłoszeń, które dawały orientacje o wielkości środków finansowych o które 

Powiat może aplikować. Na dzień 25 sierpnia 2004 roku wpłynęło 1600 kart 

zgłoszeń. Połowę tej liczby stanowią karty złożone przez studentów. W chwili 

obecnej czeka się na informacje o przepływie środków z Ministerstwa do 

Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ponieważ na nich 

scedowana jest obsługa tych stypendiów - dodała. Po przyznaniu fizycznych 

środków dla RCPS , na chwilę obecną z 10 000 000,00 zł przyznanych dla 

Województwa Łódzkiego jest 8 800 000,00 zł. zostanie wypełniony przez 

Wydział EKS  wniosek w  którym zostaną zachowane pewne wymogi formalne. 

Aby wniosek ten trafił do UM w Łodzi Regionalnego Komitetu Sterującego 

należy uzyskać minimum 60 punktów  ze 100 możliwych. Nie będzie 

możliwości poprawy tego wniosku. Należy opracować działania które 

przyczynią się do  wprowadzenia zmian w danym środowisku społecznym. 

Obsługę studentów zgodnie z regulaminem prowadzić będzie PCPR w Łowiczu,   

a uczniów Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Po wypełnieniu wniosku 

przystępuje się do konkursu ogłoszonego przez RCPS w Łodzi. Jeśli uzyska się  

powyżej 60 punktów to wtedy należy czekać na przepływ pieniędzy, gdzie max 

kwota  miesięczna dla ucznia wynosi 250,00 zł, a dla studenta 350,00 zł w cyklu 

10 miesięcznym – dodała.  
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Podstawowym kryterium podziału tych środków finansowych będzie dochód na 

członka rodziny. Program ten nie obejmuje studentów urodzonych przed 1978 

rokiem, pobierającym inne zasiłki socjalne. Wydawanie wniosków nastąpi po 

procedurze konkursowej przeprowadzonej przez RCPS w Łodzi.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego poinformowała, że kwota              

8 800 000, zł są  środkami przyznanymi na okres 10 miesięcy.  

 

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

Promocji – pozytywna. 

   

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych): 

za    -17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XX/ 133 /2004 RPŁ w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 7/. 

 

5) przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego,  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że podczas obrad 

XX Sesji RPŁ na jego ręce  wpłynął wniosek Radnych  zrzeszonych w 

Niezależnym Klubie Radnych Powiatu Łowickiego wprowadzający projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany składników wynagrodzenia dla Starosty 

Łowickiego /Zał. Nr 8/ Projekt  Uchwały został przedstawiony Radnym / Zał. 

Nr 9/. Poinformował, że w roku ubiegłym na Sesji RPŁ w dniu 30 września 

2003 roku jednym z tematów obrad była  sprawa przyznania Staroście 

Łowickiemu dodatku specjalnego. Został on przyznany w wysokości  1 247,00 

zł na czas określony od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2004 roku.  Po 

wysłaniu uchwały w tej sprawie do Wojewody  Łódzkiego została przysłana  

interpretacja prawna mówiąca , iż uchwała ta została podjęta niezgodnie z 

prawem , a dotyczyło to wprowadzenia zapisu czasu określonego. Jako Rada nie 

mieliśmy prawa podejmować tej uchwały na czas określony – dodał. Powinna 

być ona podjęta na czas nieokreślony. Do tego tematu powrócono na Sesji RPŁ 

w miesiącu listopadzie 2003 roku. Wtedy w głosowaniu jawnym nie podjęto 

uchwały w której był zapis  przyznający dodatek specjalny Staroście 

Łowickiemu na czas nieokreślony.  
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Łódzki Urząd Wojewódzki został powiadomiony o tym fakcie, i zaskarżył 

podjętą uchwałę do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Dalszego biegu 

sprawy nie znamy, Starosta dodatek miał wypłacany – dodał. Nadmienił, iż z 

dniem 31 sierpnia 2004 roku  upływa termin przyznania ww. dodatku. 

Wprowadzenie dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego przez Radę jest 

obligatoryjne. Dodał, że w kształcie przedstawionym przez Zarząd jest to kwota   

1 247,00 zł. Dotychczasowe uposażenie od 1 września 2003 roku kształtowało 

się w następujących składnikach i pozycjach  : 

- wynagrodzenie zasadnicze    4 530,00 zł 

- dodatek funkcyjny      1 705,00 zł 

- dodatek za wysługę lat 20% 

  wynagrodzenia zasadniczego    906,00 zł 

- dodatek specjalny w wysokości    1 247,00 zł 

  20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego 

  i dodatku funkcyjnego na czas określony  

  od dnia 1 września 2003 roku 

  do dnia 31 sierpnia 2004 roku     

Łącznie dawało to kwotę  8 388,00 zł. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski odczytał wniosek Radnych  

zrzeszonych w Niezależnym Klubie Radnych Powiatu Łowickiego oraz projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany składników wynagrodzenia dla Starosty 

Łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że w porządku  obrad XX Sesji RPŁ 

nie ma wprowadzonego punktu dotyczącego projektu uchwały o zmianie 

składników wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego, jest  projekt uchwały w 

sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego. Dodał, że 

dodatek specjalny musi być przyznany Staroście. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, że dodatek specjalny 

jest częścią składników wynagrodzenia. Zapytał czy radny Michał Śliwiński 

kwestionuje zasadność wprowadzenia projektu kontr Uchwały. Poprosił o 

zabranie głosu mecenas Elżbietę  Gołębiowską.  

 

Mecenas Elżbieta Gołębiowska poinformowała, że należy realizować porządek 

obrad. W porządku obrad w punkcie 9 podpunkcie  5 jest podjęcie uchwały RPŁ 

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Łowickiemu . Dodatek 

specjalny jest obligatoryjna częścią wynagrodzenia tak  Starosty, Wójta czy 

Burmistrza i musi być on przyznany. W załączonym projekcie uchwały stanowi 

on co najmniej 20% ogólnego wynagrodzenia i kwota ta jest zgodna z 

Rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów w sprawie zasad 

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników.  



 23 

 

§ 7 tegoż Rozporządzenia brzmi „Wójtowi,  Burmistrzowi, Staroście oraz 

Marszałkowi przysługuje” czyli musi być on przyznany , w kwocie wynoszącej 

co najmniej 20%  łącznie  wynagrodzenia. Od strony formalno – prawnej 

projekt tej uchwały mieści się w porządku obrad i powinien być przez wysoką 

Radę poddany pod głosowanie. Natomiast projekt przedstawiony przez 

Przewodniczącego PRŁ może być przedmiotem obrad wysokiej Rady jeśli 

zostanie dokonana zmian porządku obrad Sesji RPŁ - dodała.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że projekt uchwały może przedstawić 

każdy Klub. Radni Niezależni uważają, iż dodatku specjalnego nikt Staroście 

nie zabiera, jest on również uwzględniony w przedstawionym projekcie uchwały 

- dodała. Przedstawiony wniosek Klub argumentował m.in. faktem dalszego  

zadłużania Starostwa,  stagnacją , regresem i brakiem na wszystko środków 

finansowych . Dodatek specjalny jest również uwzględniony w projekcie 

uchwały – dodała.    

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż nikt nie kwestionuje możliwości 

zgłoszenia projektu Uchwały przez radnych. Zaznaczył, że projekt ten nie jest 

zgodny z porządkiem obrad XX Sesji RPŁ , gdyby był w nim uwzględniony to 

można byłoby go głosować.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  ogłosił  10 minutową przerwę / 

godzina 12.45/ 

 

Obrady wznowiono po przerwie / godzina 13.05/  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że rok temu sprawa wynagrodzenia 

dla Starosty Cezarego Dzierżka doprowadziła do konfliktów i zniknięcia Klubu 

SLD – UP. Temat ten był również szeroko dyskutowany przez naszych 

wyborców i w kuluarowych rozmowach z wami Panowie z PSL słyszałem , że 

dostaliście niezłe cięgi od swych wyborców – dodał. Klub Niezależnych chciał 

dać szansę , mówicie o porozumieniu o potrzebie  wspólnego podejmowania 

decyzji, u was porozumienie polega na tym , że głosuje się za tym co wy 

zaproponujecie, kompromisu znaleźć nie możecie - dodał. W opinii Klubu 

Radnych Niezależnych dotychczasowa uchwała o zmianie składników 

wynagrodzenia straci swą moc 31 sierpnia 2004 roku. Zaznaczył, że jeśli Klub 

PSL nie chce skorzystać z tej oferty to jest to jego sprawa. My się przy swoim 

będziemy upierać mamy takie prawo, a wy macie większość i prawo ją odrzucić 

- dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński podziękował Radnemu Andrzejowi Płachecie za 

troskę o wyborców PSL – u . Nadmienił, iż nie może zgodzić się z faktem iż to 

oni narzucają , i nie chcą rozmawiać.  
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Przypomnijcie sobie pracę nad budżetem , zgłaszaliście poprawki do budżetu, 

my je przyjmowaliśmy a wy głosowaliście i tak przeciwko budżetowi - dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaznaczył, że Radny Michał Śliwiński nie jest 

członkiem Komisji Budżetu i Finansów. Poinformował, że  Komisja obradował 

kilka godzin , znalazła dodatkowe pieniądze przeznaczyła je na likwidacje, 

zmniejszenia zadłużenia. Wszyscy w Komisji osiągnęliśmy porozumienie i 

głosowaliśmy za przyjęciem tego projektu budżetu. Prawem PSL wieczorem 

odbyło się posiedzenie Zarządu na którym pieniądze wyszukane przez Komisję 

wydał na inne różne cele. Zapytał, Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów Juliana Nowaka czy sytuacja taka miał miejsce.   

 

Wiceprzewodniczący  RPŁ  Julian Nowak poinformował, że Komisja 

Budżetu i Finansów dużo pracowała nad projektem budżetu. Stwierdził , iż 

członkowie Komisji może nie znaleźli środków finansowych , ale chodziło o 

przesunięcia środków finansowych z inwestycji. Zarząd mógł utrzymać w mocy 

swe propozycje – dodał. 

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, że zaproponowany projekt uchwały w 

sprawie zmian składników wynagrodzenia dla Starosty dzieli radnych. 

Poinformował, że w związku z tym , że oba projekty uchwał różnią się 

zawnioskował  aby zdjąć z dzisiejszych obrad podpunkt 5 punktu 9 i aby 

obydwa projekty uchwał wróciły pod obrady, dyskusje  Komisji Stałych RPŁ. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski  zaznaczył, iż do przedyskutowania i   

przegłosowania są jeszcze 3 projekty uchwał RPŁ m.in. wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, poręczenia kredytu dla Zespołu 

Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu, zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Zaproponował, aby Radni przychylili się do wniosku Radnego Bolesława 

Kowalskiego.  

 

Radny Bolesław Kowalski zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

podpunktu 5 w punkcie 9 – podjęcie uchwały RPŁ w sprawie przyznania 

dodatku specjalnego Staroście Łowickiemu i przesłanie obydwu projektów 

uchwał do konsultacji w Komisjach Stałych Rady. 

 

Mecenas Elżbieta Gołębiowska nadmieniłA, iż sprawa przyznania dodatku 

specjalnego dla Starosty musi być dziś rozpatrzona. Wysoka Rada powinna 

przystąpić do rozpatrzenia tej uchwały, podjąć ją lub nie. Z mocy prawa dodatek 

specjalny zgodnie z  zasadami wynagradzania musi być przyznany , jest on 

elementem stałym wynagrodzenia.  
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż nikt nie kwestionuje 

przyznania Staroście 20% dodatku specjalnego. W ubiegłym roku uchwał była 

podejmowana 30 września z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2003 roku.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha stwierdził, iż Starosta prawo do dodatku ma 

do dnia 31 sierpnia 2004 roku. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał, czy podejmując uchwałę 

we wrześniu 2004 roku z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku zostanie 

popełniony  przez Radę  błąd. Zaznaczył, że w roku ubiegłym uchwała ta została 

podjęta we wrześniu i Regionalna Izba Obrachunkowa jej nie odrzuciła.  

 

Mecenas Elżbieta Gołębiowska poinformowała, że jej zdaniem  uchwała 

podjęta w ubiegłym roku przestaje obowiązywać 01.09.2004 roku. 

Zaproponowała, aby z dniem 1 września Starosta Łowicki miał należycie 

przyznany przez wysoką Radę dodatek specjalny.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, iż na dzisiejszych  

obradach Sesji RPŁ, radni mają obowiązek przegłosować uchwałę w sprawie 

przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego.  Jest obowiązek 

przegłosowania go w minimalnej wysokości 20% , ale radni mają także prawo 

przegłosowania tego dodatku w wysokości 40%. Nikt tu nie mówi o prawie, 

radni z Klubu PSL mówią o obowiązku i interpretacja Pani mecenas sprowadza 

się do obowiązku – dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, co z tego wynika. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że z interpretacji 

pani mecenas prawo na dzisiejszej Sesji RPŁ musi się wypełnić. 

 

Radny Kazimierz Rak stwierdził, iż jest bardzo zdumiony wystąpieniem 

mecenas Gołębiowskiej, ponieważ forsuje ten punkt akurat dzisiaj na tej sesji, 

może dlatego że pracuje w Starostwie. 

 

Mecenas Elżbieta Gołębiowska nadmieniła, iż jej sytuacja jest niezręczna. 

Dodała, że jest jej bardzo przykro słyszeć wypowiedź Radnego Kazimierza 

Raka . Przedstawia to co mówi prawo, a pracodawcą jest wysoka Rada i  swoją 

decyzje podejmuje poprzez podjęcie uchwały  a obowiązek jej wykonania tkwi 

na Przewodniczącym Rady. 
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Mecenas Elżbieta Gołębiowska odpowiadając na pytanie Radnego Jana 

Markusa poinformowała, że niepodjęcie uchwały w sprawie przyznania 

dodatku specjalnego dla Starosty na dzisiejszej Sesji będzie niezgodne z 

prawem. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zgłosił wniosek o zmianę porządku 

obrad XX Sesji RPŁ i zdjęcie podpunktu 5 w punkcie 9 z porządku obrad.  

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził , iż dyskusja powyższa dotyczy dwóch różnych 

spraw. Przyznanie dodatku specjalnego Staroście jest jedną sprawą,   a 

wprowadzenie projektu uchwały przedstawionej prze Klub Radnych 

Niezależnych jest drugą sprawą. Zapytał, co uzyskamy zdejmując powyższy 

punkt z obrad dzisiejszej Sesji. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że zdejmując ten 

punkt z porządku obrad nie zyska się nic. Dodał, że zajmując się tą sprawą za 

miesiąc też nic nie zyskamy. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaproponował, aby pozostali Radni weszli w 

porozumienie Klubu Radnych Niezależnych. Dodał, iż Klub ten będzie głosował 

przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla 

Starosty Łowickiego. Szukamy wspólnego porozumienia. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż Radny Andrzej Płacheta uważa, że 

obowiązkowy dodatek specjalny nie należy się Staroście. 

 

Radny Andrzej Płacheta zaznaczył, że jeżeli będzie głosowana uchwała w 

sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty to Klub Radnych 

Niezależnych będzie głosował na nie. 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że Klub Radnych Niezależnych chce 

sprawę wynagrodzenia Starosty uporządkować. Ponownie zawnioskował o  

zdjęcie  z porządku obrad w punkcie 9 podpunktu 5 – podjęcie uchwały RPŁ w 

sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za    - 8 

przeciw   - 11 

wstrzymało się   - 0 

odrzucili wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego dotyczącego zdjęcia z 

porządku obrad podpunktu 5 w punkcie 9 -  podjęcie uchwały RPŁ w sprawie 

przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego.   
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna  

 

 

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

za    - 11 

przeciw   - 5 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę RPŁ  Nr XX/ 134 /2004 w sprawie przyznania dodatku 

specjalnego dla Starosty Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż każdy może 

głosować tak jak mu dyktuje sumienie, ale każdy powinien głosować zgodnie z 

prawem. Zapytał mecenas Elżbietę Gołębiowską, co by się stało gdyby 

wytykania Radni PSL, zagłosowali tak jak Klub Radnych Niezależnych, co by 

się stało w sensie prawa. 

 

Mecenas Elżbietę Gołębiowska poinformował, że pracodawca zachował, by się 

niezgodnie z literą prawa, a pracodawcą dla Starosty jest wysoka Rada. 

Odczytała ust. 1  art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym - treść ślubowania 

jakie radny składa przed objęciem mandatu: „ Uroczyście ślubuję rzetelnie i 

sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 

suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej  powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”   

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że Radca prawny nie 

powinien uczyć Radnych moralności.  

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zmian składników wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego , który nie spełniał 

wymogów formalno prawnych, który nie był ujęty w porządku obrad będzie 

przedyskutowany i rozpatrzony na najbliższej Sesji.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż padły słowa o moralności i 

Konstytucji. Zapytał, czy działając dla dobra mieszkańców Powiatu 

Łowickiego, czy walcząc o oszczędności działamy wbrew Konstytucji, czy nie 

moralnie się zachowujemy, czy jeżeli mówimy o zbyt dużych pieniądzach 

przeznaczonych na telefony, samochody - dodał. Stwierdził, że niepodobały się 

słowa wypowiedziane przez niego w Kiernozi więc zostało zrobione to co 

zostało zrobione. A może zróbmy to samo z Panem Przewodniczącym - dodał. 
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Radny Michał Śliwiński zaznaczył, że wszyscy mówią o pewnych 

oszczędnościach. Panowie spójrzcie na siebie, spóźniacie się na Sesje, jak długo 

uczestniczycie w Komisjach, spóźnienia dochodzą do 2,5 godzin, szukając 

oszczędności zacznijmy od siebie - dodał. 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że jego spóźnienie się na obrady XX 

Sesji związane było z Wojewódzką inauguracją roku szkolnego. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaznaczył, że ciągle jeszcze z miejsca Pana 

Stanisław Olęckiego nawoływał do oszczędności , wyszedł tylko jeden raz z 

Sesji którego powodem był pogrzeb. Proponował tlko po jednym posiedzeniu 

Komisji w miesiącu. Zapytał kto nakręca Komisje, Radni czy Przewodniczący 

Komisji? 

  

6) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 

rok, 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2005 rok. 

 

Opinia  Komisji Budżetuu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych): 

za    -17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XX/ 135 /2004 RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej na 2005 rok / Zał. Nr 11/. 

 

7) 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 

 

Opinia  Komisji Budżetuu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za    -12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 7 
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podjęli uchwałę Nr XX/ 136 /2004 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok  / Zał. Nr 12/. 

 

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. 

 

Opinia  Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za    -12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 7 

podjęli uchwałę Nr XX/ 137 /2004 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok  / Zał. Nr 13/. 

 

9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński przedstawił opinię niezależnego 

biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu / Zał. Nr 14/. 

Dodał, że rok 2003 zamknął się stratą w wysokości  16 264 719,87 zł. 

 

Komisja Zdrowia  i Opieki Społecznej , Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli wysłuchała opinii i przyjęła informacje 

niezależnego biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów  - pozytywna.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za    -19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XX/ 138 /2004 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2003 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu / Zał. Nr 15/. 
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10) poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu, 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński nadmienił, iż wszyscy dokładnie 

wiedzą jaka jest sytuacja w ZOZ. Przez ostanie 7 miesięcy wprowadzonych 

zostało wiele zmian organizacyjnych, które przyniosły pewne ulepszenia, 

zmienił się wygląd szpitala. Zwiększyła się płynność finansowa tej jednostki 

chociaż i tak jest ona poniżej wskaźników finansowych. Aby poprawić sytuacje 

finansową szpitala Dyrekcja zwróciła się do organu założycielskiego o pomoc w 

uzyskaniu kredytu na okres 3 lat. Z symulacji wynika , że miesięczna rata spłaty 

wynosiła by około 40 000,00 zł. Rozwiązanie to  pozwoliłoby aby w początkach 

roku 2005 zadłużenie ZOZ – u nie wzrastało.  Jego wzrost powodują przede 

wszystkim roszczenia pracownicze. Dyrekcja  myśli także nad pozyskaniem 

środków z UE., zwiększeniu usług, zagospodarowaniu pustostanów. Szpital 

Łowicki powinien mieć blok operacyjny z prawdziwego zdarzenia, spełniający 

wszystkie wymogi. Kontrakt na rok 2004 jest wyższy niż w roku 2003.                   

Co miesiąc 25% środków finansowych jest zabierane przez komornika. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy ze strony Dyrektora szpitala  są już 

zrobione jakieś rozeznania odnośnie Banku udzielającego kredyt oraz  warunki 

jego pozyskania.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że pozyskanie 

kredytu dla szpitala nie jest łatwą sprawą, nie jest jeszcze znana opinia RIO. 

Dodał, iż na uwadze ma Bank Spółdzielczy w Zgierzu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński odpowiadając na pytanie 

Radnego Kazimierza Raka poinformował, że wartość środków trwałych to 

kwota 5 022 876, 69 zł. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż w latach ubiegłych RIO podważyła 

uchwałę na zabezpieczenie hipoteczne kredytu dla ZOZ m.in. z uwagi , że organ 

założycielski  nie może finansować kosztów związanych z bieżącym 

utrzymaniem szpitala. W województwie śląskim i pomorskim podobne uchwały 

zakończyły się powodzeniem z tym,  że w  uzasadnieniu stwierdzono iż kredyt 

ten pozwoli na ograniczenie bardzo dużych kosztów komorniczych , które mają 

istotny wpływ na zadłużenie, pozwoli na wyjście z zapaści, jest pomostem do 

uzyskania płynności finansowej. Zarząd rozważając kwestie  poręczenia, 

przenosił ten temat na posiedzenia Komisji z pozytywną opinią. Jest to szansa w 

obecnej sytuacji szpitala.  Sytuacja organizacyjna w szpitalu jak również 

tolerancja, wytrzymałość ludzka, we współpracy  z kierownictwem, Dyrektorem 

wymaga takiego wsparcia – dodał. Kredyt ten powinien być poręczony o ile nie 

będzie przeszkód formalno – prawnych ze strony RIO.  
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Poinformował, że 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie Zarządu ZPP, 

Dyrektorów ZOZ- u, przedstawicieli organów założycielskich z Ministrem 

Zdrowia Markiem Balickim. Spotkanie miało charakter roboczy, konsultacyjny i 

było pierwszym od ponad roku. Minister Zdrowia poruszył problem lecznictwa 

zamkniętego, kontraktów oraz sieci szpitali. Minister Marek Balicki 

poinformował, że we wrześniu  ma być powołany zespół, który wypracowuje 

nowe  zasady kontraktowania usług na 2005 rok. Minister Zdrowia jeśli uzyska 

poparcie organów założycielskich i parlamentu będzie dążył do zwrotu pewnych 

środków ustawy 203 i 110. Jego propozycją jest wprowadzenie na powyższy cel 

pożyczki. Koszt przygotowania wniosku ponosiłby wnioskodawca, okres spłaty 

pożyczki to 10 lat, mogłyby być one  umarzane. Wypłacane byłyby w ciągu 6 

miesięcy 2005 roku w 3 transzach. Warunkiem złożenia wniosku o ww. 

pożyczkę byłoby złożenie oświadczenia o restrukturyzacji ZOZ-u . 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteczne kredytu bankowego 

zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XX/ 139 /2004  w sprawie wyrażenia zgody na 

zabezpieczenie hipoteczne kredytu bankowego zaciągniętego przez Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na nieruchomościach stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 16/.  

 

Radny Andrzej Płacheta  poinformował, że w dniu dzisiejszym dotarła do 

niego wiadomość że są kłopoty z finansowaniem tzw. przekroczeń  w 

kontraktach medycznych. Zapytał, czy jest  prawdą, czy faktycznie NFZ 

Oddział w Łodzi odmawia płacenia za przekroczenia, jeżeli tak to jaka jest ta 

sytuacja w łowickim szpitalu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że są to środki 

finansowe za nadwykonanie. Dodał, iż szereg łódzkich szpitali zamyka się. Ma 

notatkę prasową dotyczącą tej sprawy. Przekazał ja pracownikowi do analizy.  
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Rzeczywiście fundusz odmawia zapłaty za nadwykonanie. ZOZ w Łowiczu, nie 

będzie z tego powodu ograniczał świadczeń medycznych, należy tą sytuacje 

dalej śledzić.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy łowicki szpital ma dość duże 

nadwykonanie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że łowicki szpital 

nie ma dużych nadwykonań. Zostało to zrefundowane kontraktem z 

hospitalizacji z III kwartału. 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż wszystkie podstawowe zabiegi , 

leczenia w szpitalu odbywają się normalnie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że zabiegi muszą 

się odbywać. Pewnych ograniczeń pacjenci nie mogą odczuć – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał czy szpital łowicki nie ma kłopotów z lekami 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że szpital łowicki 

nie ma kłopotów z lekami. W leki szpital jest zaopatrywany, czuwa nad tym 

dyrektor ds. lecznictwa, który jest wręcz zobowiązany do sterowania polityką 

lekową i nie może być takiej sytuacji, że leki nie zostaną zakupione. Mogą 

natomiast nastąpić trudności w chwili gdyby należało się szybko układać z firmą 

która je dostarcza. Nie dopuszcza takiej świadomości, że brak leków mógłby 

zagrozić życiu i zdrowiu pacjentom. 

 

11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie  

            wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach  

            budżetu Powiatu Łowickiego , 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformował, iż w pierwotnej wersji 

wysokość kredytu wynosiła 2 105 000, 00 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej 

kredyt wynosił  2 773 180,00 zł. Wielkość ta został zmniejszona o 667 847,00 

zł.  Nadmieniła, iż analizując wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2004 

roku należy stwierdzić, że pewnym zagrożeniem jest niewykonanie około 10 % 

dochodów z tytuł wpływu podatku od osób fizycznych, środki te wpłyną w 

styczniu 2005 roku. W związku z tym proponuje się zwiększyć wysokość 

kredytu do kwoty 2 500 000,00 zł.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna 
 

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska nie zajmowały się tą sprawą. 
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Radny Bolesław Kowalski poinformował, że zgodnie z Regulaminem tak 

ważna decyzja powinna być dyskutowana we wszystkich Komisjach. Zapytał co 

było przyczyną , że nie była ona konsultowana. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka nadmieniła, iż kredyt w wysokości               

2 105 00,00 zł zaplanowany był, w miesiącu marcu. O braku udziałów w 

podatku informowała, na każdej Komisji, że jest to największe zagrożenie po 

stronie dochodów Powiatu w I półroczu i do końca roku. Na ostatnim 

posiedzeniu Zarządu została podjęta decyzja o zwiększeniu wysokości kredytu. 

Poinformowana została  tylko Komisja Budżetu i Finansów bo jest to sprawa 

związana z budżetem. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż jest to sytuacja 

niepokojąca, gdyż Komisje nie zdążyły się zapoznać z tym tematem. Suma 

kredytu jeszcze kilka dni wcześniej wynosiła 2 105 000,00 zł a dziś wynosi              

2 500 000,00 zł. Czy Powiat już w tej chwili musi zabezpieczać środki na 

powyższy cel. Czy wypowiedziało się już w tej kwestii Ministerstwo Finansów. 

Czy nie można tego negocjować, przenosić w czasie aneksy. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał o jaką kwotę kredytu będziemy 

występować w miesiącu październiku. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że jest to kwota 

ostateczna. Jest to ostatni termin na przygotowanie materiałów dotyczących 

kredytu dla banku, jest to zamówienie publiczne którego procedury trwając 

ponad 2 miesiące.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż rozumie to w sposób że 

Zarząd Powiatu do końca roku już nie będzie występował o żaden kredyt. 

  

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że ww. podatek  jest tylko 

czasowo finansowany przez kredyt. Środki te spłyną do Powiatu w styczniu 

2005 roku i będą one wolnymi środkami.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka odpowiadając na pytanie Radnego 

Bolesława Kowalskiego poinformowała, że największym zagrożeniem 

dochodów są udziały w podatku. Istnieją zagrożenia wobec sprzedaży i 

wynajmu nieruchomości lecz o tym decyduje sytuacja na rynku nieruchomości. 

Przy planie sprzedaży -  300 000,00 zł wykonano - 70 000,00 zł,  
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Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie  wydatków 

nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) 

za   - 10 

przeciw  - 7 

wstrzymało się  - 2 

podjęli Uchwałę Nr XX/ 140 /2004  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie  wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. / Zał. Nr 17/.  

 

12) powołania  Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do   

      zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   

      Powiatowego w Łowiczu. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że wobec procedur przyjętych 

i stosowanych przy dokonywaniu kolejnych zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu Rada Powiatu powołuje 

komisje  w składzie kilku osobowym która pracuje, analizuje zmiany 

proponowane przez Zarząd Powiatu. Na sesji w miesiącu lutym 2003 roku 

komisja doraźna liczyła 5 osób. Rada wybiera spośród jej członków 

Przewodniczącego. W ciągu miesiąca , na Sesji wrześniowej powinniśmy po 

przedstawieniu opinii komisji przedstawić zmiany w Regulaminie - dodał. 
 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał , kto z radnych jest za 

powołaniem 5 osobowej Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do        

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa        

Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radni jednogłośnie zdecydowali o powołaniu 5 osobowej komisji Doraźnej 

Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa  Powiatowego w Łowiczu / w głosowaniu wzięło 

udział 19 radnych/.  

 

Przewodniczący RPŁ  Wiesław Dąbrowski poprosił o podawanie kandydatów 

do składu ww. Komisji.  

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Radnego Marka Byzdry do 

udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Marek Byzdra wyraził zgodę na udział w Komisji Doraźnej Rady 

Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 
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Radny Wiesław Adach zgłosił kandydaturę Radnego Jana Markusa do udziału 

w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Jan Markus nie wyraził zgody na udział w pracach Komisji Doraźnej 

Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Andrzej Pełka zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Felczyńskiego 

do udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu. 

 

Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na udział w pracach Komisji 

Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Waldemar Osica zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Adacha  do 

udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Wiesław Adach wyraził zgodę na udział w pracach  Komisji Doraźnej 

Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zgłosił kandydaturę Radnego 

Bolesława Kowalskiego  do udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu 

Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Bolesław Kowalski nie wyraził zgody na udział w pracach  Komisji 

Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu ze względu na udział w 

Powiatowej Komisji Stypendialnej. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił kandydaturę Radnego Mariana 

Boczka do udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu. 
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Radny Marian Boczek wyraził zgodę na udział w Komisji Doraźnej Rady 

Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Jerzy Wolski zgłosił kandydaturę Przewodniczącego RPŁ Wiesława 

Dąbrowskiego do udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego 

do zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   

Powiatowego w Łowiczu. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nie wyraził zgody i poinformował, 

że tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady i tak będzie uczestniczył  w 

pracach  Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego 

RPŁ Juliana Nowaka do udziału w pracy Komisji Doraźnej Rady Powiatu 

Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak wyraził zgodę na udział w pracach 

Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w 

Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 1 

powołali do składu osobowego Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu Radnych : Marek Byzdra, Stanisław Felczyński , Wiesław Adach, 

Marian Boczek, Julian Nowak. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaproponował, Radnego Mariana Boczka na  

Przewodniczącego Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu. 

 

Radny Marian Boczek nie wyraził zgody na bycie Przewodniczącym Komisji 

Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

 

 

 



 37 

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, Radnego Marka Byzdrę na  

Przewodniczącego Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu. 

 

Radny Marek Byzdra wyraził zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji 

Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 1 

wybrali na Przewodniczącego Komisji Doraźnej Rady Powiatu Łowickiego do  

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego 

w Łowiczu Radnego Marka Byzdrę. 

 

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych): 

za   - 18  

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli uchwałę  Nr XX/ 141 /2004 w sprawie powołania  Komisji Doraźnej 

Rady Powiatu Łowickiego do  zaopiniowania zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa   Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 18/. 

 

13) zajęcie stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie  

     reaktywowania Prokuratury Okręgowej i Sadu Okręgowego w  

     Skierniewicach.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że na obrady XX 

Sesji RPŁ nie dotarł przedstawiciel Sądu Rejonowego w Łowiczu.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż przeprowadził rozmowę telefoniczną z 

Prezesem Sądu Rejonowego w Łowiczu z Panią Elżbietą Chońdzyńską. 

Reaktywowanie Prokuratury i Sądu w Skierniewicach będzie dużym 

ułatwieniem dla społeczeństwa. Będzie to skutkowało utworzeniem 

maksymalnie dodatkowo 2 etatów.   Dodał, że podobne inicjatywy zostały 

podjęte także w innych Powiatach. Wiąże się to m.in. z faktem iż jednostki te 

były likwidowane w sposób taktyczny. Dodał, że reaktywowanie Prokuratury 

Okręgowej i Sądu Okręgowego będzie bez konsekwencji finansowych dla 

Powiatu.  
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Radny Wiesław Adach nadmienił, iż członkowie  Komisji Zdrowia  i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zaproponowali 

spotkanie z przedstawicielami ww. instytucji w celu przybliżenia, wyjaśnienia. 

Stwierdził, że dziwnym jest fakt iż najbardziej zainteresowane strony nie są 

obecne na dzisiejszych obradach Sesji RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż jest to inicjatywa 

poselska Pani Krystyny Ozgi.  

 

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

za   - 8 

przeciw  - 1 

wstrzymało się  - 9 

przyjęli stanowisko RPŁ w sprawie reaktywowania Prokuratury Okręgowej i 

Sadu Okręgowego w   Skierniewicach /Zał. Nr 19/.  

 

Ad. pkt 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na XIX Sesji RPŁ 

Starosta Cezary Dzierżek przyrzekł udzielenia odpowiedzi na jego  pytania.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy na drodze Bełchów – Arkadia będzie 

dokończony remont, ponieważ od stacji PKP w Bobrownikach do skrzyżowania 

z drogą Bełchów – Arkadia, gdyż jest wykonane pobocze ale ziemia się osypuje, 

wystają korzenie drzew, co stwarza niebezpieczeństwo jadącym pojazdom w 

nocy. Zapytał o wykorzystanie środków na remonty ośrodków zdrowia w 

Zdunach i Bełchowie, jaka kwota została wynegocjowana przy  przetargach, 

Zapytał, czy oszczędności pozostające po przetargach dróg zostały już  

rozdysponowane i na które drogi.  

 

Krzysztof Wysocki Przedstawiciel podnajemców w Ośrodku Zdrowia w 

Chaśnie poinformował, że wynikł pewien problem odnośnie podpisywania 

nowych  umów najmu w NZOZ  w Chąśnie. Nadmienił, iż zostali 

poinformowani, że ich umowy na wynajem lokali w NZOZ w Chaśnie wygasają 

z dniem 15 .09.2004. Odczytał treść pisma złożonego do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr  20/ 

 

Jacek Basiński Przedstawiciel mieszkańców w Ośrodku Zdrowia w Chąśnie  

poinformował, że mieszkańcy tego obiektu płacą dzierżawcy czynsz regularnie, 

przez cały rok, nie są w stanie zrozumieć jak podmiot który nie płaci, zalega do 

Starostwa przez pół roku z płaceniem czynszu, otrzymuje ponownie  do 

administrowania ośrodek zdrowia. W drodze rozmów ze Starosta mieszkańcy 
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wyłonili swego kandydata do administrowania tego obiektu. 

Zaznaczył, iż mieszkańcy OZ w Chąśnie  nie zapłacą, żadnych czynszów Panu 

Pawłowi Plesińskiemu , bo prowadzi tą działalność nierzetelnie , nie informuje o 

żadnych podwyżkach które są i tak wyssane z palca , są zawyżone.  

 

Radny Jan Markus zapytał o wysokość stawki płaconej administratorowi. 

 

Jacek Basiński Przedstawiciel mieszkańców w Ośrodku Zdrowia w Chąśnie  

Poinformował, iż gabinet stomatologiczny zajmuje powierzchnię 35 m2 i płaci 

po podwyżce za m2 18,50 zł. 

 

Radny Jan Markus nadmienił, iż lekarz płaci do Starostwa stawkę 4, 35 zł za 

m2  
 

Krzysztof Wysocki Przedstawiciel podnajemców w Ośrodku Zdrowia w 

Chaśnie poinformował, że właściciel apteki wynajmujący 69 m2  płaci czynsz w 

wysokości 1 725, 00 zł , bez energii i wody. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że temat został 

przedstawiony Radzie Powiatu. Jest to sprawa Zarządu, ewentualnie Komisja 

Rewizyjna oraz Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli powinna być poinformowana o rozwiązaniu tego 

problemu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  nadmienił, że podnajemcy OZ w 

Chąśnie są początkiem góry lodowej. Niezrozumiałe  jest że właściciel 

Starostwo nie wie jakie kwoty płacą podnajemcy głównemu najemcy. Okazuje 

się , że apteka płaci tyle ile główny najemca za cały lokal i twierdzi że powiat 

chce pozbawić mieszkańców gminy Chąśno służby zdrowia - dodał. Zaznaczył, 

że  pazerność, chciwość musi być ukrócona. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż wszyscy Radni wiedzą co się 

działo i dzieje  w ośrodkach zdrowia , tylko nie wszyscy Radni kiedy apelowano 

żeby z lekarzami zrobić porządek podnosili ten temat a najbardziej Zarząd nic w 

tym temacie nie mówił. 

 

Radny Jan Markus  zapytał, czy NZOZ w Chąśnie podpisał umowę na dalszą 

dzierżawę, czy  zapłacił zaległe należności wobec Powiatu.  

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że Pan Paweł 

Plesiński wystąpił do Zarządu o rozłożenie swej należności wobec Powiatu na 

raty, zgody tej nie otrzymał. Umowa został podpisana z tym NZOZ na kwotę                 

3 050,00 zł brutto. 
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Radny Jan Markus stwierdził, iż jest zbulwersowany obecnym stanem 

rzeczy. Na ostatniej sesji RPŁ był podnoszony temat NZOZ. Ich właściciele 

drwią z Radnych,  twierdzą , że  są oszołomami, my nie rozwiązujemy w sposób 

prawidłowy problemów, obowiązków które do nas należą  – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał , czy Ośrodki Zdrowia w których prowadzone 

są inwestycje  uregulowały zaległości i podpisały umowy.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała jak Zarząd współpracował z Dyrektorami szkół 

podczas naboru, że podczas niego Dyrektorka III LO zrezygnowała. 

Poinformował, że na terenie miasta Łowicza krąży cały czas  informacja , że to 

Zarząd podjął decyzje że zabrał jedną klasę z tej szkoły i to było przyczyną jej 

rezygnacji. Zapytała także czy Zarząd ma wizję sieci szkół w związku ze 

złożonym wnioskiem Collegium OO. Pijarów w sprawie otwarcia dwóch klas 

liceum. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż wakacyjny czas spowodował, iż nie 

wywiązał się z udzielenia odpowiedzi na pytania Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego, uczyni to w ciągu 14 dni. Dodał, że podczas ostatniej Sesji 

w miesiącu czerwcu na niektóre pytania Radnego dotyczące m.in. majątku 

Powiatu udzielił odpowiedzi. Temat Ośrodków  Zdrowia powinien trafić na 

merytoryczną Komisje. Na sytuacje międzyludzkie nie mamy większego 

wpływu – dodał. Podpisywane umowy skutkują określonymi terminami. Część 

Ośrodków Zdrowia wystąpiła o prolongatę należności lub rozłożenie ich na raty. 

Zarząd podjął decyzje w większości wniosków o nierozkładaniu na raty 

zaległych należności. Uwzględniona jest sytuacja Ośrodka Zdrowia w 

Bełchowie, gdzie udokumentowany jest duży ponad 20 000,00 zł  wkład pana 

Andrzeja Smalca w jego remont. W tym przypadku termin został przesunięty 

aby dzierżawca mógł zapłacić należność, ale z wysokości czynszu Zarząd nie 

zszedł i jest on utrzymywany na tym samym poziomie.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy zostały sprawdzone prace wykonane w 

NZOZ w Bełchowie na które Pan Andrzej Smalce przedstawił faktury. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że jest to wkład  na przestrzeni około 

2 lat. Kiedy w budynku OZ w Bełchowie nastąpiła awaria jego dzierżawca miał 

przyzwolenie ze strony Zarządu na usunięcie jej za własne środki finansowe – 

dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż jego zarzuty skierowane na 

ostatniej Sesji RPŁ były prawdziwe, gdyż nie otrzymał na nie odpowiedzi. 

Utwierdził się w przekonaniu, że wniosek Klubu Radnych PSL – Porozumienie 

był niezasadnych i bezpodstawny. 
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że Starosta na  Sesji w 

miesiącu  czerwcu w punkcie interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i 

sprawy różne udzielił ustnej odpowiedzi na  pytania Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego. 

 

Radny Kazimierz Rak  zapytał Pana Jacka Basińskiego Przedstawiciela 

mieszkańców w Ośrodku Zdrowia w Chąśnie czy są zainteresowani 

administrowaniem tego obiektu w całości.  

 

Marianna Wysocka Przedstawiciel podnajemców w Ośrodku Zdrowia w 

Chąśnie poinformował, iż pismo w powyższej sprawie zostało złożone. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał czy Pan Paweł Plesiński podpisał 

umowę na dzierżawę obiektu OZ w Chąśnie, jeśli tak proponuje zerwanie 

powyższej umowy i podpisanie jej z obecnymi przedstawicielami OZ w 

Chąśnie.   

 

Radny Bolesław Kowalski zaproponował, aby Zarząd przygotował szerszą 

informacje o Ośrodkach Zdrowia pod kątem podpisania umów, regulowania 

należności. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż regulowanie stosunków 

międzyludzkich nie jest w kompetencji Zarządu.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski odpowiadając na wcześniej zadane 

pytania Radnej Jolanty Kępki  poinformował, że konkurs na stanowisko 

Dyrektora III LO w Łowiczu wygrała Pani Mariola Milczarek. W dniu 14 lipca 

2004 roku do Zarządu wpłynęło pismo  dotyczące jej rezygnacji z funkcji 

Dyrektora III LO w Łowiczu. Zostały przeprowadzone na tę okoliczność 

rozmowy z Panią Mariolą Milczarek, jednak podtrzymała ona swe stanowisko – 

dodał. Zarząd Powiatu oraz Wydział EKS  Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

zwrócił się do Rady Pedagogicznej ww. placówki oświatowej o wskazanie ze 

swego grona kandydata na stanowisko Dyrektora. Rada Pedagogiczna wskazała 

osobę Pani Anny Gajdy.  W dniu 20 sierpnia 2004 roku Zarząd Powiatu 

powierzył na 6 miesięcy pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora III LO 

Pani Annie Gajda. W tym czasie należy zastanowić się  co dalej z III LO. 

Zarząd zwróci się o dyskusje w tym temacie do Radnych i do innych gremiów 

mających wpływ na oświatę w  naszym terenie. Nie znam powodów rezygnacji 

Pani Marioli Milczarek  - dodał. Zarząd początkowo proponował utworzenie w 

tej szkole dwóch klas pierwszych, natomiast  poprzez sugestie radnych 

utworzono trzy klasy. Nabór w III LO   mógł wynieść 90 osób. Gimnazjaliści 

wskazywali tą szkołę na 2 – 3 miejscu do składania dokumentów.  
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Na terenie Powiatu Łowickiego utworzono 39 klas z planowanych 40, 

średnio w klasie na połowę sierpnia jest 29,5 ucznia. W III klasach gimnazjów 

w powiecie łowickim było 1118 uczniów, a do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych przyjętych zostało 1140 osób. W Liceach 

Ogólnokształcących mamy  17 klas, 3 klasy liceów profilowanych, 4 klasy 

zasadnicze, pozostała ilość to klasy technikum. Poinformował, że ani do  

Wydziału EKS Starostwa Powiatowego ani do Zarządu nie trafiły żadne skargi 

dotyczące naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Nie wie czy Pani 

Mariola Milczarek bała się prowadzenia tylko 1 klasy liceum 

ogólnokształcącego, w sumie w tej placówce jest 7 klas.           W żadnej z 

placówek oświatowych znajdujących się na terenie powiatu łowickiego nie 

zostanie zwolniony żaden nauczyciel – dodał.  Nadmienił, iż temat dotyczący 

naboru na rok szkolny 2005/2006 będzie podjęty we wrześniu br.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że z wypowiedzi Wicestarosty Eugeniusza 

Bobrowskiego wynika, iż do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zostało 

przyjęte więcej młodzieży, niż jest i było zaplanowane. Młodzieży przybywa, a 

nabór do klas pierwszych nie jest  realizowany, sieć szkół się nie zmienia więc 

nie widzi w tym żadnej logiki. Jeżeli zgłasza się więcej młodzieży to klas 

powinno być więcej – dodał. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w III klasach 

gimnazjów było 1118 uczniów, na połowę sierpnia w szkołach 

ponadgimnazjalnych przyjęto 1140 osób. Planowano otworzyć 40 klas 

pierwszych a otworzono 39.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, iż w środowisku oświatowym krąży 

informacja, że to Zarząd podjął decyzje w okresie wakacyjnym z zabraniu z III 

LO jednej  klasy. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż  w III LO w okresie 

wakacyjnym  do drugiej klasy pierwszej było chętnych 7 osób. Gdyby było tych 

osób 15 to starano by się uzupełnić drugą klasę. Te 7 osób przeniosło się do 

innych szkół ponadgimnazjalnych  – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że od początku kadencji dwie szkoły 

III LO i ZSL w Zdunach miały problemy z naborem. Zwiększając ilość klas, 

doprowadzimy do tego że III LO będzie pozbawione uczniów – dodał. Na tej 

sali próbował głosować ilość oddziałów w tej szkole, obradowała też Komisja 

Edukacji lecz konsensus nie został osiągnięty. Stwierdził, iż należy rozpocząć 

dyskusje dlaczego III LO w Łowiczu nie miało naboru. Zaznaczył, iż myślał że 

w dniu dzisiejszym doczeka się pożegnania  Dyrektora Łukasza Kazłowskiego.  
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Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż po przedstawieniu propozycji sieci 

szkół, to Pan Radny Bolesław Kowalski był obrońcą III LO.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że wcześniej czy później temat sieci 

szkół, który jest trudny Zarząd będzie musiał podjąć. Nie macie Panowie 

koncepcji, nie wiecie jak ustawić oświatę ponadgimnazjalną – dodał. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski  stwierdził, iż uczniom III klas gimnazjów 

powinno dać się prawo wyboru. Poinformował, że w przyszłym roku szkolnym 

będzie 1200 osób do klas I szkół ponadgimnazjlanych. Młodzieży nie można 

narzucać kierunków kształcenia administracyjne. Trzeba poprawiać bazę  

lokalową, dokształcać nauczycieli.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ  Stanisław Olęcki nadmienił, iż niebył by tak 

optymistyczne nastawiony odnośnie naboru jak Wicestarosta Eugeniusz 

Bobrowski. Jest za mało klas zasadniczych, proponował aby było ich 8 a są 

tylko 4. Jeśli do klas technikum i liceum trafiają absolwenci gimnazjów którzy 

mieli około 30 punktów to nie można mówić że szkoły są zadowolone z naboru. 

Na dzisiejszej Sesji miało odbyć się pożegnanie Pana Dyrektora Łukasza 

Kazłowskiego, lecz jest poza Łowiczem i z tego względu uroczystość ta nie 

odbyła się. Będzie miało to miejsce na następnej Sesji RPŁ - dodał . 

 

Radny Wiesław Adach odnosząc się do wypowiedzi Państwa Marianny i 

Krzysztofa Wysokich i Pana Jacka Basińskiego poinformował, iż to lekarze 

wskazują tylko swe osoby jako chętne do negocjacji z Zarządem. Nadmienił, iż 

w dniu wczorajszym odbywała się Komisja Budżetu i Finansów na której to 

wysokość kredytu wynosiła 2 100 000,00 zł. Wcześniej znana była sytuacja 

odnośnie  spływu podatku od osób fizycznych. Zapytał, jaką kwotę  pozyczek 

spłacono w 2004 roku. Był czas pożyczki ale będzie też i czas jej spłaty - dodał. 

Zarząd musi być obecny na każdej Komisji , aby wiedział jakie jest zdanie 

radnych. Nadmienił, iż podczas trwania II Kadencji RPŁ dla ZOZ zostały  

przekazane środki w wysokości 997 000,00 zł oraz 450 000,00 zł.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał Przewodniczącego RPŁ Wiesława 

Dąbrowskiego co dalej ze sprawą Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów 

Jerzego Kuczyńskiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że w powyższej 

sprawie Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski odpowie w ciągu 14 dni.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że spośród powiatów ościennych, 

powiat łowicki ma jeden z najwyższych wskaźników inwestycyjnych 

przekraczający ponad 10%.  
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Zgodnie z wnioskami  i sugestiami  Radnych może zacząć dokonywać 

pewnych spłat kredytów - dodał. Można zejść na poziom inwestycyjny 

sąsiadujących powiatów do 5%. Decyzje te muszą być podjęte przy pracach nad 

projektem budżetu na 2005 rok. Przez 5 lat Powiat jest obciążany z powodu 

Muzeum. Kwoty te nie są refundowane. Poinformował, że w najbliższą 

niedzielę czyli 29 sierpnia br odbędzie się V Biesiada Łowicka. W imieniu 

organizatorów ma prośbę o uczestnictwo  w tej uroczystości i pełnieniu przez 

radnych  funkcji gospodarzy.  

 

Starosta Cezary Dzierżek korzystając z okazji obecności na dzisiejszej Sesji 

RPŁ Wójta Gminy Kocierzew Pana Roberta Sikorskiego podziękował mu za 5 – 

letnią współprace na poziomie samorządowym. Poinformował, że Wójt Robert 

Sikorski należał do osób które były inicjatorami założenia Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury , należał do osób które w pozytywny sposób 

kreowały wizerunek Powiatu Łowickiego, był Radnym Powiatowym I Kadencji. 

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Łowickiego podziękował za współpracę   

 

Wójt Gminy Kocierzew Robert Sikorski podziękował za miłe słowa 

skierowane do niego. Obecnością swą chciał dać wyraz  wdzięczności dla 

Radnych Powiatu Łowickiego, pracowników  Starostwa i instytucji 

współpracujących z którymi współpracował przez te lata. Była  to dla niego 

wielka przyjemność i nauka, jest za to wszystko ogromnie wdzięczny.  

 

Zastępca Dyrektora PZD Stanisław Wojda poinformował, że na drodze 

Grudze - Bobrownik, zdjęte zostały pobocza i  nie widzi zagrożenie na tym  

odcinku drogi, pieńki oraz konary drzew zostały usunięte.   

 

Ad. pkt 11 

 

Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak 

zamknął obrady XX sesji RPŁ. 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

 


