
P R O T O K Ó Ł   Nr XXI/04 
 

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  29 września  2004 roku, godz. 10.00 

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

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XX 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. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania 

systemu dopłat  bezpośrednich na terenie  Powiatu Łowickiego.  

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

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

22 marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego 

Nr XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2004,  

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

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

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków 

nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego, 

5) zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu, 

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

10.  Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  witając Radnych i zaproszonych 

gości  otworzył XXI 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. 

 

Radny Bolesław Kowalski zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu 7a w brzmieniu: 

 

Informacja o administrowaniu i zarządzaniu ośrodkami zdrowia na terenie 

Powiatu Łowickiego  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie 8 podpunktu 6 w brzmieniu: 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały              

Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku 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, 

 

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

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach.  
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Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XX 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. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania 

systemu dopłat  bezpośrednich na terenie  Powiatu Łowickiego.  

    7 a. Informacja o administrowaniu i zarządzaniu ośrodkami zdrowia na  

           terenie Powiatu Łowickiego  

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

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

22 marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego 

Nr XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2004,  

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

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

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków 

nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego, 

5) zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  

     Łowiczu, 

6) zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku 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, 

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

10.  Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) : 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie przyjęli protokół z XX Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. pkt 5 
 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek wręczył stypendia Starosty Łowickiego dla najlepiej 

uczących się I najbardziej aktywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Poinformował, że stypendia te są Ufundowane ze środków finansowych, które 

Rada Powiatu Łowickiego zabezpieczyła podejmując uchwałę budżetową. 

Serdecznie gratuluje nie tylko wyróżniającym się uczniom, ale także 

nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół - dodał. Stypendia Starosty 

Łowickiego otrzymali: 

1) Paweł Wojciechowski uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w 

Łowiczu, 

2) Aleksandra Plichta uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w 

Łowiczu, 

3) Beata Białek uczennica II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, 

4) Filip Rybus uczeń V klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Łowiczu, 

5) Justyna Szymańska uczennica V klasy  w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż Rada Powiatu 

Łowickiego przyłącza się do gratulacji i wyróżnień.  

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret przedstawił po krótce 

historie Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Korzystając z okazji 

podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Łowickiego za wspieranie finansowe  

Zespołu. Radnym Powiatu Łowickiego, Zarządowi Powiatu Łowickiego oraz 

zaproszonym gościom na XXI Sesje RPŁ zostały rozdane foldery promujące 



 5 

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Przekazana została także płyta DVD z 

nagranym programem artystycznym zespołu.  

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret podziękował także 

Dyrektorowi Muzeum w Łowiczu Walerianowi Warchałowskiemu za 

udostępnienie Skansenu podczas nagrywania ww. filmu. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

Powiatu odbył 5 protokołowanych posiedzeń Zarządu. Członkowie Zarządu 

podjęli następujące uchwały ZPŁ w sprawie: 

1. zmiany Regulaminu Finansowania Ochrony Środowiska z Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu, 

2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o 

przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu , położonej w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1, obręb Bratkowice 

ozn. nr 3002/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest 

KW 27844, 

3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o 

przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości ozn. nr 1366 

położonej w Łowiczu obręb Korabka ,  dla której w Sądzie Rejonowym w 

Łowiczu prowadzona jest KW 29270, 

4. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do uchwały 

Nr XX/136/2004 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, 

5. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do uchwały 

Nr XX/137/2004 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, 

6. upoważnienia Pani Martyny Szpiek – Górzyńskiej Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Łowiczu oraz Pani Jadwigi Dąbrowskiej Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu , do składania oświadczeń woli 

związanych z udziałem Powiatu Łowickiego w partnerstwie na rzecz 

Rozwoju w ramach Inicjatywy EQUAL, 

7. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok - 3 

uchwały, 

8. zmiany Uchwały Nr 132/2003 ZPŁ z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w 2004 roku, 

9. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

banku, który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowany dochodach 

Powiatu Łowickiego,  
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10.  ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

– 2 uchwały,  

11. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności 

wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej 

celem wyłonienia banku , który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach Powiatu Łowickiego,  

12. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 

opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 

5/7 w sezonie grzewczym 2004/2005 oraz nadania jej regulaminu pracy, 

13. zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i 

zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu 

wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu 

przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2004/2005, 

 

Pozytywnie zostały zaopiniowanie projekty uchwał RPŁ na XXI Sesje w 

sprawie: 

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

marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004,  

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

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

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków 

nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego, 

5) zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

     w Łowiczu, 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w związku z nieprzystąpieniem do 

aktu notarialnego oferenta, który wygrał przetarg procedura sprzedaży 

nieruchomości przy ul. Składowej 19 została uruchomiona ponownie. W dniu 

24.09. odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Łowiczu: 

przy ul. Seminaryjnej i Świętojańskiej,  z powodu braku oferentów przetargi 

zakończone zostały wynikiem negatywnym. Nadmienił, iż została wszczęta 

procedura na wyłonienie dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków 

położonych w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 na sezon grzewczy 

2004/2005. Zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych 

położonych  w obrębie Nowe Zduny,  termin składania ofert upływa                          

30 września 2004r.  
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Wszczęto procedurę sprzedaży nieruchomości położnej w Łowiczu przy                  

ul. Bolimowskiej. Nadmienił, iż w chwili obecnej trwa ustawowy obowiązek 

wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres                  

21 dni, który obejmuje przedmiotową nieruchomość. W dniu 02.09.2004r. 

przeprowadzono przetarg na wykonanie pionowej osnowy szczegółowej kl.III              

i  IV na terenie miasta Łowicza. Na wykonawcę tego zadania wybrano Polskie 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne z Warszawy. Dnia 27.09.2004r. 

został przeprowadzony przetarg na wykonanie okresowej weryfikacji danych 

ewidencji gruntów i budynków na podstawie mapy ewidencyjnej dla części 

gminy Nieborów i części gminy Łyszkowice. Wykonawcy nie wyłoniono 

ponieważ kwota oferowana była wyższa od kwoty jaką zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zadania.  

 

Starosta  Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

- I Liceum Ogólnokształcące – naprawa elementów konstrukcyjnych oraz 

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

17.09.2004 roku nastąpił odbiór robót, obecnie trwa rozliczenie finansowe 

inwestycji , 

- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi – remont świetlicy, 

13.09.2004 roku nastąpił odbiór robót, obecnie trwa rozliczenie finansowe 

inwestycji , zadanie było realizowane przy współudziale  środków Banku 

Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

- NZOZ w Sobocie – renowacji budynku OZ w Sobocie – ograniczenie niskiej 

emisji spalin i zanieczyszczeń, 19.08.2004 nastąpiło podpisanie umowy z 

wykonawcą, inwestycja jest w trakcie realizacji, 

- NZOZ w Bełchowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , naprawa 

chodnika i podestu przy wejściu głównym NZOZ w Bełchowie, 30.08.2004 

roku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, inwestycja jest w trakcie 

realizacji, 

- NZOZ w Zdunach – naprawa elewacji oraz wymiana stolarki okiennej w 

budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach, 30.08.2004 roku nastąpiło podpisanie 

umowy z wykonawcą, inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Dodał, że realizacja zadań na drogach powiatowych przedstawiała się 

następująco: 

- wykonano remonty cząstkowe masą na gorąco na długości 322 m2 , zużyto 

20,5 ton masy, 

- wykonano remonty nawierzchni dróg emulsją i grysami na powierzchni                

16 000 m2  , zużyto 16,1 ton emulsji i 80,0 ton grysów, 

- wykonano remont nawierzchni dróg deskrutem na powierzchni 120 m2  , 

- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg, 

- wykonano koszenie poboczy dróg z chwastów i traw na długości 75 km, 

- uzupełniono rozmyte pobocza, 
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- wykonano mechaniczne profilowanie poboczy.  

 

Starosta Cezary Dzierżek  poinformował, że członkowie Zarządu Powiatu 

Łowickiego uczestniczyli: 

- 01.09.2004 roku w obchodach Dnia Weterana oraz w  inauguracji roku 

szkolnego 2004/2005 w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 

- 03.09.2004  w 85 – leciu Województwa Łódzkiego, 

- 06.09.2004 w obchodach 15 – lecia funkcjonowania ODN w Skierniewicach, 

- 12.09.2004 roku w obchodach 65 rocznicy Bitwy nad Bzura w Walewicach  

- 15.09.2004 rok w obchodach 65 rocznicy Bitwy nad Bzura w Kompinie, 

- 17.09.2004 rok w spotkaniu z Sybirakami w I LO w Łowiczu, 

- 21.09.2004 roku w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu – Nadanie 

tytułu Honorowego Obywatela Łowicza, 

- 25.09.2004 roku w Zjeździe Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół 

Średnich i Ogólnokształcących w I LO w Łowiczu, 

- 26.09.2004 roku w obchodach Dni Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum w 

Łowiczu, 

 

Starosta Cezary Dzierżek złożył podziękowania wszystkim tym którzy 

zaangażowali się w przygotowywanie i zabezpieczenie V Biesiady Łowickiej , 

która odbyła się 29 sierpnia 2004 roku –Policji, Straży , służbom medycznym. 

Podziękował Dyrektorom i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu łowickiego za udział w imprezach o charakterze patriotycznym. 

Dziękuje również twórcom ludowym , którzy z wielkim zaangażowaniem 

uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Powiat Łowicki – dodał. 

Nadmienił, iż podziękowania składa także Radnym i Dyrektorowi Muzeum 

którzy brali na siebie obowiązki gospodarza podczas ww. imprez.  

  

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie 

miedzysejsami uczestniczył: 

- 29.08.2004 roku w V Biesiadzie Łowickiej, 

- 01.09.2004 roku w obchodach 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 

w inauguracji roku szkolnego 2004/2005 w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 

- 09.09.2004  w  posiedzeniu Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

- 10.09.2004 roku w spotkaniu z przedstawicielami Związków Zawodowych w 

ZOZ w Łowiczu,  

- 15.09.2004 rok w obchodach 65 rocznicy Bitwy nad Bzurą w Kompinie, 
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- 21.09.2004 roku w konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w 

Łowiczu, 

- 24.09.2004 roku w Zjeździe Członków Stowarzyszenia Szarych szeregów 

Oddział w Łowiczu,  

- 25.09.2004 roku w Zjeździe Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół 

Średnich i Ogólnokształcących w I LO w Łowiczu, 

- 26.09.2004 roku w Powiatowych Igrzyskach LZS, 

W miesiącu wrześniu uczestniczył w posiedzeniach Komisji stałych RPŁ.   

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski odczytała pismo Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów Pana Jerzego Kuczyńskiego. /Zał. Nr 2/. 

Poinformował, iż wspólnie ze Starostą Łowickim przychylili się do prośby Pana 

Jerzego Kuczyńskiego. Nadmienił, iż to Rada  Powiatu Łowickiego w stosownej 

uchwale przedstawi swe stanowisko.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w dniu 29 września 2004 roku 

rezygnację ze stanowiska Skarbnika Powiatu złożyła Pan Zofia Lepieszka , 

podając powody rodzinne jako przyczynę tej rezygnacji.  

 

Ad. pkt 7 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania systemu 

dopłat  bezpośrednich na terenie  Powiatu Łowickiego.  

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska przedstawiła i szczegółowo 

omówiła informację dotyczącą wdrażania programów i funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej na terenie Powiatu Łowickiego oraz informację na temat 

funkcjonowania systemu dopłat  bezpośrednich na terenie  Powiatu Łowickiego 

/Zał. Nr 3/.  

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska odpowiadając na pytanie 

Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego poinformowała, że nie wie ile AR i MR 

kosztowała kontrola gospodarstw. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zapytał, jakimi kryteriami kierowała 

się AR i MR określając obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania – 

ONW. 
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Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że kryteria 

ww. obszarów opracowywał Instytut w Puławach, biorąc pod uwagę m.in. 

gęstość zaludnienia, jakość wód, gleb oraz wiele innych czynników.  

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska odpowiadając na pytanie 

Radnego Waldemara Wojciechowskiego nadmieniła, iż na przeprowadzenie 

wykonywania pomiarów gruntów został przeprowadzony przetarg do którego 

mogła przystąpić każda z firm spełniająca warunki określone przepisami prawa. 

 

Radny Kazimierz Rak zapytał, czy staż pracy w Państwowym Gospodarstwie 

Rolnym wlicza się do stażu aby uzyskać rentę strukturalną, mając jednocześnie 

wykształcenie rolnicze. 

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że tylko osoba 

nie posiadająca wykształcenia rolniczego średniego lub wyższego musi 

dokumentować staż pracy w ww. gospodarstwie. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret poprosił o uściślenie 

definicji „kwalifikacje rolnicze”. Zapytał, kto może ubiegać się o pozyskiwanie 

środków na organizacje szkoleń dla rolników, czy może być to Rolnicze 

Centrum Kształcenia  Ustawicznego i od kiedy ww. szkolenia będą się 

odbywały.  

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że aby osoba 

mogła uzyskać rentę strukturalną powinna mieć wykształcenie  rolnicze lub 

udokumentowany staż pracy w gospodarstwie. Nadmieniła, iż osoby 

przejmujące gospodarstwo  nie muszą przedstawiać  zaświadczenie o składkach 

do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jeśli je natomiast mają mogą je 

dołączyć. Dokumentem potwierdzającym staż pracy w gospodarstwie jest 

oświadczenie jego właściciela że dana osoba przejmującą pracowała w nim – 

dodała. Nadmieniła, iż niezbędne jest natomiast zaświadczenie z KRUS –u przy 

staraniu się o środki w ramach pomocy dla młodych rolników. Poinformowała, 

iż szczegółowych informacji na temat szkoleń udzieli w terminie późniejszym 

gdyż będą one organizowane przez Oddział Regionalny AR i MR. Dodała, że o 

możliwość organizacji szkoleń będą mogły ubiegać się przede wszystkim  osoby 

prawne, które w statucie mają zapisaną możliwość prowadzenia tego rodzaju 

działalności. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki   zapytał o wysokość renty 

strukturalnej brutto, przy kwocie netto 2 100,00 zł. 

 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że na chwilę 

obecną nie wie dokładnie jaka będzie wysokość renty strukturalnej brutto. Od 

kwoty netto należy odjąć około 20,5%  podatku - dodała. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż wysokość podatku 

będzie zależała od progu podatkowego obowiązującego w danym roku 

podatkowym. Jeśli ktoś będzie w I progu podatkowym to może mieć odtrącone 

nawet 40% na podatek i w zależności od dochodów jakie uzyskuje – dodał. 

Podziękował Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu Pani Małgorzacie Górczyńskiej  za 

przedstawienie materiału.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił 20 minut przerwy w 

obradach XXI Sesji RPŁ  / godz. 11.40/. 

 

Obrady wznowiono o godzinie 12.00 

 

Ad. pkt 7 a 

 

Informacja o administrowaniu i zarządzaniu ośrodkami zdrowia na          

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica zaproponował, aby Inspektor Wydziału 

GGN Anna Kasińska przedstawiła informacje o podpisanych umowach z 

NZOZ, Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska informacje o sytuacji finansowej 

natomiast Główny Specjalista Wydziału RIP Edward Reske informacje o stanie i 

zakresie prac w budynkach ośrodków zdrowia. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, jak został rozwiązany problem  

administrowania ośrodkiem zdrowia w Chąśnie w kontekście zgłoszonej skargi 

na Sesji RPŁ, czy zostały uzgodnione rachunki dotyczące remontów 

przeprowadzonych przez Pana Andrzeja Smalca w rozliczeniu za opłacanie 

dzierżawy NZOZ w Bełchowie, jak zakończyły się negocjacje , czy Zarząd 

oficjalnie zajmował się tym problemem, czy rozmawiał z Wójtami odnośnie 

sprawowania administrowania ośrodków zdrowia. Zapytał także czy Rady Gmin 

podtrzymują swe stanowiska  które przedłożyły, czy Zarząd Powiatu ma 

określoną koncepcje w kontekście administrowania tymi ośrodkami zdrowia.  
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Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że spośród           

13 NZOZ umowy zostały zawarte z 11 NZOZ. Umowy nie podpisał NZOZ w 

Łyszkowicach oraz w Bełchowie. Nadmienił, iż na dzień 20 września 2004 roku 

zaległości wobec Powiatu mają 3 NZOZ: Bełchów na kwotę 4 224,00 zł. 

Domaniewice – 6 657,00 zł oraz Łyszkowice – 4 518,00 zł. W ośrodku zdrowia 

w Chąśnie sprawy z podnajemcami zostały uregulowane, taką informację 

przekazał nam Wójt Gminy Chąśno – dodała. Poinformowała, że w kwestii 

administrowania ośrodkami zdrowia pierwotne założenia ZPŁ były takie, że w 

każdym ośrodku zdrowia gospodarzem będzie kierownik NZOZ, i zasada ta jest 

podtrzymywana we wszystkich OZ poza Bielawami. Nadmieniła, iż Powiat 

Łowicki w OZ w Bielawach umowę najmu na lokale użytkowe  bezpośrednio 

podpisał z Panem Pawłowskim oraz z właścicielami apteki, a pozostałą częścią 

administruje  Urząd Gminy w Bielawach. Dodała, że osobne umowy najmu 

Powiat Łowicki podpisał także w budynku OZ w Łowiczu m.in. z NZOZ 

„Świętojańska”, NZOZ „Wigor”  oraz z panią doktor Morawską.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał na jakich zasadach będzie 

zawarta umowa z NZOZ w Łyszkowicach.  

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że ostatnią 

propozycją było zawarcie umowy z NZOZ w Łyszkowicach do 30 czerwca 

2005 roku , jednakże po uzgodnieniach ostateczny termin to koniec sezonu 

grzewczego czyli 31 marca 2005 roku. Dodała, że do tego czasu zostaną podjęte 

decyzje w sprawie dalszego administrowania ww. ośrodkiem zdrowia.  

 

Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska poinformowała, że zaległości 

finansowe wobec Powiatu Łowickiego mają :  

- NZOZ  w Bełchowie – kwota 4 424, 38 zł  

- NZOZ w Domaniewicach w I półroczu występowała należność w wysokości 

13 315,08 zł, uregulowane zostało około 60% zaległości , do zapłaty 

pozostało 6 657,00 zł, 

- NZOZ w Łyszkowicach zaległość na dzień 30.06.2004 roku wynosiła          

13 518,00 zł, na dzień dzisiejszy wynosi 4 518,43 zł.  

Dodała, że na chwile obecną płatności z pozostałych NZOZ są regulowane na 

bieżąco. Wcześniej były wysyłane systematycznie upomnienia, monity do 

wezwania – dodała. Nadmieniła, iż ogółem plan jaki był zakładany na 2004 rok 

to kwota 340 807,00 zł, na dzień 20 września 2004 roku zostało zrealizowane 

223 015,56 zł.  

 

Główny Specjalista Wydziału RIP Edward Reske poinformował, że w 2004 

roku przeprowadzono lub tez są przeprowadzane inwestycje w następujących 

ośrodkach zdrowia: 
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- NZOZ w Kocierzewie – zadanie – „Termomodernizacja budynku ośrodka 

zdrowia w Kocierzewie – wymiana instalacji centralnego ogrzewania”. 

Zadanie w 2004 roku polegało na wymianie instalacji c.o. Kwota 

przewidywana w budżecie to 42 000,00 zł, natomiast po przeprowadzeniu 

przetargów i uwzględnieniu kosztów przygotowywania inwestycji 

rzeczywisty koszt wyniósł 39 514,63 zł.  

- NZOZ  w Sobocie zadanie- „Renowacja budynku ośrodka zdrowia w 

Sobocie – ograniczenie niskiej  emisji spalin i zanieczyszczeń”.  Zadanie to 

obejmowało wymianę  stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

stropodachu, wymianę obróbek blacharskich. Całkowity koszt inwestycji to 

kwota 106 017, 54 zł w budżecie zaplanowano natomiast kwotę 125 000,00 

zł.  

- NZOZ w Bełchowie zadanie – „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

naprawa chodnika i podestu przy wejściu głównym NZOZ w Bełchowie”. 

Kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Łowickiego to 54 000,00 zł 

natomiast koszty rzeczywiście poniesione to 39 335,10 zł. 

- NZOZ w Zdunach zadanie – „Naprawa elewacji oraz wymiana stolarki 

okiennej”. Kwota przeznaczona w budżecie to 36 000,00 zł, rzeczywisty 

koszt inwestycji to 26 626,39 zł. 

Nadmienił, iż zostały zakończone prace w OZ w Kocierzewie, natomiast 

pozostałe inwestycje są jeszcze w trakcie wykonywania.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy oszczędności finansowe jakie zostały 

uzyskane z przeprowadzonej inwestycji w OZ w Bełchowie będą przeznaczone 

na dalsze prace w tym obiekcie. 

  
Główny Specjalista Wydziału RIP Edward Reske poinformował, że nie ma 

takiej możliwości prawnej aby móc rozszerzyć aneksem  zakres prac w 

podpisanej umowie.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy w zakresie prac w budynku  OZ w 

Bełchowie jest zaplanowane wzmocnienie jego szyb.  

 

Główny Specjalista Wydziału RIP Edward Reske poinformował, że w okna 

budynku OZ w Bełchowie zostaną zamontowane kraty, które będą 

zdemontowane z okien budynku w którym mieści się Biuro Powiatowe AR i 

MR w Łowiczu. Nadmienił, iż w umowie dzierżawy zawartej z Panem 

Andrzejem Smalcem Kierownikiem NZOZ w Bełchowie jest zapis mówiący iż 

koszty poniesione przez użytkownika na bieżącą konserwację obiektu nie mogą 

być zwrócone. Jedynym  zadaniem spełniającym wymogi inwestycji jest 

przystosowanie pomieszczeń jako sanitariatów dla personelu i użytkowników i 

kwota około 3 000,00 zł. może być uwzględniona jako koszty inwestycyjne – 

dodał. Nadmienił, iż koszty związane m.in. ze smarowaniem  dachu wliczane są 
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do bieżącej konserwacji i nie ma podstaw uznawać ich jako nakłady 

inwestycyjne. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy jest możliwość zagospodarowania 

oszczędności z ww. inwestycji w wysokości 14 000,00 zł na wykonanie 

dodatkowych zadań w OZ w Bełchowie, jak można to zorganizować od strony 

prawnej.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, iż  w powyższej sytuacji 

należałoby uruchomić nową procedurę przetargową, określić nowe zadania i 

wprowadzić je do budżetu Powiatu. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał gdzie będą zainwestowane  oszczędności 

powstałe z przetargów w ośrodkach zdrowia.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zaznaczył, iż są to pytania do 

Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zapytał, czy Pan Andrzej Smalc 

podpisze umowę na wynajem ośrodka zdrowia w Bełchowie. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował,  że jeśli Pan Andrzej Smalc 

chce prowadzić działalność w budynku ośrodka zdrowia w Bełchowie to 

powinien podpisać umowę. Inwestycja w budynku ośrodka zdrowia jest 

realizowana, przedstawione faktury przez Pana Andrzeja Smalca zostały 

przeanalizowane i jeśli Pan Andrzej Smalc nie przyjmie warunków, to trzeba 

będzie podjąć prawne ustanowienie działań związanych  z  opuszczeniem  przez 

niego tego obiektu – dodał. Nadmienił, iż wystawione faktury za I półrocze 

NZOZ w Bełchowie muszą być zapłacone, natomiast w fakturach za II półrocze 

zostaną uwzględnione ww. rachunki.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy jest celowe 

podpisywanie umowy z NZOZ w Łyszkowicach tylko na I kwartał 2004 roku. 

Może zdarzyć się taka sytuacja, że ten NZOZ mając podpisaną umowę na 

wynajem ośrodka zdrowia firmuje swą działalność na cały  rok 2005, podpisze 

kontrakt z NFZ w oparciu o wynajem  mienia jakim dysponuje na warunkach 

dla siebie bardzo korzystnych w 2004 roku i na I kwartał 2005 roku – dodał. 

Nadmienił, iż podpisanie powyższej umowy pozbawi Starostwo Powiatowe w 

Łowiczu  w 2005 roku racjonalnego zagospodarowania mienia jakim jest 

ośrodek zdrowia  w Łyszkowicach.  Wydaje mi się, że nie ma celowości  

podpisywania  umowy z tym NZOZ dlatego, że pozbawiamy się możliwości 

racjonalnego  zagospodarowania tego obiektu w 2005 roku bo w oparciu o nasze 

mienie ten podmiot będzie funkcjonował już w nie naszym mieniu  - dodał.  
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Członek Zarządu Waldemar Osica  poinformował, iż Zarząd zgodnie z 

ustaleniami Rady Powiatu Łowickiego zaproponował najemcom podpisanie 

umów na wynajem ośrodków zdrowia do końca 2006 roku. NZOZ w 

Łyszkowicach chciał aby ww. umowa został podpisana  do końca grudnia 2004 

roku, Zarząd natomiast zaproponował termin do końca czerwca 2005 roku, w 

efekcie umowa  zostanie podpisana do końca marca 2005 roku – dodał. 

Stwierdził, iż Zarządowi Powiatu chodziło  także o zabezpieczenie sezonu 

grzewczego , aby Powiat nie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Naszym 

zdaniem jest to dobre rozwiązanie sprawy, natomiast jaki będzie dalszy sposób  

zagospodarowania tego OZ sądzę że wspólnie z Radą zdecydujemy – dodał. 

Zaznaczył, że NZOZ podpisując umowę na wynajem ośrodka zdrowia w 

Łyszkowicach przyjął na siebie pewne zobowiązania. Nadmienił, iż kwestia 

dalszego zagospodarowania ww. obiektu jest  otwarta.   

 

Ad. pkt 8 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

 

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

22 marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego 

Nr XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2004,  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

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

Łowickiego z dnia 22 marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu 

Łowickiego Nr XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004,  

 

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 18 radnych , 

nieobecni: Jan Markus, Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 
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podjęli uchwałę Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 

2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 22 marca   2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu 

Łowickiego Nr XIX/123/2004 z   dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004      

/ Zał. Nr 4/.  

   

2) 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 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 , 

nieobecni: Jan Markus, Stanisław Olęcki/: 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 4 

podjęli uchwałę Nr XXI/143/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 

2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2004 rok /Zał. Nr 5/. 

 

3) 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. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że kwotę 955 627,00 zł 

Powiat Łowicki miał przyobiecaną jako pomoc finansową z AR i MR . Powiat 

Łowicki realizował 2  zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Łyszkowice – 

Bełchów”, „Przebudowa drogi powiatowej Łowicz – Różyce – Wejsce” .            

W dniu 25 lutego otrzymaliśmy dwie promesy z Łódzkiego Oddziału 

Regionalnego AR i MR, jako zobowiązanie Agencji do zawarcia umowy na ww. 

zadania - dodała. Pomoc finansowa Agencji nie mogła wynosić więcej niż 50% 

kwalifikujących się do  dofinansowania kosztów inwestycji, koszty te wynoszą 

2 407 454,00 zł. Warunkiem uzyskania pomocy był wybór wykonawcy zgodnie 
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z procedurą zamówienia publicznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

ramach współpracy wspólnotowej, spełnienia wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków 

działań oraz sposobów realizacji zadań AR i MR w zakresie gospodarowania 

środkami pochodzącymi z funduszy unijnych Powiat Łowicki spełnił  

postawione warunki aby móc uzyskać pomoc finansową. Poinformowała, że do 

31 marca 2004 roku zostały przekazane do Łódzkiego Oddziału Regionalnego 

AR i MR dokumenty przetargowe oraz do 7 kwietnia 2004 roku została 

przekazana umowa z wykonawcą na ww. zadania. W dniu 4 maja 2004 roku 

Powiat Łowicki został zaproszony do AR i MR w celu podpisania umowy. 

Zaznaczyła, że umowa z wykonawcą i Agencją została podpisana biorąc pod 

uwagę 7% podatek VAT. W dniu 16 czerwca Powiat Łowicki otrzymał z 

Łódzkiego Oddziału Regionalnego  AR i MR pisemną informację, że na skutek 

zmiany stawki podatku VAT z dniem 1 maja 2004 roku różnica z tego 

wynikająca jest kosztem niekwalifikowanym ponoszonym przez beneficjenta. W 

związku z powyższym na poprzedniej Sesji została dostosowana wielkość 

środków i zostały one zaplanowane po naszej stronie czyli beneficjenta – 

dodała. Oczekiwaliśmy zwrotu tego podatku w ramach przepisów prawnych 

obowiązujących zgodnie z Rozporządzeniem z maja 2002 roku w którym  

nowelizowany art. 27 a pozwalał ubiegać się z Urzędu Skarbowego o zwrot 

podatku VAT- dodał. Poinformował, że 14 września 2004 roku Powiat Łowicki 

otrzymał z Łódzkiego Oddziału Regionalnego  AR i MR zaproszenie w celu 

podpisania aneksu do umowy określającego nową wartość pomocy, która 

została zmniejszona o wartość  podatku VAT. Powiat Łowicki nie wyraził 

zgody na podpisanie ww. aneksu , ponieważ nie jest podatnikiem podatku od 

towarów i usług , i w zakresie tym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT 

w jakikolwiek sposób. Wobec powyższego AR i MR poinformowała nas 

pismem, że w przypadku nie podpisania aneksu do umowy Oddział Regionalny 

AR i MR zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego o opinię,  czy w 

świetle przepisów wcześniej cytowanego  Rozporządzenia oraz nowej wykładni 

Ministra Finansów możliwe jest dla Powiatu Łowickiego zakwalifikowanie 

podatku VAT, jednak w przypadku negatywnej decyzji Urzędu Skarbowego 

została, by wypłacona kwota netto, tzn. kwota bez podatku VAT – dodała. 

Nadmienił, iż Zarząd uważa że podatek ten należy  się Powiatowi Łowickiemu i 

nie podpisał aneksu do umowy z Łódzkim Oddziałem Regionalnym ARiMR. 

Poinformowała, że natychmiast złożone zostało do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego pismo z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. 

Dodała, że ze względu na konieczność postępowania AR i MR zgodnie z 

urzędową wykładnią Agencja może nie dotrzymać zapisanego w umowie 3 

miesięcznego terminu na dokonanie płatności. Stwierdził, iż w związku z 

powyższym chcemy zaciągnąć kredyt w naszym rozumieniu długoterminowy 

ponieważ  przekracza rok budżetowy 2004 natomiast w rozumieniu banku 
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będzie to kredyt krótkoterminowy zwrócony natychmiast po uzyskaniu środków 

z AR i MR. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy ww. uchwały nie powinny mieć 

pisemnego uzasadnienia.  

 

Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, iż dopuszczalne 

jest  ustne uzasadnienie uchwały. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał co by było gdyby np. podpisanie umowy 

które zostało wyznaczone przez ARiMR na 4 maja 2004 roku było podpisane 

przed 1 maja 2004 roku. Nadmienił, iż niektóre samorządy mogły je podpisać 

przed 1.05.2004 r. a Powiat Łowicki podpisał ją z opóźnieniem. Zapytał co 

Zarząd Powiatu Łowickiego zrobił, aby ww. dokument został podpisany przed   

1 maja 2004 roku, a wiedzieliśmy o tym, że przepisy prawa będą się zmieniać.  

Jest to dla mnie niezrozumiałe, że z jednej strony  wiedzieliśmy , że podpisanie 

umowy przed 1 maja 2004 roku może doprowadzić  do sytuacji patowej, jeżeli 

chodzi o odzyskanie tych 15 % podatku VAT- dodał. Poinformował, że 

wszystkie pisma  przedstawione  przez Dyrektora PZD Andrzeja  Stajudę  które 

analizował osobiście jakby usprawiedliwiały Zarząd , iż wszelkie podejmowane  

próby podpisania umowy przed 1 maja spełzły na niczym. Dodał, że na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zadał pytanie  w powyższej kwestii, 

ale dopiero po rozmowie telefonicznej Przewodniczącego Komisji Juliana  

Nowaka ze Starostą Radni zostali poinformowani, że przyczyną nie podpisania 

umowy przed 1 maja 2004 roku była awaria systemu komputerowego w AR i 

MR. Zaznaczył, że na posiedzeniu ww. Komisji, ani Skarbnik Powiatu, ani 

Członek Zarządu nie chcieli poinformować Radnych o powyższej sytuacji. 

Unika się przedstawiania pewnych znanych Zarządowi okoliczności i 

doprowadza to  niepotrzebnie do zatargów i niewyjaśnionych sytuacji – dodał. 

Zapytał ponownie jakie działania podjął Zarząd w celu uniknięcia  tej sytuacji, 

bo w konsekwencji dla Powiatu te 15% to znaczna kwota  250 000,00 zł, a 

razem z odsetkami kredytu krótkoterminowego traci kolejne środki finansowe. 

Jego zdaniem Zarząd nie podjął daleko idących kroków aby ten problem 

rozstrzygnąć w sposób prawidłowy z korzyścią dla Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka nadmieniła, że jeśli chodzi o temat 

podatku VAT, to jest to problem 15% i 7%. Poinformowała, że jeśli jest mowa o 

15% podatku VAT to Powiat 16 czerwca 2004 roku otrzymał pismo z 

Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, że na skutek zmiany stawki 

podatku VAT z dniem 1 maja 2004 roku różnica z tego wynikająca jest kosztem 

niekwalifikowanym ponoszonym przez beneficjenta. Do US Powiat występuje o 

zakwalifikowanie 7% podatku na które  podpisał umowę z wykonawcą. A przy 

czym te 7% jest od kwoty 1 900 000,00 zł. Jest to cała wartość inwestycji 
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kwalifikująca się do rozliczenia z Agencją, od tego należy odliczyć 7 %, więc 

133 000,000 zł, które stanowi 7% podatku VAT dzielimy to na pół z ARiMR w 

związku z czym tracimy 66 000,00 zł i to jest problemem – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaznaczył, że Skarbnik Powiatu nie odpowiedziała 

wprost na zadane pytanie, czy podpisanie umowy przed 1 maja 2004 roku było 

możliwe czy nie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż są sytuacje na które zdecydowanie nie 

ma się wpływu. Poinformował, że ilość wniosków składanych do ARiMR była 

zadecydowanie większa niż Agencja przewidywała i nie była do tego zadania 

dobrze przygotowana. Dodał, że w międzyczasie w ARiMR wystąpiła pewna 

awaria systemu, która miała zdecydowany wpływ na przesunięcie terminu 

złożenia wielu wniosków także przez samorządy. Niestety w sumie o jeden 

dzień nasza umowa jak i wiele innych zostało po tym terminie podpisanych – 

dodał. My wpływu większego mieć nie mogliśmy na ten system rozliczeń, 

przeprowadzane były rozmowy, które mogły pomóc w przyspieszeniu tej 

sprawy, od wczoraj czekam na odpowiedź Dyrektora Nejmana w tej sprawie, 

informujemy się na bieżąco z sąsiednimi powiatami – dodał. Poinformował, że 

każdy z samorządów wybiera inne rozwiązanie np. powiat Zgierski który od 

razu podpisał aneks, i zrezygnował z dochodzenia ewentualnego zwrotu podatku 

VAT, bo uznał, że ważniejsze jest otrzymanie pieniędzy w terminie. Koszty 

ewentualnego kredytu, który mógłby być zaciągnięty na czas rozstrzygnięcia 

powyższej sprawy będą na poziomie kilkunastu tysięcy zł. Natomiast 

odzyskanie 66 000,00 zł dawałoby około 50 000,00 zł dodatkowych środków 

które wsparłyby budżet powiatu - dodał. Nadmienił, iż Zarząd występuje z 

wnioskiem o zaciągnięcie kredytu na krótki termin do momentu uzyskania tych 

środków i natychmiastowego jego spłaty. Nie dam zapewnień, że to nastąpi 

dlatego, że już  teraz wiemy, iż US nie podejmie decyzji i będzie ją konsultował 

z Ministerstwem Finansowym – dodał. Nadmienił, iż od dnia dzisiejszego 

rozpoczyna się kontrola Urzędu Skarbowego na zadania sapardowskie w 

Powiecie Łowickim, które były realizowane w ubiegłym roku, m.in. dotyczy 

ona odzyskania podatku. Urząd Skarbowy nie zna prawnych rozwiązań 

powyższej sytuacji, policzenia podatku VAT, nie ma dointerpretowanych aktów 

prawnych chcemy poznać jaka jest skala trudności, jaki jest stopień ryzyka, że 

pomimo najszczerszych chęci, żeby odzyskać te środki i poprawić obecną 

sytuację może się to nie udać – dodał.   

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że w piśmie otrzymanym z  

ARiMR w sprawie podpisania aneksu są podane grupy podatników, którzy 

mogą się rozliczać z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w związku z 

tym mogą również rozliczyć ten VAT z US. Dodał, że są podane także grupy 

podatników, które nie mają możliwości rozliczenia VAT w żaden inny sposób i 
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do tej grupy podatników zalicza się Powiat Łowicki. Poinformował, że jest tylko 

jedna poprawna droga rozliczania VAT z ARiMR.  Inne powiaty podjęły inne 

decyzje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność – dodał. Nadmienił, iż 

Urząd Skarbowy nie rozliczy im tego VAT i wykaże że muszą rozliczyć go z 

Agencją, są to środki europejskie, a US rozlicza tylko środki z budżetu państwa. 

Poinformował, że Powiatowi Łowickiemu pozostaje tylko jedna poprawna 

droga rozliczenia podatku VAT zgodnie z zawartą umową z Agencją. 

Nadmienił, iż Agencja poinformowała, że w przypadku nie wyrażenia zgody na 

podpisanie aneksu sprawdzi czy powiat jest tym podmiotem, który nie może 

rozliczyć podatku VAT z US, a musi rozliczyć go z Agencją. ARiMR 

poinformowała także, iż ze względu na konieczność postępowania zgodnie z 

urzędową wykładnią Ministra Finansów może zostać niedotrzymany zakładany 

w umowie trzymiesięczny termin na dokonanie płatności. Poinformował, że 

8.09.2004 roku zostały złożone zgodnie z procedurą i terminami wszystkie 

dokumenty związane z rozliczeniem ww. inwestycji. ARiMR powinna rozliczyć 

środki finansowe w ciągu 3 miesięcy, jednak termin ten może być 

niedotrzymany  - dodał. Nadmienił, iż Zarząd Powiatu oczekiwał na początku 

grudnia br. zwrotu środków finansowych z Agencji, jednakże w związku z 

powyższą sytuacją należy rozpocząć procedur pozyskania kredytu. Zaznaczył, 

że środki te mają inne przeznaczenia i jeżeli ARiMR zwróci je w szybszym 

okresie czasu to kredyt ten nie będzie potrzebny. Kredyt jest potrzebny w chwili 

gdy środki z ARiMR nie wpłyną na czas i trzeba będzie zrealizować ewentualne 

zobowiązania – dodał. Stwierdził, że kredyt będzie spłacony natychmiast po 

otrzymaniu środków finansowych z ARiMR.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał, czy Zarząd Związek 

Powiatów Polskich występował o interpretację do Ministra Finansów w tym 

temacie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Zarząd ZPP występował o 

powyższą interpretację jednak nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o podanie konkretnej i właściwej kwoty 

kredytu o jaki Powiat Łowicki miałby występować.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że 7% jest to kwota       

133 787,00 zł natomiast 15% - 259 000,00 zł  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica nadmienił, iż na inwestycje „Przebudowa 

drogi powiatowej Łowicz – Różyce – Wejsce” koszty kwalifikowane to kwota   

1 112 513,65 zł, zaś druga inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej 

Łyszkowice – Bełchów” kwota 778 670,91 zł to koszty kwalifikowane. 

Poinformował, że 50% z tego to udział jednostki samorządu terytorialnego a 
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drugie 50% to zwrot. Kwota zwrotu to 66 893,00 zł. Dodał, że nie ma innej 

poprawnej drogi rozliczenia gdyż Powiat nie rozliczy podatku VAT z Urzędem 

Skarbowym.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy podpisanie umowy przed         

1 maja 2004 roku uniknęłoby dziś tych wszystkich kłopotów jakie ma Powiat. 

Odpowiedź na to pytanie będzie pomocna Radnym przy głosowaniu tej uchwały 

– dodał.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że podpisanie umowy 

przed 1 maja 2004 roku nie miałoby wpływu na to o czym się dziś mówi. 

Należy rozważyć dwa zagadnienia - 15 % podatku VAT i umowa z Agencją , 

której treść nie zmieniłaby się podpisując ją przed 1 maja 2004 roku – dodał. 

Stwierdził, iż problem polega na tym że 7% podatku VAT, który był w umowie 

nie zmienił się, a Agencja chce aby Powiat rozliczył go z US a nie z nią. 

Agencja poinformowała, że musi sprawdzić, czy faktycznie Powiat Łowicki nie 

może rozliczyć podatku VAT z US – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poprosił w imieniu Klubu Radnych PSL – 

Porozumienie o 15 minut przerwy w obradach XXI Sesji RPŁ.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, że Powiat Łowicki w 

jakiś sposób liczy na zwrot powyższych środków finansowych. W interpretacji  

prawnej Izby Skarbowej Powiat nie ma szans na rozliczenie tych środków, gdyż 

nie jest płatnikiem podatku VAT – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż umowa z wykonawcą  

i Agencją na ww. inwestycje została podpisana w marcu br. z obowiązującą 

stawką podatku VAT  7%. Od 1 maja 2004 roku wykonawca wystawiając 

faktury musi doliczyć 15% podatku VAT , gdyż obecnie obwiązuje jego stawka 

w wysokości 22% - dodał. Zapytał, czy  do zawartych umów z wykonawcą  były 

podpisywane jakieś aneksy.  

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że zostały zachowane 

wszystkie terminy, a procedura przetargowa jest inna przy finansach 

sapardowskich. Zaznaczył, że podawane i ustalane terminy przez AR i MR 

zostały dopełnione przez Powiat Łowicki. Dodał, że wniosek i umowa Powiatu 

Łowickiego zostały złożone i podpisane zgodnie z terminami wyznaczonymi 

przez ARiMR. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż wszystkie terminy 

tylko poza terminem podpisania umowy zostały dotrzymane. 
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Dyrektor PZD Andrzej Stajuda zaznaczył, że termin podpisania umowy został 

wyznaczony przez ARiMR. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  ogłosił 10 minutową przerwę w 

obradach XXI Sesji RPŁ / godz. 13.10/ 

 

Obrady wznowiono o godz. 13.25  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak dodał, że Komisja Budżetu i 

Finansów na swym posiedzeniu w dniu 24 września 2004 roku  podjęła wniosek  

w temacie rozliczenia podatku VAT z US przez Powiat Łowicki.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że informacje w temacie rozliczenia 

podatku VAT pomiędzy Powiatem Łowickim a Urzędem Skarbowym udzielił 

Członek Zarządu Waldemar Osica. Starostwo , nie ma możliwości rozliczenia 

podatku VAT  z US – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż pełna treść wniosku 

podjętego na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 września 

znajduje się w Biurze Rady Powiatu i została ona przekazana do Zarządu. 

Przedstawił jego „przybliżoną” treść  „Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje 

do Zarządu Powiatu Łowickiego  celem podjęcia działań, by do 15 października 

uzyskać informację z US w sprawie rozliczenia  całej kwoty podatku z US, 

celem uniknięcia wzięcia kredytu” . 

 

Radny Kazimierz Rak zaznaczył, iż on nie głosował wniosku w 

przedstawionej  treści przez swego przedmówcę. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że w związku z 

otrzymanym wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów zostało złożone pismo do 

naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu z prośbą o wydanie opinii w sprawie 

uregulowania spraw  i o zajęcie stanowiska, czy w świetle przepisów możliwe 

jest zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w programie 

SAPARD rozliczenia go z US bądź z AR i MR. Zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną US ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi – dodała.  

 

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

nieobecny Jan Markus/ 

za    - 11 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 2 
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podjęli uchwałę RPŁ Nr XXI/144/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok /Zał. Nr 6/ 

 

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków 

nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego, 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego oraz negatywną opinię Komisji Budżetu i Finansów.  

 

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

nieobecny Jan Markus/ 

za   - 11 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXI/145/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego                     

/Zał. Nr 7/. 

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że powyższa sytuacja jest żywym 

przykładem współpracy w RPŁ, jak traktuje się głos merytorycznej Komisji 

Budżetu i Finansów. Dzisiejsza dyskusja udowodniła, że Zarząd robi swoje a 

Rada Powiatu albo nie wie co Zarząd robi albo nie chce wiedzieć – dodał. 

Nadmienił, iż błąd został popełniony w momencie uchwalania budżetu gdy 

obiecaną promesę sapardowską Zarząd wpisał w dochody powiatu i natychmiast 

swoim zwyczajem, radosnej twórczości rozdysponował ją. Na dzień dzisiejszy 

mamy taką sytuację, że pieniędzy z ARiMR Powiat Łowicki nie dostanie, a ma 

zobowiązania finansowe, które trzeba pokryć, a pieniędzy nie ma więc bierzemy 

kolejny kredyt – dodał. Starostwo nie jest płatnikiem podatku VAT tzn, że VAT 

musi zapłacić, natomiast nie może go rozliczyć. Sprawa podatku VAT jest to 

tylko, zdaniem Niezależnego Klubu Radnych, parawanik do tego aby pokryć 

własną niegospodarność – dodał. Nadmienił, iż współpraca w Radzie nie układa 

się bo partyjne układy w Radzie biorą przewagę nad zdrowym rozsądkiem, nad 

ekonomią. Za przykład podał jak Niezależny Klub Radnych zaproponował aby 

uporządkować sprawę z ośrodkami zdrowia, są zwolennikami poszukania 

odpowiednich partnerów i sprzedania tej materii, lecz nic się w tej sprawie nie 

robi. Od kilku lat bombardujemy Zarząd aby zrobić porządek z siecią szkół 

ponadgimnazjalnych, to że ponad 20 izb lekcyjnych codziennie jest pustych to 

nic wielkiego, zmiany w przedstawionym materiale polegały na tym, że nie 

zmian było – dodał. Nadmienił, iż kolejnym przykładem jest Regulamin 



 24 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łowiczu, gdzie od kilku miesięcy 

ww. Klub prosi o wyprowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego ze struktur Starostwa. To nie jest wniosek Niezależnego Klubu 

Radnych ale i innych komisji merytorycznych w tej sprawie – dodał. Kolejny 

przykład to połączenie Wydziału Promocji z Wydziałem Edukacji, i nic w tej 

sprawie nie zrobiono. Nadmienił, iż sapardowska sprawa to radosna twórczość 

ówczesnego Dyrektora Wydziału RIP Pawła Lisowskiego. Natomiast jeżeli 

chodzi o VAT, Panie Starosto, pan stwierdził, że jest to staranność o finanse 

powiatu, a to jest kiepski żart, powiat traci płynność finansową, jesteśmy na 

krawędzi bankructwa – dodał. Poinformował w imieniu Niezależnego Klubu 

Radnych Powiatu Łowickiego, że przy debacie budżetowej Klub ten obiecał 

Staroście, że jeżeli zostanie przekroczony obiecany deficyt budżetowy 

360 000,00 zł to Klub Niezależnych rozpocznie procedurę odwołania Zarządu. 

Na dzień dzisiejszy prosi pan o kolejny kredyt długoterminowy 955 000,00 zł, 

który został przegłosowany, informujemy pana, że od tego momentu Niezależny 

Klub Radnych uruchamia procedurę odwołania całego Zarządu Powiatu 

Łowickiego – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński odnosząc się do sprawy ośrodków zdrowia 

przypomniał, iż to Radny Bolesław Kowalski zbierał podpisy, aby nie 

sprzedawać ośrodka zdrowia w Bełchowie, a którego utrzymanie dużo kosztuje 

Powiat Łowicki i w dodatku pan Andrzej Smalc nie płacił należności do budżetu 

Powiatu.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż Radny Bolesław Kowalski jest tylko 

członkiem Klubu a nie jest jego wyrocznią.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż Starosta odpowiadał na 

pytanie dotyczące terminu podpisywania umowy z ARiMR i wyjaśnił, że 

przyczyną podpisania umowy 04.05.2004 roku była awaria systemu 

komputerowego. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Radni 

zostali poinformowani, że termin podpisania umowy został przesunięty na 

27.04.2004 roku. Dzień 27.04.04 to był wtorek, a do długiego majowego 

weekendu pozostały jeszcze środa, czwartek i piątek, dlaczego Starosta 

wprowadza w błąd całą Radę i opinię społeczną skoro to i tak nie miało wpływu 

na przedmiotowy fakt, nad którym dyskutujemy, niech Pan powie wprost komu 

się nie chciało jechać podpisać umowy, niech Pan nas kolejny raz nie 

wprowadza w błąd bo i tak jesteśmy tu skołowani dosyć – dodał. Poprosił 

Starostę aby na przyszłość w swych wypowiedziach odnosił się merytorycznie i 

w temacie.  

 

Radny Marek Byzdra zaznaczył, iż uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów i po raz pierwszy słyszy o terminie 27 kwietnia 2004 rok. 
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Dodał, że przedstawione zostały  przez Dyrektora PZD dokumenty, że to 

ARiMR wyznaczyła termin. Dokumenty oglądaliśmy wspólnie – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż ww. termin podała Skarbnik 

Powiatu Zofia Lepieszka.  

 

Radny Wiesław Adach poinformował, że rok 2004 jest rokiem szczególnym. 

Opierając się o środki, które spłynęły, planowaliśmy w tym roku dalszą 

rozbudowę dróg, podjęliśmy dwie duże inwestycje „Przebudowa drogi 

powiatowej Łyszkowice – Bełchów” i „Przebudowa drogi powiatowej Łowicz – 

Różyce – Wejsce” – dodał. Nadmienił, iż odnośnie sprawy sprzedaży ośrodków 

zdrowia na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów podał przykład takich 

działań w miejscowości Słupia. Urząd Gminy chciał kupić ośrodek zdrowia w 

Słupi lub otrzymać go za darmo, ale wtedy musiałby zmienić zasady jego 

działania – dodał. Zaznaczył, że sprzedając ww. obiekt należałoby 

przeprowadzić przetarg, do którego mogą stanąć także inne podmioty, ale w tym 

temacie powinien wypowiedzieć się także Urząd Marszałkowski. Zwrócił się do 

Zarządu Powiatu Łowickiego aby w miarę możliwości podjął działania 

wyjaśniające sprawę rozliczenia podatku VAT z US i uniknąć zaciągania 

ewentualnej pożyczki w kwocie 955 627,00 zł. 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że Radny Wiesław Adach wystąpił z 

obroną Zarządu odnośnie prywatyzacji ośrodka zdrowia. Ja Panu odpowiadam 

krótko Zarząd poza jedynym pytaniem do Rad Gmin „Czy są zainteresowane 

przejęciem ośrodków zdrowia” nie poczynił żadnych innych kroków 

zmierzających do prywatyzacji tej materii, więc nich Pan nie broni czegoś czego 

nie zrobiono – dodał.  

 

Radny Wiesław Adach zaznaczył, że nie występował w obronie Zarządu, tylko 

podał przykład prywatyzacji ośrodka zdrowia.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w ośrodkach zdrowia 

przyjmują lekarze. Dodał, że od kilku miesięcy słucha o sieci szkół w powiecie 

łowickim. Nadmienił, iż poziom oświaty w powiecie łowickim na tle innych 

powiatów w Polsce jest naprawdę dobry, biorąc pod uwagę ilość absolwentów, 

którzy dostają się na studia państwowe i niepaństwowe oraz kierunki 

kształcenia. Wg Radnego Andrzeja Płachety sieć szkół polega na likwidacji – 

dodał. Zaznaczył, że jego zdaniem powinny być szkoły większe i mniejsze z 

odpowiednim poziomem kształcenia, a którego nie powinniśmy się wstydzić w 

Powiecie Łowickim. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Powiat Łowicki śledził możliwość 

podpisania umowy z ARiMR przed 1 maja 2004 roku i miał informację, że 
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podpisze ją przed 1 maja 2004 roku. Tak się jednak nie stało z powodów 

technicznych, które uniemożliwiły podpisanie tych umów na ten termin do 

komputera – dodał. Nadmienił, iż Powiatowi Łowickiemu został wyznaczony 

nowy termin podpisania umowy (który oficjalnie funkcjonuje) na 4 maja 2004 

roku.  Śledziliśmy tą sytuację gdyż zdawaliśmy sobie sprawę jakie będą 

reperkusje tego terminu, nie sądziliśmy jednak, że będzie się to przekładało na 

problem z rozliczeniem 7% VAT, który normalnie zafunkcjonował w umowie – 

dodał. Nadmienił, iż Powiat Zgierski podpisał aneks rezygnując świadomie z 

rozliczenia 7% VAT, a podpisał umowę przed 1 maja, dopiero w przyszłości 

okaże się jakie reperkusje prawne będzie miała ta decyzja. Poinformował, że są 

pewne uregulowania prawne, które w określony sposób zobowiązują Zarząd 

Powiatu do rozliczania m.in. takich inwestycji i odzyskiwania pewnych 

kosztów. Dla naszego budżetu mocno nadwerężonego, czy przeciążonego każdy 

tysiąc złotych, czy każda złotówka jest ważną i istotną – dodał. Nadmienił, iż 

Powiat mógł od razu asekurować się w powyższej sytuacji kredytem 

pomostowym i czekałby spokojnie na ww. rozliczenie.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że Zarząd realizuje budżet, 

który został uchwalony przez Radę. Jest to budżet, w którym zadania 

inwestycyjne są znaczne, zarówno w drogach jak i w oświacie. Kiedy słucham 

dyskusji na tej sesji to faktycznie wyglądałoby na to, że Zarząd robi coś 

przeciwko sobie, forsuje nadmiernie inwestycje po to aby mieć nadmiar pracy – 

dodał.  Nadmienił, iż powinniśmy dostrzegać mankamenty, które są i razem 

powinniśmy je naprawiać, ale również cieszy się z tego co udało nam się zrobić. 

Stwierdził, że należy zastanowić się nad tym jak wygląda Powiat Łowicki na tle 

innych powiatów, jego zadłużenie, jak wyglądają inwestycje. Jego zdaniem 

wszyscy Radni powinni mieć powody do satysfakcji. Nadmienił, iż opracowując 

projekt budżetu Powiatu Łowickiego każdy z Radnych zgłasza do niego wnioski 

i chciałby aby były one zrealizowane. Można się wyróżnić i mieć inne zdanie 

ale to wcale nie znaczy, że moje zdanie jest jedynym i słusznym, a inne zdanie z 

gruntu jest złe – dodał. Poinformował, że Starosta w dniu dzisiejszym 

odczytywał wszystkie inwestycje drogowe, które zostały wpisane do budżetu, 

które zostały wykonane, wykonano prawie 20 km nowych dróg. To ryzyko i 

wysiłek, które podjęliśmy związane z programem SAPARD dał nam pewien 

problem ale pokazujemy także drogę do jego rozwiązania – dodał, jeśli ARiMR 

zwróci nam środki to okaże się że ok. 9 km dróg zostało wykonane za darmo, a 

4,5 km będzie sfinansowane ze środków europejskich. Zaznaczył, że dzięki 

wykonanym inwestycjom majątek Powiatu Łowickiego wzrósł. Nadmienił, iż 

udało się rozwiązać problem z ośrodkami zdrowia. Część z nich będzie 

wyremontowana część już jest – dodał. Zaznaczył, że owa sprawa sprzedaży 

ośrodka zdrowia nie jest jednoznaczna. Nawet na tej sali wśród Radnych nie ma 

jednoznacznych opinii co robić z ośrodkiem zdrowia, część Radnych jest za 

sprzedażą a część nie – dodał. Cieszmy się tym co udało nam się osiągnąć ja 
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uważam że jest to powód do dumy ponieważ tak napięty budżet i tak daleko 

rozbudowane zadania inwestycyjne zostały w tym roku zrealizowane to powód 

do dumy nie tylko Zarządu ale i dla wszystkich – dodał.  

 

5) zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  

     Łowiczu, 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha przedstawił i omówił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu. Poinformował, iż proponowane zmiany były przedmiotem obrad 

posiedzenia doraźnej Komisji Rady Powiatu Łowickiego do zaopiniowania 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, czy ww. Komisja brała pod uwagę wnioski 

innych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Marek Byzdra powołany na Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady 

Powiatu Łowickiego do zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu poinformował, że wszystkie wnioski 

Komisji Stałych RPŁ zostały skierowane do Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Nadmienił, iż doraźna Komisja została z częścią wniosków zapoznana.  

Wszystkie wnioski były analizowane przez Zarząd Powiatu, natomiast 

członkowie doraźnej  Komisja zostali  zapoznani z materiałem już po ich 

omówieniu przez Zarząd – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała dlaczego Starosta nie przekazał wszystkich 

wniosków komisji stałych na posiedzenie doraźnej Komisji Rady Powiatu 

Łowickiego do zaopiniowania zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że wszystkie wnioski komisji 

stałych zostały skierowane do Zarządu  Powiatu i były one omawiane na jego 

posiedzeniach. Osobiście referowałem wniosek Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji dotyczący  przesunięcia zadań z 

zakresu turystyki z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży 

do Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 

krytycznie oceniający rozdzielenie stanowiska Skarbnika od funkcji kierowania 

Wydziałem Finansowym i wniosek sugerujący połączenie Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży z Wydziałem Rozwoju, Informacji i 

Promocji Powiatu – dodał. Poinformował, że dwa ostatnie wnioski nie znalazły 

określonego uzasadnienia w dyskusji na posiedzeniach Zarządu. 
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Sekretarz Powiatu Józef Mucha odpowiadając na pytanie Radnego Andrzeja 

Płachety poinformował, że sprawa Oddziału Zarządzania Kryzysowego nie jest 

prosta. Nadmienił, iż Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje 

określone zadania w ramach Oddziału Zarządzania   Kryzysowego które 

umieszczone jest w strukturach Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania 

Kryzysowego. Oddział ten realizuje o wiele większe spektrum zadań, 

szczegółowo temat ten zreferuje Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i 

Zarządzania Kryzysowego Ryszard Deluga - dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż na komisjach RPŁ były 

omawiane i stawiane wnioski, aby uregulować sprawy związane z Zarządem 

Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.  Zapytał, dlaczego kwestie te nie 

zostały ujęte w przedstawionym projekcie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że Zarząd Powiatowy OSP nie 

jest związany ze strukturami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, że dyskutując w 

temacie Regulaminu Organizacyjnego w jego zapisach nie zmieniło się nic poza 

kilkoma słowami, definicjami. Jego zdaniem - i sądzi że i każdego Radnego 

zmiany w RO powinny prowadzić do zmniejszenia kosztów funkcjonowania 

Starostwa. Mamy jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w Starostwie 

biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w Powiecie Łowickim - dodał. Zaznaczył, 

że w powiecie tatrzańskim w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, w terenie 

bardzo niebezpiecznym bo górskim,  pracuje 1,5 stanowiska.   

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie 

z porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  podpunktu 5 w punkcie 

8 – podjęcie uchwały RPŁ w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha oficjalnie zdementował informację, że w 

Starostwie Powiatowym w Łowiczu jest jeden z najwyższych wskaźników 

zatrudnienia w Polsce. Poinformował, że na dzień 30 marca 2004 roku w skali 

województwa łódzkiego poziom zatrudnienia na 1000 mieszkańców wynosi 

1,19 zaś w powiecie łowickim - 1, 06. Zaznaczył, iż odnosząc się do tematyki 

zarządzania kryzysowego należy odróżnić  Oddział Zarządzania Kryzysowego  

od Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dodał, że w powiecie tatrzańskim 

podanym jako przykład przez Przewodniczącego RPŁ jest oddzielny Wydział 

Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w którym funkcjonuje 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmienił, iż w starostwie 

Powiatowym w Łowiczu w Centrum Zarządzania Kryzysowego pracują                     
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3 osoby.   Dementuje również informacje , że nic nie zmieniło się w 

Regulaminie Organizacyjnym , proszę zapoznać się z załącznikami do niego, jak 

wiele nowych zadań   doszło i to jest nasza oszczędność bo nie zwiększając 

zatrudnienia wykonujemy nowe zadania, bez podnoszenia płac dla pracowników 

– dodał. Dla przykładu podał, iż w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami należało prowadzić jedną mapę wektorową, ewidencyjną 

gruntów dla Miasta Łowicz, a teraz należy prowadzić 9 powyższych map dla 

pozostałych gmin. Funkcjonowanie w Wydziale Komunikacji i Transportu 

Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców spowodowało, 

wydłużenie czasu  obsługi petentów. Co nowy przepis prawny to nowe zdania, 

nowa praca tak więc nie można uważać, że nie ma oszczędności skoro zadania 

te wykonywane są przy tej samej ilości pracowników – dodał. 

 

Radny  Kazimierz Rak nadmienił, iż Sekretarz Powiatu odpowiedzialny jest za 

stronę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Zapytał, dlaczego 

pomimo konfliktu interesów w Wydziale Finansowym nie są wprowadzane w 

jego strukturze żadne zmiany. Został wprowadzony dodatkowy etat audytora , 

dla kogo personalnie jest on szykowany – zapytał.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że w sprawach personalnych 

nie może się wypowiadać gdyż to nie on jest decydentem. Dodał, że utworzenie 

etatu audytora wewnętrznego jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z 

ustawy o finansach publicznych. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż w Starostwie 

Powiatowym w Bochni zatrudnionych jest 67 osób , które obsługuje 115 tysięcy 

mieszkańców tego powiatu. 

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Józef Mucha odpowiadając na pytanie 

Radnego  Waldemara Wojciechowskiego  poinformował, że Starostwo 

Powiatowe w Kartuzach zmieniło niedawno swój Regulamin Organizacyjny. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego jest w strukturach tego Starostwa – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, dlaczego nikt z radnych z Klubu Radnych 

Niezależnych nie chciał wziąć udziału w pracach doraźnej Komisji Rady 

Powiatu Łowickiego do zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Może dlatego , że było to posiedzenie nie 

płatne – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka stwierdziła, iż Radny Michał Śliwiński potrafi tylko 

krytykować, że ww. klub nie zgłasza propozycji . Uważaliśmy, że i tak Państwo 

macie większość i zrobicie to co będziecie chcieli , nie zwracacie uwagi na to co 

my mówimy, na co zwracamy uwagę – dodała. 
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że Radny Andrzej Płacheta szukał 

jedynie oszczędności w inwestycjach na drogach wiejskich. Dodał, że 50 tysięcy 

mieszkańców powiatu łowickiego mieszka poza terenem Miasta Łowicza w 

którym jest tylko 8 km dróg.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż ilość wydawanych 

środków rzutuje na efektywność działania tak Rady jak i Zarządu Powiatu. 

Zaznaczył, że wszyscy chcieliby wydawać jak najwięcej środków na inwestycje, 

ale środki te należy wygospodarowywać lub pozyskiwać i to jest zadanie 

Zarządu.  Dodał, że budżet oświaty 2004 roku jest także nie doszacowany  i 

okaże się to na koniec roku.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że nie jest przeciwnikiem budowy 

dróg, jest natomiast zwolennikiem racjonalizacji wydatków, sensownego 

wydawania posiadanych pieniędzy. Nadmienił, iż zna dobrze strukturę budżetu 

powiatu, gdzie 96% to subwencje i dotacje, których wydatkowanie jest ściśle 

wskazane, z których nie można spłacać zaciągniętych kredytów. 

 

Radny Kazimierz Rak poprosił Skarbnika Powiatu Zofię Lepieszka o 

przedstawienie szczegółowych informacji o wysokości  przekroczeń 

finansowych w oświacie na dzień 29 września 2004 roku. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie 

z porządku obrad XXI Sesji RPŁ podpunktu 5 w punkcie 8 – podjęcie uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaproponował, aby projekt Uchwały wraz z 

Regulaminem  Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Łowiczu został 

przesłany do zaopiniowania przez Komisje Stałe RPŁ.  

 

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

za     - 8 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 3 

odrzucili wniosek Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego w sprawie  

zdjęcia z porządku obrad XXI Sesji RPŁ podpunktu 5 w punkcie 8 – podjęcie 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa porządek obrad w trakcie Sesji można zmienić bezwzględną 
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większością  ustawowego składu Rady tj. w powyższym przypadku 11 głosów  

za zmianą porządku. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Opinia doraźnej Komisji Rady Powiatu Łowickiego do zaopiniowania 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

– pozytywna. 

 

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

za     - 10 

przeciw   -  8 

wstrzymało się   -  1 

podjęli uchwałę Nr XXI/146/2004 RPŁ w sprawie zmiany  Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 

 

6) zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku 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, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 

2004 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 

(Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach 

ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 18 

przeciw  - 0  

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXI/147/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie 

uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach ZPORR i przyjęcia 

regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 



 32 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 9/ 

 

Ad. pkt 9 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że 01.09.2004 roku w 

miejscowości Świerży Gm. Łowicz doszło do tragedii, spaleniu uległy budynki 

gospodarskie Pana Zabosta. Zwrócił się z prośbą do Radnych Powiatu 

Łowickiego i Członków Zarządu o wsparcie finansowe ww. osoby. Nie jest to 

tylko strata finansowa ale i moralna – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż w powyższej sprawie zostały podjęte 

już działania, a w szczególności przez Wójta gminy Łowicz. Dodał, że budynki 

gospodarskie nie były ubezpieczone. Przyłączył się do prośby Radnego 

Waldemara Wojciechowskiego. 

 

Stanisław Mrozowicz inwalida I grupy, były członek Zarządu Stowarzyszenia 

„TACY SAMI” zwrócił się do Starosty z prośbą w swoim i pana Koczywąsa 

imieniu o udostępnienie dokumentów finansowych ww. stowarzyszenia tylko 

tych, na których widnieją ich podpisy. Dokumenty te były fałszowane przez 

nielegalnie działający Zarząd Stowarzyszenia – dodał. Poinformował, że sprawa 

powyższa była skierowana na drogę sądową i do prokuratury.  

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że ingerowanie w 

funkcjonowanie Stowarzyszenia „TACY SAMI” nie jest rolą Rady Powiatu 

Łowickiego. Dodał, że należy czekać na wyrok sądowy. Zaznaczył, że 

nadzwyczajny zjazd Stowarzyszenia był nadzorowany przez sąd. 

 

Stanisław Mrozowicz stwierdził, iż członkowie Rady Powiatu Łowickiego 

powinni wiedzieć ile środków finansowych przeznacza się na nagrody i 

wynagrodzenia w Parmie.  

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że uwagi te powinny 

być skierowane do władz statutowych stowarzyszenia.  

 

Dyrektor PCPR Robert Wójcik poinformował, że Dyrektor PCPR został        

8 kwietnia 2003 roku. W Stowarzyszeniu „TACY SAMI” był już konflikt 

personalny. Doprowadziliśmy do walnego zebrania, obydwie strony konfliktu 

zgodziły się aby wybrać nowe władze i zrobił to kurator sądowy na którego Pan 

Mrozowicz również wyraził zgodę – dodał. Pan Lesiak doprowadził do wyboru 

organu wykonawczego Zarządu Stowarzyszenia, nie powołano jednak Komisji 



 33 

Rewizyjnej. Sąd Rejestrowy zwrócił na ten fakt uwagę i odbyło się następne 

Walne Zebranie, na którym wybrano komisję Rewizyjną. Zaznaczył, że po raz 

pierwszy słyszy o fałszowaniu kart drogowych. Mam nadzór merytoryczny nad 

obydwoma Warsztatami, kontrole odbywają się systematycznie, zakończą się w 

WTZ Urzecze, a za kilka dni rozpocznie się w WTZ Parma – dodał. Wiem, że 

sprawy są w sądzie i prokuraturze, wie że Pan Mrozowicz złożył zażalenia na 

prace Sądu. My nie jesteśmy kompetentni przecież sprawę prowadzi Sąd – 

dodał. Sąd jest instytucją niezależną i niezawisłą. Pracownicy PCPR nie mają 

uprawnień prokuratora i policji, i nie są w stanie stwierdzić czy sfałszowano 

podpisy czy nie. Poinformował, że na wynagrodzenia w 2004 roku 

przeznaczono kwotę 210 000,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne         

17 500,00 zł, narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP) 40 677,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że są to wewnętrzne 

sprawy stowarzyszenia.  

 

Wójt Gminy Łowicz A. Barylski poinformował, że został ostro skrytykowany 

likwidując szkołę w Parmie. Ambicją moją było, aby budynku tego nie 

sprzedawać ale żeby przeznaczono go na inną działalność – dodał. Nadmienił, 

że za przyzwoleniem Rady, za symboliczną złotówkę dzierżawy budynku, za 

częste dotacje i wspomaganie finansowe Urzędu Gminy coś się tam dzieje. 

Zaznaczył, że nie jest od rozstrzygnięć i nie ma prawa oceniać działalności 

merytorycznej. Dodał, że z przykrością patrzy na to co się dzieje w WTZ Parma.  

 

Przewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że konflikt nikomu nie 

służy a najbardziej szkodzi tym, którzy potrzebują pomocy.  

 

 

Ad. pkt 10. 

 

Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski 

zamknął obrady XXI sesji RPŁ. 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 


