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P R O T O K Ó Ł   Nr XXIII/04 
 

z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  24 listopada  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 Andrzej Pełka) 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXII 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. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

8. Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) zatwierdzenie Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

2) zatwierdzenie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

3) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu,  

4) odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

5) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

6) 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, Uchwałą Nr XXI/142/2004 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004. 
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7) zmieniająca uchwałę o utworzeniu środka specjalnego w Domu 

Pomocy Społecznej w Borówku, 

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

9) ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla 

Radnych Powiatu Łowickiego.  

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

11.  Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      
Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XXIII 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. 

 

Starosta Cezary Dzierżek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XXIII Sesji RPŁ w punkcie 9 podpunkt 10 – podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego 
 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

w punkcie 9 podpunktu 2 – podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

 

Radny Kazimierz Rak w imieniu Klubu Radnych Niezależnych 

zawnioskowało o wprowadzenie do porządku obrad XXIII Sesji RPŁ – podjęcie  

Uchwały Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie  zmiany składników 

wynagrodzenia dla pana Starosty Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zawnioskował o przeniesienie 

punktu 6 w porządku obrad XXIII Sesji RPŁ  – Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie międzysesyjnym do 
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punktu 10 z uwagi na to, że Przewodniczący RPŁ musiał wyjechać z powodu 

ważnych spraw. 

 

Radny Bolesław Kowalski zawnioskował o zdjęcie z obrad XXIII Sesji RPŁ w 

punkcie 9 podpunktu 3 – podjęcia Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu. Uzasadnił to tym, że projekt tej uchwały nie był dyskutowany na 

żadnej z komisji Rady, podobnie jak poprzednim razem nad czym ubolewam – 

dodał. Zaznaczył, że tego typu lekceważenia Radnych, Komisji nie powinno 

być. Jest to niezgodne z Regulaminem działania naszej Rady – dodał. Poprosił 

również o umożliwienie odbycia posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji przed podpunktem 8 w punkcie 9 – podjęcie 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2004 rok.. Chciałbym, żeby Komisja Edukacji spotkała się z dyrektorami szkół 

– dodał. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że wprowadzenie podpunktu 3 w 

punkcie 9 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, spowodowane jest 

błędnym zapisem prawnym, i na ten zapis Wojewoda Łódzki  zwrócił uwagę – 

dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił radcę prawnego o 

wyjaśnienie zasadności podjęcia uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Mecenas Zuzanna Kordialik - Gronczewska poinformowała, że błąd polega 

na tym, że w ostatniej uchwale było napisane, że traci moc uchwała w sprawie 

zmiany uchwały. Nie było takiej uchwały w sprawie zmiany, ale w sprawie 

uchwalenia – dodała. Ponadto wątpliwości Oddziału Zamiejscowego Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach budził zapis paragrafu 1. Ocenili, że 

ten zapis nie odzwierciedla tego, co my zrobiliśmy, tzn., że zmieniliśmy 

Regulamin – dodała. Nadmieniła, iż zmiany uchwalone poprzednio wejdą w 

formie ujednoliconej. Zaznaczyła, że nic nowego tu nie wprowadzamy, tylko 

jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego poprzez to, że tamten regulamin 

utraci moc i ten wejdzie w życie, nic więcej tu nie robimy tylko poprawiamy 

tamtą uchwałę – dodała. 

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, iż rozumie wyjaśnienia pani mecenas, 

ale mimo wszystko zasada jest zasadą, projekt uchwały jest, ale nie był 

konsultowany na komisjach. 
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Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż nie można powiedzieć, że nie było to 

konsultowane na komisjach, ponieważ po to powołana była komisja, żeby 

przedyskutować i uchwalić ten regulamin, i jeżeli Rada wyraziła w większości 

opinię, że jest za tym regulaminem, to po co jeszcze wracać do tego i roztrząsać. 

Ubolewam nad tym, że żaden z siedmiu Radnych Niezależnych nie zgłosił się 

do pracy w komisji doraźnej – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że wokół uchwalenia tego Regulaminu jest 

przedziwna atmosfera. Po pierwsze zgłosiliśmy swoje uwagi, wszystkie jakie 

mieliśmy, te uwagi prawem kaduka znalazły się pod obradami Zarządu, który 

przyznał sobie prawo nie przekazywania tych propozycji do pracy speckomisji, 

a powinien zaopiniować, wyrazić swoją opinię na temat tych wniosków i 

przekazać komisji Radnego Marka Byzdry, tego nie zrobił, więc proszę  nie 

mówić, że są wszystkie uwagi przyjęte i brane pod uwagę – dodał. Dlatego nie 

zgłosiliśmy się do komisji, bo wiedzieliśmy, jaki będzie finał, uważam, że jeżeli 

to jest kosmetyczna zmiana to i tak nie zmieni tego, że regulamin jest do 

niczego, jest niedobry, niemniej jest propozycja jedna i druga, a procedura 

demokratyczna wymaga głosowania – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że ten podpunkt dotyczy pewnych 

nieścisłości, tak jak tłumaczyła to pani Mecenas Gronczewska. Zasadnicza 

kwestia jest taka, czy dokonujemy korekty zgodnie z uwagami ŁUW, czy też 

sprawa trafia poza obszar województwa. Będzie skutkowało to tym, że 

procedura się wydłuży, nastąpią dodatkowe komplikacje – dodał. Nadmienił, iż 

Sekretarz Powiatu bezpośrednio się tym zajmował, i on odpowiada za prace 

związane ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał radcę prawnego co się 

stanie, jeśli dzisiaj ww. uchwała nie zostanie podjęta.  

 

Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że termin 

uchwalenia tej uchwały już minął i jeżeli dziś jej nie podejmie Rada, zostanie 

zaskarżona do sądu. Ona musi być dziś podjęta ponieważ napisaliśmy pismo, że 

zostanie wniesiona pod obrady następnej sesji RPŁ – dodała. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż może to być drobna, kosmetyczna 

zmiana ale jemu chodzi o zasadę, której od pewnego czasu nie przestrzega się, 

Radni powinni znać projekty uchwał – dodał. Poinformował, że on materiały na 

dzisiejszą sesję otrzymał dzień wcześniej. Przecież gdyby radni dowiedzieli się 

o tych poprawkach na posiedzeniach komisji to nic by się nie stało, i dziś nie 

byłoby dyskusji nad tym tematem – dodał. Zaznaczył, że jemu chodzi tylko o 

pewną zasadę, że jako Radni powinni być zapoznawani ze wszystkimi 

projektami na komisjach a nie zaskakiwani na sesji.  
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Członek Zarządu Waldemar Osica nadmienił, iż nie wie skąd Radny Andrzej 

Płacheta ma takie informacje, że Zarząd zatrzymał wnioski, i nie przekazał ich 

do komisji.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że referując projekt Regulaminu 

Organizacyjnego na jednej z wcześniejszych obrad Sesji RPŁ Sekretarz Powiatu 

Józef Mucha stwierdził, że Zarząd wnioski Rady uznał za niesłuszne i dlatego 

nie przekazał ich do komisji doraźnej. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha nadmienił, iż chciałby sprostować wypowiedź 

Radnego Andrzeja Płachety. Ja nie mówiłem o wnioskach Rady ale o wnioskach 

Komisji Rady, Zarząd nie może bagatelizować wniosków zatwierdzonych 

przekazanych przez Radę – dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że jemu chodziło o wnioski z komisji 

merytorycznych. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha stwierdził, że wnioski z komisji 

merytorycznych przy opracowywaniu zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

były dwojakiego rodzaju, ze sobą także nie korespondujące. Wniosek jednej 

komisji został uwzględniony, a wniosek dotyczący łączenia wydziałów i 

powrotu do łączenia stanowiska Skarbnika ze stanowiskiem Dyrektora 

Wydziału FN i stanowiska Sekretarza ze stanowiskiem Dyrektora Wydziału OR 

nie został pozytywnie przez Zarząd zaopiniowany – dodał. Nadmienił, iż między  

wnioskami komisji Rady a wnioskami Rady jest zasadnicza różnica.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał czy te wnioski, które Zarząd uznał za 

niesłuszne zostały przekazane do komisji Radnego Marka Byzdry.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że adresatem wniosków był 

Zarząd Powiatu i to on przedstawia ostateczną wersję Regulaminu 

Organizacyjnego na komisji doraźnej powołanej przez Radę Powiatu, do której 

Radni zgłosili swoich przedstawicieli. Wnioski te były omawiane na 

posiedzeniu komisji doraźnej – dodał. Nie ma takiej procedury kierowania 

wniosków wcześniej do komisji doraźnej, te wnioski po prostu były kierowane 

do Zarządu i omawiane na posiedzeniach, a potem skierowane zostały do 

komisji doraźnej ds. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

gdzie sam je referowałem – dodał. Były różne pytania i uwagi z nimi związane, 

które sobie wyjaśniliśmy – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak stwierdził, że w przypadku tej 

uchwały chodzi tylko o zapis natomiast do samego Regulaminu 

Organizacyjnego trzeba jeszcze powrócić. 
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Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż zaskoczeniem dla niego jest to, że 

wnioski Komisji Rady są traktowane inaczej niż wnioski samej Rady. Komisja 

jest przecież organem Rady, integralnie z nim związanym specjalizującym się w 

danym zakresie i skoro Komisja wniosek składa to nie wyobrażam sobie, ze 

Zarząd mógł ich nie przekazać do komisji, która była powołana do opracowania 

tego regulaminu – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił o przegłosowanie przez 

Radę wniosku złożonego przez Wiceprzewodniczącego RPŁ Juliana Nowaka 

aby punkt 6 przenieść do punktu 10 z powodu chwilowej nieobecności 

Przewodniczącego Rady.  

 

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

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

jednogłośnie przyjęli propozycję przeniesienia punktu 6 do punktu 10. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poddał pod głosowanie wniosek 

Wicestarosty Łowickiego o zdjęcie podpunktu 2 w punkcie 9 tj. podjecie RPŁ 

uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu.  

 

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

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

jednogłośnie przyjęli propozycję zdjęcia podpunktu 2 w punkcie 9 – podjęcia 

uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad XXIII Sesji RPŁ w punkcie 9 podpunktu 11 - podjęcie uchwały 

RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok. Dodał, że jest to projekt drugiej uchwały i został on przekazany Radnym. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poddał pod głosowanie wniosek 

Starosty Łowickiego wprowadzenia pod obrady podjęcia uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych/: 

za    - 11 

przeciw   - 6 

wstrzymało się   - 2 

wprowadzili do porządku obrad XXIII Sesji RPŁ podpunkt dotyczący podjęcia 

uchwały RPŁ w sprawie odwołania skarbnika Powiatu ze stanowiska.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poddał pod głosowanie wniosek 

Radnego Bolesława Kowalskiego o zdjęcie z obrad podpunktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

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

za    - 7 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 4 

nie zdjęli z porządku obrad podpunktu dotyczącego podjęcia uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatowego w 

Łowiczu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Kazimierza Raka o wprowadzenie pod obrady uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany składników wynagrodzenia dla pana Starosty.  

 

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

za    - 7 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 4 

nie wprowadzili pod obrady Sesji uchwały RPŁ w sprawie zmiany składników 

wynagrodzenia dla pana Starosty. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poddał pod głosowanie 

propozycję Wicestarosty o wprowadzenie pod obrady podpunktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2004 rok.  

 

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

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

jednogłośnie przyjęli propozycję wprowadzenia pod obrady Sesji uchwały RPŁ 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok. 
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Porządek obrad po zmianach: 

 

1.  Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

6. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

7. Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) zatwierdzenie Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu,  

3) odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

4) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

5) 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, Uchwałą Nr XXI/142/2004 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004. 

6) zmieniająca uchwałę o utworzeniu środka specjalnego w Domu    

Pomocy Społecznej w Borówku, 

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

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

9) ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla 

Radnych Powiatu Łowickiego. 

10)  odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie międzysesyjnym. 

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

11. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) : 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 5  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Łowicki Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między 

sesjami odbyło się 8 protokołowanych posiedzeń Zarządu, które niejednokrotnie 

trwały po kilka dni ze względu na prace nad projektem budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok. W tym czasie spadła ilość wydawanych przez Zarząd 

decyzji w sprawie warunków zabudowy. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to 

wszystko wskazuje na to, że nasz upór w kwestii rozliczenia się z SAPARDu i 

refundacji środków zakończył się, przynajmniej na tym etapie przebiegania 

sprawy, sukcesem – dodał. Nadmienił, iż stanowisko Powiatu, które było 

jednym z nielicznych w województwie łódzkim, było słuszne jeśli chodzi o 

wykorzystanie wszystkich szans, możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie 

należnych nam środków. Jest szansa, że te środki otrzymamy między 20 a 25 

grudnia. Asekurujemy się tutaj kredytem, niemniej jest duża szansa, że środki te 

wpłyną – dodał. Nadmienił, iż Powiat Łowicki znalazł się bliżej w kolejce 

rozwiązania tego problemu. Ci którzy aneksowali umowy są za nami, każdy 

błąd, niedopatrzenie w składanych wnioskach powoduje przesunięcie na koniec 

kolejki – dodał. Nadmienił, iż w najbliższych dniach przyjeżdża inspektor 

uprawniony do odbioru inwestycji sapardowskich w imieniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poinformował, że Zarząd w okresie 

między sesjami podejmował szereg uchwał, jak również przygotował uchwały 

na dzisiejszą sesję RPŁ. Nadmienił, iż w Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele 

wspólnie z organem prowadzącym dokonali pewnego rodzaju podsumowania 

prac w tym obszarze. Ten dzień stanowi okazję do wyróżnienia, i w tym roku  

14 osób zostało wyróżnionych nagrodami Starosty – 3 dyrektorów i 11 

nauczycieli – dodał. Poinformował, że Dyrektor ZSP Nr 4 Zofia Szalkiewicz 

otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Spotru. W nawiązaniu do 

programów stypendialnych prowadzonych w powiecie chciałbym 

poinformować, że wiele osób zgłasza się z informacjami, że w innych 

województwach te sprawy zostały rozstrzygnięte, a w województwie łódzkim 

jeszcze nie, chcę wszystkich uspokoić, wszystko idzie zgodnie z planem i 

obowiązującymi zasadami – dodał. Stwierdził, że faktycznie były dwa 
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województwa, które w sposób niepoprawny, niezasadny dokonały w tym 

zakresie rozstrzygnięć i będą robiły to jeszcze raz. Poinformował, że wpłynęło 

bardzo dużo wniosków, część złożyła młodzież akademicka, część młodzież 

szkolna, wszystkie wnioski, które wpłynęły spełniają kryteria. Natomiast 

rozstrzygnięcie tego konkursu wyłoni grupę osób która zostanie 

zakwalifikowana do tej pomocy, niestety nie wszyscy z niej skorzystają – dodał. 

Nadmienił, iż w styczniu nastąpi rozstrzygnięcie w tej kwestii. Poinformował, 

że dniach 25 – 27 października odbyło się pierwsze spotkanie 3 powiatów, które 

podpisały porozumienie w sprawie współpracy w obszarze kulturowym i 

edukacyjnym, przygotowujące do rozpoczęcia prac nad projektem w części 

edukacyjnej, współpraca ta nakierowana jest na młodzież szkolną – dodał. 

Nadmienił, iż o postępie tych prac będzie informował na kolejnych Sesjach 

RPŁ. Poinformował, że zostały przeprowadzone dwie kompleksowe kontrole 

Muzeum w Łowiczu i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Łowiczu. Poinformował, że systematycznie co dwa tygodnie odbywają się 

konferencje prasowe, które mają określony charakter. Konferencje sprzed kilku 

miesięcy organizowane były na takiej zasadzie, że informowaliśmy o jej 

terminie, następnie prosiliśmy o pytania przed nią, aby były pytaniami 

problemowymi – dodał. Nadmienił, iż w tej chwili zasada ta obowiązuje 

podobnie niemniej jednak na konferencji prasowej Zarząd wprowadza temat, 

który chce zaprezentować dziennikarzom jako ważny publicznie czy społecznie. 

Były wprowadzane takie tematy, które dotyczyły prac związanych z pomocą 

społeczną, aktywizacją zawodową, na następnej konferencji chcemy przekazać 

informacje dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów i studentów ramach 

programu unijnego, każda konferencja ma swój określony temat – dodał. 

Chcemy niejako partnersko pracować z mediami i dlatego poszerzamy o 

problemy, które publicznie budzą zainteresowanie i o takie które chcemy 

upublicznić z racji tego, że są ważne. Poinformował, że Zarząd uczestniczył w 

różnego rodzaju uroczystościach organizowanych w związku z Odzyskaniem 

Niepodległości przez Polskę, na terenie powiatu i nie tylko. Nadmienił, iż 

Jednostkom Straży Pożarnej w Bielawach i Waliszewie został przekazany sprzęt 

dzięki Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciechowi Olejniczakowi i 

Senatorowi Józefowi Dziędzieli. Prowadzone działania przez Zarząd, 

Ochotniczą Straż Pożarną i z dużym zaangażowaniem Prezesa Honorowego 

OSP Druha Władysława Gali zaczynają przynosić określone efekty, nie tylko w 

ilości prezentowanych na konkursach kronik, które naprawdę mają wysokie 

oceny, miejsca na przeglądach ogólnopolskich, ale oprócz tego poszerzyło się 

grono osób, które te kroniki biorą do ręki m.in. młodzież szkolna co w 

połączeniu z przeprowadzonymi konkursami w obszarze bezpieczeństwa 

przeciw pożarowego daje określone efekty w wychowaniu młodzieży – dodał. 

Stwierdził, że wystawa zorganizowana w Łowickim Domu Kultury zgromadziła 

wielu zwiedzających, właśnie z obszaru szkolnego, a dobra współpraca OSP z 

nauczycielami przynosi określone efekty. To nie tylko jest dobra droga w stronę 
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angażowania czy zachęcania do pracy w szeregach tego stowarzyszenia ale 

również to jest prawdziwa edukacja, utożsamiania się z regionem, narodem i 

tutaj publicznie chciałbym za to podziękować – dodał. Nadmienił, iż 

wydarzeniem wartym odnotowania była inauguracja roku akademickiego w 

Oddziale Zamiejscowym SGGW w Łowiczu. Ostatnie kilka miesięcy 

zaowocowało doposażeniem technicznym tej bazy, pojawiły się kolejne 

komputery, jak również doposażenie pracowni biologiczno – chemicznej, 

skutkuje to tym, że już na dzień dzisiejszy trzeba przeprowadzać weryfikację 

chętnych, którzy chcą tutaj studiować – dodał. Nadmienił, iż ośrodek 

zamiejscowy SGGW spełnia ważną rolę, pozytywną jeśli chodzi o kształcenie 

młodzieży Powiatu Łowickiego i powiatów ościennych. Władze SGGW wysoko 

cenią nasze zaangażowanie, wysoko oceniają również pracę dyrektora tej 

placówki pana Mirosława Kreta, to nas cieszy bo przy tej okazji mamy 

możliwość korzystania z tej bazy dydaktycznej, w którą duży wkład ma SGGW 

– dodał. Poinformował, że został opracowany Program „Bzura”. Poprosił o 

rozdanie egzemplarzy uczestnikom sesji RPŁ. Nadmienił, iż program ten został 

opracowany przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które 

wzięło na siebie ciężar prac organizacyjnych nad tym programem. Jest to praca 

wykonana siłami społecznymi, 150 osobowy zespół pracował nad tym 

programem – dodał. Poinformował, że na jednej z kolejnych sesji będzie 

wnioskował o podjęcie uchwały przyjmującej ten program. Nadmienił, iż po 

przyjęciu tego programu przez wszystkie samorządy w tym rejonie, 

województwie trafi on do Sejmiku Wojewódzkiego, aby i na tym szczeblu został  

przyjęty. Starosta Cezary Dzierżek poprosił o uzupełnienie sprawozdania przez 

Członka Zarządu Waldemara Osicę.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica przedstawił realizację planu 

inwestycyjnego na drogach Powiatu Łowickiego w 2004 roku /Zał. Nr 2/. 

Łączne nakłady inwestycyjne na te zadania na rok 2004 wynosiły 4 048 632,00 

zł, z tego środki refundowane z Programu SAPARD wyniosą ok. 955 626,00 zł, 

środki z 10% rezerwy subwencji ogólnej ok. 150 000,00 zł. Poinformował, że w 

bieżącym utrzymaniu dróg wykonano ułożenie chodnika z kostki brukowej w 

Kiernozi na odcinku 340 metrów bieżących oraz ułożenie chodnika w 

Waliszewie, ale w tym przypadku przy współudziale gminy Bielawy. Zostały 

zrealizowane działania dotyczące bieżących remontów cząstkowych, 

porządkowania pasa drogowego, oznakowania. Nadmienił, iż cały czas istnieje 

problem niszczenia znaków. Poinformował, że w ostatnich dniach podczas ataku 

zimy, przez 3 dni na drogi wysypano 150 ton mieszanki. Mamy nadzieję, ze 

zima będzie łagodna i znaczne koszty dotyczące utrzymania dróg będzie można 

zaoszczędzić i w jakiś inny sposób zainwestować, przeznaczyć na inne 

inwestycje – dodał. Poinformował, że w przypadku sprzedaży mienia były 

wytypowane do sprzedania następujące nieruchomości: przy ulicy 

Świętojańskiej, Składowej, Bolimowskiej i Seminaryjnej. W dniu 8 listopada 
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odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Składowej, tej której 

przetarg był już kiedyś rozstrzygnięty za znaczną kwotę, ale nie został 

zrealizowany akt notarialny – dodał. Poinformował, że cena wywoławcza tej 

nieruchomości wynosiła 150 000,00 zł było 3 zainteresowanych, wpłacili 

wadium ale żaden z nich nie zgłosił się. Czekamy teraz na drugi przetarg przy 

którym będziemy musieli obniżyć cenę – dodał. Poinformował, że drugi 

przetarg ma się odbyć 14 grudnia. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana 

jeszcze w tym roku to podpiszemy akt notarialny – dodał. Poinformował, że w 

dniu 18 listopada odbyły się przetargi na 3 pozostałe nieruchomości, ale nie było 

osób chętnych do nabycia. Zdecydowaliśmy się, że będziemy kontynuować 

procedurę sprzedaży, natomiast nie będą one już zrealizowane w tym roku – 

dodał. Z mieszkań w Zduńskiej Dąbrowie, które były oferowane do sprzedaży 

zostały sprzedane dwa lokale – za 24 000 zł i 25 500 zł, których akty notarialne 

zostały podpisane, pozostały do zbycia jeszcze dwa lokale, z tym że jeden z nich 

wymaga gruntownego remontu – dodał. Nadmienił, iż wszystkie zaplanowane 

inwestycje drogowe zostały zrealizowane i na dzień dzisiejszy są również 

zapłacone. Jesteśmy z nich rozliczeni, przynajmniej jeśli chodzi oto co było po 

naszej stronie – dodał. Nadmienił, iż w przypadku inwestycji w mieniu, zarówno 

w szkołach jak i ośrodkach zdrowia, to prawie wszystkie zaplanowane zostały 

zrealizowane. Zrealizowane inwestycje to: opracowanie dokumentacji ZSP nr 1, 

wymiana instalacji centralnego ogrzewania w ZSP nr 2, wymiana stolarki 

okiennej w ZSP nr 3, wymiana stolarki okiennej w SOSz-W, termomodernizacja 

budynku,  ocieplenie ścian  ZSP nr 4, inwestycja w I LO, remont świetlicy w 

OSz-W w Kiernozi, termomodernizacja, wymiana centralnego ogrzewania w 

NZOZ w Kocierzewie, renowacja, ograniczenie emisji spalin w OZ w Sobocie. 

Poinformował, że inwestycja w NZOZ w Bielawach dotycząca montażu 

platformy dla osób niepełnosprawnych, nie została jeszcze zrealizowana. 

Podjęto kilka prób rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z procedurą wymaganą 

przez ustawę prawo zamówień publicznych, zwiększono kwotę, ponieważ 

pierwotnie w projekcie było zapisane 35 000,00 zł, po pierwszym przetargu 

okazało się, że oferty są zdecydowanie wyższe i środki finansowe na to zadanie 

zostały zwiększone do kwoty 45 000,00 zł – dodał. Poinformował, że w 

kolejnym przetargu pojawiły się oferty mieszczące w cenie ale nie wypełniały 

warunków specyfikacji zamówienia odnoszących się m.in. do udzielenia 3 

letniej gwarancji na tą inwestycję a nam zaoferowano roczną lub dwuletnią. W 

związku z tym nie mogliśmy zrealizować inwestycji w takim wymiarze, 

obawialiśmy się, że jeśli wykonawca nie chce nam zagwarantować takiego 

czasu to znaczy, ze nie jest pewny co do działania takiego urządzenia – dodał. 

Nadmienił, iż w chwili obecnej podejmowane są kolejne działania dotyczące 

ww. przetargu, planowany jest on na 3 grudnia. Planujemy, że rozstrzygnięcie 

mogłoby nastąpić w tym roku natomiast sama realizacja tego zadania w 

przyszłym roku, płatność również. Poinformował, że trwają nadal prace w 

NZOZ w Bełchowie. Zostały wymienione drzwi i okna, wykonany został 
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podjazd, będą montowane kraty, pozostały również do wykonania obróbki 

blacharskie przy kominach, dach został uszczelniony. Poinformował, że z ww. 

inwestycji zaoszczędzono środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł.  

 

Radny Bolesław Kowalski  nadmienił, iż miał nie zabierać głosu w tym 

punkcie ale sprowokowało go wystąpienie Członka Zarządu, który 

poinformował o inwestycji prowadzonej w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie. 

Skandaliczne żeby te prace tam trwały jeszcze w okresie zimowym – dodał. 

Stwierdził, że Zarząd miał czas na ogłoszenie przetargu od momentu przyjęcia 

budżetu. Z tego co wiem wykonawca miał zakończyć remont do końca 

października, kilkakrotnie proponowałem spotkanie, żebyśmy mogli wymienić 

uwagi na temat zakresu prac remontowych oraz jakości ich wykonywania, 

okazuje się, że nigdy nie macie na to czasu, albo nie chcecie ze mną na ten temat 

dyskutować – dodał. Stwierdził, iż jest koniec listopada, początek zimy a na 

dzień dzisiejszy końca prac nie widać. Zapytał jakie konsekwencje poniesie 

wykonawca za niedotrzymanie terminu, jakie są zapisy w umowie.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że konsekwencje dla 

wykonawcy wynikają z podpisanej umowy. Wykonawca został wyłoniony w 

drodze przetargu nieograniczonego, zakres prac był określony w specyfikacji 

zamówienia – dodał. Nadmienił, iż wykonawca zaoferował najniższą cenę, 

spełniał warunki formalne i wygrał przetarg na realizację zadań zarówno w OZ 

w Sobocie jak i w OZ w Bełchowie. Termin nie został dotrzymany w obydwu 

inwestycjach – dodał. Poinformował, że wykonawca poniesie konsekwencje 

wynikające z umowy, tzn. będzie miał naliczone odsetki za nieterminowe 

wykonanie. Zaznaczył, że jeżeli są określone warunki zawarte w specyfikacji 

zamówienia, to nie można ich po rozstrzygnięciu przetargu modyfikować ani 

zmieniać. Dodatkowy zakres prac wykonanych w Ośrodku Zdrowia w 

Bełchowie był uzgodniony również z najemcami. Usunięte zostało drzewo, 

poszerzono i utwardzono plac, zmieniono miejsce do zostawiania rowerów, 

zostaną zamontowane kraty w oknach, które nie były planowane w inwestycji, a 

które były zdemontowane w budynku ARiMR przy ulicy Świętojańskiej, 

uznaliśmy, że można wypełnić oczekiwania pana doktora i jego małżonki i nie 

ponosząc nadmiernych kosztów zabezpieczyć im i tą potrzebę, którą zgłosili – 

dodał. Stwierdził, iż prace wykonywane przy tym obiekcie są pewną 

uciążliwością dla wszystkich. Sądzę, że państwo Smalc odczuwają już zmiany 

na lepsze m.in. ze względu na wymianę okien i patrząc na ilość zużywanego 

oleju potrzebnego do ogrzania budynku. To co zostało do zrobienia jest tylko 

drobnymi elementami, patrząc na całość wykonywanych tam prac – dodał.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica odpowiadając na pytanie 

Wiceprzewodniczącego Stanisława Olęckiego poinformował, że inspektorem 
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nadzoru był pan Edward Reske, a pan Andrzej Smalc nadal zalega z 

płatnościami czynszu.  

 

Ad pkt 6 

 

Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że tworzenie budżetu jest jednym z 

najtrudniejszych zadań, pomijając jego realizację. Zaznaczył, że po pierwszej 

próbie jest pewne doświadczenie, są wyciągnięte wnioski z oceny realizacji 

przez Zarząd, i jednostki organizacyjne powiatu. Poinformował, że wnioski, 

które wpłynęły do Zarządu Powiatu związane z realizacja zadań przez Powiat,  

złożone przez jednostki organizacyjne ale i przez jednostki uprawnione do ich 

składania tj. stowarzyszenia, podmioty publiczne z którymi współpracujemy, 

osiągnęły kwotę 47 000 000,00 zł. Nadmienił, iż Powiat Łowicki otrzymał 

kwoty zgodnie z obowiązującymi zasadami, zgodnie z ustawą o samorządzie 

terytorialnym. Minister Finansów przekazał nam informację na temat środków, 

które zgodnie z przeprowadzonymi kalkulacjami będą należne Powiatowi 

Łowickiemu – dodał. Poinformował, że z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych będzie to kwota 5 332 732,00 zł, z tytułu 

naliczeń subwencji ogólnej w podziale na wyrównawczą, równoważącą i 

oświatową będzie to kwota 24 747 333,00 zł. Drugie źródło finansowania to 

struktura administracji państwowej, a wiec to co otrzymujemy od Wojewody 

Łódzkiego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami i jest to kwota 6 248 655,00 zł, łącznie daje to kwotę 36 000 000,00 zł 

– dodał. Oprócz tego dochody Powiatu Łowickiego, które mamy możliwość 

wypracowania realizując gospodarkę majątkiem Powiatu, jak również 

wykonując pewne zadania w zakresie swoich kompetencji, które przynoszą nam 

dochód, m.in. z tytułu gospodarki gruntami  i nieruchomościami, wpływy z 

opłat komunikacyjnych, dochody w obszarze oświaty i wychowania, dochody 

wynikające z pomocy społecznej. Są to główne punkty, które mają wpływ na 

kwotę budżetu roku następnego, którą szacujemy na ok. 40 000 000,00 zł - 

dodał. Zaznaczył, że są to kwoty, które zdecydowanie odbiegają od potrzeb, 

które złożone została zaplanowana w formie wniosków do Zarządu o 

uwzględnienie realizacji zarówno w zakresie bieżącego utrzymania, 

funkcjonowania, i inwestycji. Zaznaczył, że po weryfikacji i analizie możliwości 

finansowych została zaplanowana realizacja na poziomie 39 660 000,00 zł. 

Chcemy również odnieść się do wniosków większości Radnych, którzy w 

związku z niejasną sytuacją jeśli chodzi o ochronę zdrowia jak również w 

związku z tym, że przez ostatnie 2 lata przy dość dużej dynamice realizacji 

inwestycji zadłużyliśmy się na kwotę, która na koniec roku może osiągnąć nieco 

ponad 5 000 000,00 zł – dodał. Poinformował, że Zarząd pracując nad 

projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok, odnosząc się do wniosków 
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Radnych ograniczył się przede wszystkim do zapewnienia bieżącego 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych, do zapewnienia właściwej obsługi 

ludności powiatu łowickiego. W obszarze inwestycji uwzględniliśmy te które są 

wymagane ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania w obiektach czy na 

drogach, które w krótkim czasie mogą skutkować znacznym pogorszeniem 

majątku i stąd wzięło się ograniczenie w tym obszarze, gdzie zeszliśmy z 

poziomu ok. 12-14% inwestowania na połowę czyli do ok. 7% i taką propozycje 

przedstawiamy dziś Radzie – dodał. Nadmienił, iż głosy wśród Radnych 

dotyczące niwelowania zadłużenia były bardzo różne. Byli zwolennicy  

utrzymania dynamiki inwestycyjnej, aby odważnie iść dalej tą samą drogą 

wykorzystując możliwości sięgania po fundusze strukturalne, ale były i takie 

głosy, które sugerowały całkowite wyzerowanie zadłużenia w tym roku, jest to 

bardzo trudna sprawa aczkolwiek teoretycznie możliwa – dodał. Stwierdził, że  

jednak zdecydowana większość Radnych szła w stronę ograniczania inwestycji, 

minimalizowania zadłużenia i w ten sposób przygotowany został projekt 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok. Zaznaczył, że ten projekt wychodzi 

naprzeciw wnioskom, i jeżeli zostanie w takim kształcie zrealizowany to 

wówczas zadłużenie zmaleje o 350 000,00 zł. Nadmienił, iż jednak istnieje 

pewne niebezpieczeństwo jeśli chodzi o realizację budżetu, m.in. w obszarze 

pomocy społecznej, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. Dodał, że Powiat nie znajduje środków, które pokrywałyby 

potrzeby. Poinformował, że od przyszłego roku Powiat będzie współfinansował 

warsztaty terapii zajęciowej. Po kilku latach dojdzie do sytuacji gdzie Powiat 

będzie w 100% finansował te zadania, nie mając na nie środków w budżecie, na 

dzień dzisiejszy to partner dyktuje nam warunki w tym obszarze – dodał. 

Poinformował, że po przyjęciu tego budżetu będzie informował Wojewodę o 

dużym niedoszacowaniu, jeżeli chodzi o pomoc społeczną.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że w dniu 15 listopada 

Zarząd przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok. Projekt został przekazany do Rady Powiatu 

Łowickiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiła i omówiła 

projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt 7  

 

Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz przedstawiła i szczegółowo omówiła 

informację dotycząca realizacji skarg i wniosków za 2003 rok /Zał. Nr 4/. 



 16 

Poinformowała, że Wydział OR dokonuje oceny sposobu załatwiania skarg i 

wniosków przez wydziały za okres roku poprzedniego i ta informacja dotyczy 

roku 2003.  

 

Ad pkt 8  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego we sprawie: 

 

1) zatwierdzenie Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

 

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia Joanna 

Jaros przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Działalności Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że opinia Rady 

Społecznej przy ZOZ była pozytywna.  

 

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

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przyjęli Uchwałę Nr XXIII/148/2004 RPŁ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Działalności Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

/Zał. Nr 5/. 

 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu,  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż ten punkt brzmi 

niefortunnie, poprosiła aby komentarz do niego wygłosił Sekretarz Powiatu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że uchwała ta porządkuje 

poprzednią uchwałę, która w tytule miała „uchwała w sprawie zmiany uchwały” 

natomiast w ostatnim paragrafie uchylała poprzednią która mówiła o 

uchwalaniu, a nie o zmianie. Dlatego też organ nadzoru zwrócił uwagę na 

potrzebę ujednolicenia nazewnictwa i przygotowania poprawnej uchwały. 

Zobowiązaliśmy się do tego, że wniesiemy nową uchwałę pod obrady następnej 

najbliższej sesji. Zaznaczył, że organ nadzoru nie miał uwag do załącznika ale 

do uchwały, jej nieprecyzyjnego sformułowania.  
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Radny Waldemar Wojciechowski zapytał kto jest odpowiedzialny za ten błąd.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha odpowiadając na pytanie Radnego 

poinformował, że przedstawiający w imieniu Zarządu, a nie Radni. 

Merytorycznie uchwałę przygotowuje Sekretarz Powiatu, nie zwrócił uwagi na 

ostatnią uchwałę w tej sprawie – dodał. 

 

Radny Kazimierz Rak zapytał czy Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska 

zgadza się z wypowiedzią Sekretarza Powiatu .  

 

Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że rzeczywiście 

wkradł się błąd w poprzedniej uchwale. Zgodziła się z wypowiedzią Sekretarza 

Powiatu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że nie ma potrzeby zwoływać 

komisji doraźnej gdy chodzi tylko o wprowadzenie precyzyjnego zapisu. Jest to 

uchwała porządkująca a nie odnosząca się do treści załącznika jakim jest 

Regulamin Organizacyjny, jest ona o charakterze proceduralnym, porządkująca 

jeden wyraz, jest to prawny wymóg organu nadzoru – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał dlaczego uchwała ta nie była 

przedstawiona na komisjach. My radni nie jesteśmy o wielu sprawach 

informowani, wręcz czuję się oszukiwany, że nie mogę prawidłowo wykonywać 

swojego mandatu radnego – dodał.  

 

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

za    - 10 

przeciw   - 6 

wstrzymało się   - 2 

podjęli Uchwałę Nr XXIII/149/2004 RPŁ w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 6/. 

 

3) odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na ręce pana 

Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego w dniu 22 wpłynęło pismo w 

sprawie rezygnacji pana Jerzego Kuczyńskiego z funkcji Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów, pismo to odczytał /Zał. Nr 7/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały w 

sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim. 
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Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych,): 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXIII/150/2004 uchwały RPŁ w sprawie odwołania 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim / Zał. Nr 8/. 

 

4) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim, 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że ukazało się 

ogłoszenie w sprawie poszukiwania przez Radę Powiatu Łowickiego 

kandydatów na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Termin 

składania ofert mijał w dniu 15 listopada, w tym terminie wpłynęło                            

9 kandydatur – dodał. Komisja składająca się z Prezydium RPŁ, 

przewodniczących Komisji stałych RPŁ, Starosty Łowickiego zebrała się w dniu 

22 listopada,  i w 15 minutowych odstępach czasu  przesłuchała wszystkich 

kandydatów. Zostały  sprawdzone złożone dokumenty i w wyniku ich 

rozpatrzenia przedstawiam dziś panią Agnieszkę Kopczyńską jako kandydata na 

stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów - dodał. 

 

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Przeciwdziałania Bezrobociu 

Agnieszka Kopczyńska poinformowała, że posiada 2 fakultety: magistra 

administracji Uniwersytetu Toruńskiego i magistra prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Jest to wykształcenie zgodne z wymogami przepisów prawnych 

na pełnienie funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów . Dodała, że prawo 

jest szeroką dziedziną, i każdy prawnik specjalizuje się w pewnych jego 

działach. W obrębie moich zainteresowań są przepisy prawa na podstawie 

których pracuje rzecznik czyli szeroko rozumiane przepisy prawa cywilnego i 

częściowo prawo wykroczeń – dodała. Nadmieniła, że pierwsze magisterium 

broniła z zakresu prawa cywilnego, zaś drugie z prawa europejskiego z 

przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jeżeli chodzi o doświadczenie 

zawodowe to od 1999 r jestem pracownikiem Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu, i od początku byłam przydzielona do Zespołu Radców Prawnych, 

gdzie pomagałam również w sprawach prawnych konsumenckich. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał czy w związku z tym osoba ta będzie 

pracowała w Starostwie Powiatowym w Łowiczu  na 2 etatach 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że dotychczas 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływany przez Radę pracował na ½ 

etatu i taki wymiar pracy jest przewidziany dla  pani Kopczyńskiej. Dodał, że 

według zapewnień Starosty i Sekretarza będzie to skutkowała zmniejszeniem 
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stanu pracowników o ½ etatu. Pani Agnieszka Kopczyńska w ramach pełnienia 

funkcji  Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie wykonywała  swe 

zadania  na  ½ etatu  oraz  w ramach umowy o pracę ze Starostą Łowickim 

drugie ½ etatu – dodał. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że poprzez te wewnętrzne  

przesunięcia organizacyjne obowiązków którymi zajmowała się dotychczas pani 

Agnieszka Kopczyńska zostanie zaoszczędzone ½ etatu. 

 

Radna Jolanta Kępka zapytała ilu było kandydatów, jaki był skład komisji i 

czym komisja kierowała się w wyborze kandydata.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w skład zespołu 

kwalifikacyjnego powołanego do rozpatrzenia ww. kandydatury powołane 

zostało prezydium Rady i Przewodniczący poszczególnych komisji stałych RPŁ, 

w jego skład wchodzili również przedstawiciele Zarządu - Starosta i Sekretarz. 

Komisja kierowała się przede wszystkim: 

- posiadaniem przez kandydata wyższego wykształcenia prawniczego lub 

ekonomicznego, 

- co najmniej 5 – letniej praktyki zawodowej, 

- znajomości przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

- zamieszkania na terenie Powiatu Łowickiego. 

Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że z 9 osób które złożyły swoje 

kandydatury tylko 3 spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne - dodał. 

Uważaliśmy, że należy dać każdemu zainteresowanemu dać szansę do 

zaprezentowania się – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, że na terenie Powiatu 

Łowickiego jest dużo wszechstronnie wykształconych i mobilnych ludzi, którzy 

poszukują pracy. To przesłuchanie dało nam też wiedzę na temat zasobów 

ludzkich jakimi dysponuje nasz Powiat – dodał. Przedstawił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie 

Łowickim. 

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

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr XXIII/151/2004 RPŁ w sprawie powołania Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 9/. 

 

Agnieszka Kopczyńska podziękowała , za wybór jej osoby na stanowisko 

Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Powiecie Łowickim  
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  5 )    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, Uchwałą Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Łowiczu Robert 

Wójcik przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie                                  

zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 RPŁ z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej 

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

określenia zadań Powiatu Łowickiego , Uchwałą Nr XXI/142/2004 RPŁ z dnia 

29 września 2004 roku , 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 20 radnych/: 

za    - 20 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXIII/ 152/2004 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 RPŁ z dnia 

22 marca 2004 roku zmienionej Uchwałą RPŁ Nr XIX/123/ 2004 z dnia                

30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, 

Uchwałą Nr XXI/142/2004 RPŁ z dnia 29 września 2004 roku, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004 /Zał. Nr  10/. 

 

6) zmieniająca uchwałę o utworzeniu środka specjalnego w Domu Pomocy  

Społecznej w Borówku   

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Łowiczu Robert 

Wójcik przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w 

Borówku   
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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    - 19 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXIII/ 153/2004 RPŁ w sprawie utworzenia środka 

specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Borówku  /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.     

 

Radny Bolesław Kowalski  poinformował, że kwota w wysokości 922 197,00 

zł jest  kwota która zabrakła na zapłacenie nauczycielom płac za jeden miesiąc.                  

W historii tworzenia budżetu Powiatu, a uczestniczyłem we wszystkich po raz 

pierwszy spotkałem się z takim niedoszacowaniem – dodał. Nadmienił, iż w 

miesiącu wrześniu Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zabierając głos w 

dyskusji na temat realizacji budżetu w oświacie  zapewniał  wszystkich , że w 

budżecie oświaty środków jest wystarczająco, ale jednak Komisja Budżetu i 

Finansów miała 100% racji. Zdaję sobie sprawę, że w każdym budżecie  musza 

być robione jakieś przeniesienia , ale jeżeli tak będzie tworzony budżet  

najbliższy to strach pomyśleć co będzie za rok czasu i rozumiem że środki są 

zaoszczędzone   w innych rozdziałach i działach tylko te zaoszczędzone środki 

można  by było skierować gdzie indziej, chociażby na obniżenie zadłużenia - 

dodał. Zaznaczył, że dziś musimy ratować sytuacje w oświacie bo faktycznie 

brakuje tych środków w granicach 1 miliona złotych. Z tego co wiem wydział 

EKS przedstawił informacje i potwierdziła to Panie Skarbnik , ze jeszcze 

brakuje w oświacie na płace w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie około 50 000,00 zł, 

ZSP Nr 2 RCKU – 10 000,00 zł , nie wiem jak ma się rzeczówka – dodał. 

Nadmienił, iż prawdopodobnie następne  przesunięcia i zmiany w oświacie będą 

na następnej Sesji. Nie neguje potrzeby przesunięć, bo jestem nauczycielem , 

dyrektorem tylko chodzi mi o to , że mimo naszych głosów sprzeciwu cały czas 

brniemy w jakąś nieznaną uliczkę, a tłumaczenie na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów  nie przekonały mnie dodał. Wyraził swe 

zadowolenie faktem , iż  Starosta stwierdził, że było to błędem, choć 

Wicestarosta twierdzi że jest wszystko w porządku. Zapytał, co by się stało 

gdyby tych środków finansowych nie było zaoszczędzonych w innych działach i 
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rozdziałach. Żałuje , że nie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Młodzieży z udziałem dyrektorów szkół.  Zapytał, kto jest 

odpowiedzialny za niedoszacowanie tegoż budżetu w samej oświacie, 

szczególnie płac. Nie wieże w to by dyrektorzy szkół nie potrafili policzyć np. 

awansu zawodowego bo doskonale zdają sobie sprawę kiedy nauczyciel go 

kończy, i tłumaczenie że około 300 000,00 zł brakło tylko z tytułu awansów 

zawodowych jest błędem -dodał. Stwierdził, że cięcia jakie zostały wykonane 

czy zaplanowane przez Wydział EKS i Pana Wicestarostę były błędne. Środki 

które zostały zabrane z oświaty były wykorzystane na pewno w inny sposób - 

dodał.  

 

Radny Kazimierz Rak zapytał, dlaczego Wicestarosta nie słucha opinii 

merytorycznych komisji. Przecież pan Stanisław Olęcki przewodniczący 

Komisji Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji  stwierdził, 

już w miesiącu marcu , że w oświacie braknie około 1 miliona złotych, wiem że 

miał racje – dodał. Zapytał, co chciał Pan Wicestarosta udowodnić. Twierdzi 

Pan że teraz to jest to tylko  lekki retusz – dodał. Poinformował, że wyniki o 

przeprowadzonym naborze będą znane po I semestrze roku szkolnego 

2004/2005. Ja mam nadzieje, że na ten temat będziemy jeszcze dyskutować, jest 

mi przykro, że merytoryczne komisje nie są wysłuchiwane do końca - dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta przytoczył fragment protokołu z obrad XXII Sesji 

RPŁ z  wypowiedzią Wicestarosty Eugeniusza Bobrowskiego  

„Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że budżet tak jak i w 

latach poprzednich jest napięty. Nadmienił, że Radni otrzymali wykonanie za                    

III kwartały. Na dzień dzisiejszy subwencja oświatowa wynosi 19 200 000 zł, na 

200 000 zł zostały złożone wnioski do MENIS - dodał. Poinformował, że  

wykonanie budżetu w oświacie za III kwartały wynosi 14 280 855 zł,  na IV 

kwartał pozostało 4 621 206 zł. Zatem ci którzy mówią, że w oświacie już nie 

będziemy mogli wypłacić środków mówią nieprawdę, wszyscy pracownicy w 

bieżącym roku otrzymają wynagrodzenia – dodał.”   
Zapytał, co się stanie jeśli Rada Powiatu dzisiaj nie przyjmie tych poprawek.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, iż budżet który był 

ustalany w ubiegłym roku na 2004 rok  zakładał, że kwota 18 902 091,00 zł. 

będzie przyjęta na utrzymanie szkół, podwyżki dla nauczycieli i pracowników w 

wysokości 3%. Chcę przypomnieć, że podwyżki dla nauczycieli  nie zależą ani 

od Bobrowskiego, ani do Zarządu tylko są ustalane w inny sposób – dodał. 

Nadmienił, iż  podwyżki te pokazały się na przełomie kwietnia i  maja , ale z 

mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. Chciałbym powiedzieć, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat, a konkretnie 2003 i 2004 rok nauczyciele zostali  

przeszeregowania do wyższych grup i tak 50 nauczycieli do dyplomowanych, 

23 do mianowanych i 33 do kontraktowych, łącznie jest to 106 osób. 
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Poinformował, że ostatnia rata subwencji oświatowej wpłynęła 3 dni temu i na 

dzień dzisiejszy w Starostwie na kontach jest 19 192 961,00 zł – dodał. 

Poinformował, że oświata oprócz subwencji miała także plan dochodów na 

kwotę 214 000,00 zł., za 10 miesięcy wykonała 210 000,00 zł – dodał. 

Poinformował, że  jeśli chodzi o przesunięcia to ich ogólna kwota wynosi 

913 000,00 zł z czego 433 000,00 zł  pochodzi z oświaty. Dlaczego trzeba było 

przesunąć , dlatego bo nie było ostatniej raty subwencji – dodał. Mam  

potwierdzenie, że w miesiącu grudniu przyjdzie około 150 000,00 zł z rezerwy 

1% - dodał. Poinformował, że w wyniku działań Zarządu uzyskano w tym roku 

dodatkowo jako subwencję około 300 000,00 zł. Za 10 miesięcy wydaliśmy 

16 110 000,00 zł,  w tej chwili jeśli weźmiemy pod uwagę to co pozostaje  na               

2 miesiące jest kwotą zabezpieczającą w oświacie płace i utrzymanie, i jeśli  

weźmiemy pod uwagę subwencję jaką mamy do dyspozycji to ja nie bardzo 

rozumiem , że tych środków brakuje – dodał. Nadmienił, iż niektóre szkoły  

niedoszacowały budżetu i trzeba było go skorygować. Gdyby ta rata subwencji 

wpłynęła wcześniej zanim były by ustalane zmiany to nie trzeba by było ich 

przesuwać, są też okresy że pieniądze z oświaty są wykorzystywane do płacenia 

w innych działach – dodał. Uważam, że jeśli weźmiemy pod uwagę subwencje 

jaką mamy do dyspozycji w tej chwili i te środki wypracowane w oświacie nie 

brakuje pieniędzy – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski  zapytał co jest przyczyną niedoszacowania w 

wysokości tak ogromnej kwoty około 1 000 000,00 zł i chciałby aby powiedział 

to wszystkim Wicestarosta. To nie jest pomyłka rzędu 100 000,00 zł czy 

200 000,00 zł., to jest pomyłka rzędu około 1 000 000,00 zł. to jest w 

porównaniu do subwencji 7 % pomyłki niedoszacowania - dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, iż budżet jest analizowany 

co  miesiąc. Zaznaczył, że   923 000,00 zł nie pochodzi  z zewnętrz,  433 000,00 

zł pochodzi z  budżetu oświaty. Chcielibyśmy aby szkoły także zaoszczędziły – 

dodał.  Dochody w oświacie zostały wykonane, za 10 miesięcy w wysokości 

210 000,00 zł na plan 214 000,00 zł. W tej chwili stawianie sprawy , że oświata 

się nie domyka jest prawdą , bo gdyby rata która wynosiła prawie 1 500 000,00 

zł wpłynęła przed obradami Sesji to tych przesunięć byśmy niedokonywali – 

dodał.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy wystarczy środków 

finansowych w tym roku na zapłatę ZUS-u, bieżącego funkcjonowania 

Starostwa , czy będzie w budżecie przesuwane na przyszły rok.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że w grudniu będą jeszcze 

przesuwane środki finansowe na 2004 rok.  
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Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy przesunięcia te będą dotyczyć 

oświaty. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że przesunięcie to 

prawdopodobnie będzie dotyczyć  jednej ze szkół – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.  

Dodała, że na ZUS i podatek dochodowy środki finansowe są zabezpieczone. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy jest planowany do zaciągnięcia kredyt. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że dodatkowego kredytu 

nie planuje się do zaciągnięcia. Zostały podjęte dwie uchwały budżetowe w 

sprawie zaciągnięcia kredytów, jeden na 2 500 000,00 zł nie został jeszcze 

zaciągnięty, oraz kredyt na 955 000,00 zł również nie został jeszcze zaciągnięty 

pomimo, że wpłynęły oferty od banków – dodała. Poinformowała, że przetarg 

na pierwszy kredyt jest już rozstrzygnięty, natomiast drugi jest w trakcie 

opracowywania. Budżet będzie zmieniony o zwiększone dochody , zmniejszone 

zostaną dochody ze sprzedaży mienia, nie planujemy dodatkowego kredytu  – 

dodała.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał, czy Radni maja rozumieć  

zapewnienia pana Wicestarosty, że te przesunięcia oświatowe które są 

podejmowane na dzisiejszej Sesji , na wypłatę pensum dla nauczycieli są 

ostatnimi  , czy jeszcze braknie środkow finansowych na rzeczówkę. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka nadmieniła ,iż ma informacje że środków 

finansowych może być za mało w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie wystąpił o dodatkowe środki finansowe w wysokości około  

150 000,00 zł. Jeśli natomiast dojdzie do takiej sytuacji to przekazane zostanie 

jakieś kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, a nie tak duże środki finansowe – 

dodał. ZSP w Zduńskiej Dąbrowie zatrudnił bez naszej zgody dodatkowych 

pracowników – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż szkoła wystąpiła o 

dodatkowe środki, ale jest też możliwie że je już wydała.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka poinformowała, że środki finansowe na 

wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zostaną przekazane w dniu dzisiejszym, 

bo wypłata wynagrodzenia jest 1 grudnia br.  

 

Radny Michał Śliwiński   nadmienił, iż przysłuchując się tej dyskusji dochodzi 

do wniosku że między Dyrektorami szkół a Starostwem nie ma porozumienia. 
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Jego zdaniem powinno być jakieś zdyscyplinowanie Dyrektorów. Zapytał, czy 

Zarząd Powiatu przygląda się arkuszom organizacyjnym, czy nie ma w nich 

jakiś nadużyć. Nadmienił, iż przyglądał się jednej ze szkół i twierdzi ze nie we 

wszystkich przypadkach jest zasadne dzielenie na grupy. To nie powinno być 

tak, że nauczyciele przychodzą i chcą środki finansowe , tak nie powinno być 

ale chyba tak jest , czy nie można zdyscyplinować dyrektorów aby próbowali 

zmieścić się w swych budżetach – dodał.   

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, iż na 2005 rok budżet w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat łowicki  zostanie 

ustalony w inny sposób. Nadmienił, iż udział środków finansowych z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia w poszczególnych szkołach wynosi: I LO – 

92%, II LO – 89%, III LO – 94% , ZSP Nr 1 – 91%, ZSP Nr 2 – 88%. Około 

90% budżetu wszystkich szkół stanowią  wynagrodzenia – dodał. Na podstawie 

niedoszacowań i błędów jakie zostały popełnione w ubiegłym roku to wszystko 

będzie wzięte pod uwagę, aby konstruując budżet na 2005 rok nie popełnić  

błędów – dodał.    

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że jest coraz mniej klas, a cały czas rośnie 

ilość godzin. Zapytał, czy  pensja nauczyciela jest płacona za godziny. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że pensja 

nauczyciela jest płacona z siatki zaszeregowania.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformowała, iż w stosunku 

do zapisów ustawy o systemie oświaty i uchwały RPŁ która wyraźnie określa 

gdzie , w jakich typach szkół , jakich klasach i od jakiej liczby uczniów w klasie 

należałoby te podziały wprowadzać, podziałów na grupy w szkołach 

prowadzonych przez powiat łowickie jest za mało. Organ nadzoru 

pedagogicznego zwraca nam na to uwagę – dodała. Nadmieniła, iż pomimo tego 

że maleje liczba uczniów należy pamiętać o tym, że oświata wkracza w nowy 

system kiedy przestawia się z cyklu 4 i 5 letniego , na cykle krótsze przy tych 

samych wymaganiach edukacyjnych. Powodem takiej sytuacji w oświacie jest 

tez lawinowy wzrost awansów, gdyż nauczyciele „uciekają” przed 14 letnim 

awansem – dodała. 

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż z wypowiedzi Dyrektora Wydziału EKS 

zrozumiał, że podziałów na grupy w szkołach prowadzonych przez powiat 

łowicki jest za mało. Więc gdyby podział był  prowadzony prawidłowo to 

niedoszacowanie byłoby jeszcze większe – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński  poinformował, że zgodnie z rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej na grupy dzieli się tylko klasy językowe i pracownie 
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chemiczne za zgodą organu prowadzącego. Nie można wiec powiedzieć, że jest 

za mało podziałów i oprócz podziałów na grupy w klasach języków obcych , 

pozostałe zostały wykonane  niezgodnie z prawem, bo nie stanęły na 

posiedzeniach Zarządu, w protokołach z jego posiedzeń nie znalazłem takich 

zapisów – dodał. Nadmienił, iż  Uchwała ZPŁ wyraża zgodę na podział na 

grupy tylko w klasach obcojęzycznych.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, iż jest dylemat jak 

kształcić, na jakim poziomie i nie ma pełnej odpowiedzi za ile .  

 

Radny  Jan Markus nadmienił, iż sprawa oświaty jest bardzo ważnym 

problemem , bo stanowi on połowę budżetu Powiatu Łowickiego. W końcu roku 

dokonujemy zmiany, popatrzmy na meritum sprawy, zmniejsza się wydatki na 

oświatę w § 801 o 405 000,00 zł. Powiedzmy sobie na co się je zmniejsza :  

- w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne w § 4040 dodatkowe  

  wynagrodzenia roczne o kwotę 530,00 zł, 

- w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia  

  roczne o kwotę 25,00 zł,  

- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe w § 4110 na składki na ubezpieczenie  

  społeczne o kwotę 2 743,00 zł, na ogólne zwiększenie w tym dziale w  

  wysokości 159 431,00 zł. 

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego w dziele 801 oświata na 

922 000,00 zł z tego: 

- w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę 27 733,00 zł, 

- w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące o kwotę 269 867,00 zł  

Poinformował, że na rok bieżący w oświacie na inwestycje przewidziano kwotę 

ponad 500 000,00 zł. Popatrzmy ile na inwestycje przewidziano w 2005 roku, 

około 270 000,00 zł – dodał. Zapytał, dlaczego się tak dzieje, czy nie nadszedł 

czas żeby gruntownie przeanalizować stan oświaty, i co zrobić ażeby nie 

dopuścić do dekapitalizacji majątku oświaty. Jeżeli my na blisko 20 000 000,00 

zł, na remonty wydajemy 500 000,00 zł, to coś tu nie gra – dodał.  Stwierdził, iż 

kryzys ten pogłębia się co roku i nasuwa się z tego tytułu wiele rożnych pytań. 

Szanowny Zarządzie zacznijmy gospodarować oszczędnie, od tego powinniśmy 

zacząć, zacznijmy patrzeć jak my te pieniążki wydajemy , czy jesteśmy w stanie 

zaoszczędzić jakieś środki z tytułu nawet płac na rzecz inwestycji i remontów  

poprzez lepsze zorganizowanie, jeśli komuś brakuje kompetencji to 

pozbywajmy się takich  ludzi, jest to niepokojące, że idziemy w tym kierunku w 

realizacji budżetu – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jeśli chodzi o 

zaplanowane remonty w oświacie  to w 2004 roku zostały one wykonane w 

całości na kwotę ponad 570 000,00 zł. Nadmienił, iż Zarząd ponownie 

rozpoczyna analizowanie  zatrudnienia i nadgodzin i tam gdzie jest to możliwe i 



 27 

zgodne z przepisami to będzie szukał oszczędności. Około 90% budżetów szkół 

stanowią wynagrodzenia, a to wynika z określonych dokumentów  które jednak 

należy realizować - dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż to wszystko 

sprowadza się do jednego o którym mówi się od początku funkcjonowania tej 

kadencji, a nawet z końcem I kadencji o tym się dyskutowało. Reorganizacja, 

konsolidacja oświaty ponadgimnazjalnej jest nieunikniona, bo siła jest po tej 

stronie po której zapadają decyzje, po której wydaje się pieniądze – dodał.             

Pół budżetu stanowi oświata, w którym na inwestycje idzie około 2,5% . May to 

co mamy, i następny budżet nic nie zmienia w tym temacie - dodał.  

 

Opinia Komisji Budżety i Finansów  - pozytywna  

 

Radna Jolanta Kępka odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego RPL 

Stanisława Olęckiego poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji zapoznała się z przedstawioną informacją, ale 

nie opiniowała przedstawionego projektu uchwały RPŁ w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż tym problemem radni będący 

członkami ww. Komisji mieli zając się na jej następnym posiedzeniu. 

 

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

za    - 10 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 9 

podjęli uchwałę Nr XXIII/ 154/2004 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 Budżety i Finansów  - pozytywna  

 

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

za    - 17 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 3 
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podjęli uchwałę Nr XXIII/ 155/2004 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                    

10 MINUT PRZERWY W OBRADCH XXIII SESJI RPŁ – GODZINA 

14.05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.20 

 

9 ) ustalenie wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla  

     Radnych   Powiatu Łowickiego. 

 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski wystąpił z wnioskiem formalnym o 

zdjęcie z porządku obrad XXIII Sesji RPŁ w punkcie 8 podpunktu 9 - podjęcie 

uchwały RPŁ w sprawie ustalenie wysokości zryczałtowanych, miesięcznych 

diet dla Radnych   Powiatu Łowickiego i wypracowanie stanowiska na 

grudniową sesje RPŁ odnośnie całości oszczędności diet radnych i 

funkcjonowania Starostwa jako całości i jednostek organizacyjnych.  

Warunkuje to tym, iż jesteśmy w trakcie tworzenia nowego budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok, argumenty przedstawiane przez Radnych, dużej części 

radnych mają swoje uzasadnienie. Klub Radnych Niezależnych jest w całości za 

zmniejszeniem diet przypadającym radnym, myśmy te diety uchwalali i jest 

wniosek uchwałodawczy Klubu Radnych PSL – Porozumienie  my za nim 

będziemy głosować – dodał . Ale chcemy, mówię to w imieniu Klubu Radnych 

Niezależnych, aby zobligować Zarząd, Radę by w miarę możliwości  przyjrzeć 

się kosztom funkcjonowania całego Starostwa, Zarządu, jednostek 

organizacyjnych. Nadmienił, iż za wolą większości należy tych kosztów 

poszukać obniżyć koszty funkcjonowania. Proszę Państwa nie ma tak że jeżeli 

raz jest komuś coś dane to ono musi w każdych realiach trwać i istnieć, zmiany 

są możliwe i powinny one być, a jednym z tych elementów jest też 

funkcjonowanie oświaty ponadgimnazjalnej, tych kosztów, które stanowią 50% 

budżetu - dodał. Stwierdził, iż miesiąc czasu pozwoli wyjść Zarządowi i 

wypracować Komisjom stałym Rady stanowiska łącznie ze zmniejszeniem diet 

dla Radnych.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że w imieniu Klubu radnych PSL – 

Porozumienie przychyla się do wniosku. Cieszę, się że może nastąpi jakiś 

wspólny dialog i nie będziemy się tylko przekrzykiwać na sesji tylko będziemy 

wspólnie pracować – dodał 
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Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych/: 

za    - 19 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 0 

zdjęli z porządku obrad XXIII Sesji RPŁ w punkcie 8 podpunkt 9 - podjęcie 

uchwały RPŁ w sprawie ustalenie wysokości zryczałtowanych, miesięcznych 

diet dla Radnych   Powiatu Łowickiego.  

 

10) odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że na jego ręce wpłynęła rezygnacja 

ze stanowiska Skarbnika Powiatu Łowickiego Pani Zofii Lepieszki. Nadmienił, 

iż obecnie jest trudny okres który zamyka realizacje jednego budżetu i okres 

kiedy trzeba dokonać analiz, przeszacowań związanych z realizacją budżetu w 

kontekście pracy nad następnym nowym budżetem. Niemniej jednak rezygnacja 

ta zobowiązuje mnie do podjęcia pewnych działań, które zostały podjęte i są 

realizowane. Podjąłem działania związane z wyłonieniem następcy Skarbnika 

Powiatu, a ponieważ nie zostały one rozstrzygnięte termin składania ofert został 

przedłużony do 15 grudnia 2004 roku - dodał. Ponieważ jestem zobowiązany 

dać propozycję rozstrzygnięcia tej sprawy , chciałem to uczynić w tej chwili na 

tej Sesji min. prosząc radnych o wprowadzenie do punktu związanego z 

podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego - 

dodał. Poinformował, że projekt uchwały wymaga przede wszystkim wskazania 

terminu z jakim dniem będzie odwołany Skarbnik Powiatu Łowickiego. Zwrócił 

się do Przewodniczącego Rady i wysokiej Rady o uwzględnienie terminu 

odwołania z dniem 31 grudnia 2004 roku.  Propozycje swą umotywował m.in. 

ze względu na : 

- brak rozstrzygnięć dotyczących wyłonienia następcy Skarbnika Powiatu,  

chociaż mógłby się posłużyć powierzeniem funkcji , nie mniej jednak sa i inne 

względy np. zakończenie realizacji budżetu 2004 roku, choć sprawozdanie z 

niego będzie przyjmowane w innym terminie ale odpowiedzialności za 

realizacje terminów finansowych które są bardzo napięte chciałbym aby ta 

osoba  zakończyła  

- rozliczenia sapardowskiego, zmiana w tym momencie i odwołanie Skarbnik z 

  dniem dzisiejszym lub w najbliższych dniach poważnie skomplikuje sprawę,   

  odsuwa bezwzględnie realizacje tej płatności. 

Zawnioskował, aby w podejmowanej uchwale, o ile Radni ja podejmą w 

sprawie odwołanie  Skarbnika Powiatu został uwzględniony termin 31. 12.2004 

roku. 

 

Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż  z dniem 31.12.2004 roku Skarbnik 

Powiatu nie powinna być odwoływana m.in. ze względu iż osoba ta ma do 

wykorzystanie jeszcze  40 dni urlopu. Zapytał, co będzie jeśli w momencie 
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odwołania Pani Skarbnik pójdzie na urlop, czy Powiat jest w stanie zapłacić jej 

za ten urlop, poddaje to pod rozwagę Panu Staroście.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że pracuje z najbliższymi 

pracownikami w oparciu o pewne zaufanie. Zdaje sobie sprawę z tego ze biorę 

na siebie odpowiedzialność , ale mam zaufanie do pani Skarbnik, że tylko siły 

które trudno dziś przewidzieć  mogły by skutkować wyżej przedstawioną – 

sytuacją . Jestem po rozmowie z Panią Skarbnik i jak do tej pory od momentu 

złożenia przez nią rezygnacji pracuje tak jakby się nic nie wydarzyło w  jej 

sprawie – dodał. Poinformował, że następstwem złożenia takiej rezygnacji są 

określone procedury które w tej chwili kontynuuję, wiem jaką odpowiedzialność 

biorę na siebie, ale ją biorę i wierze w to że te zadania które zostały do 

wykonania do końca roku pani Skarbnik uczciwie wraz ze mną i Członkami 

Zarządu będzie realizowała – dodał.  

 

Radny Jan Markus złożył wniosek formalny o zdjęcie z obrad XXIII Sesji 

RPŁ podpunktu 10 w punkcie 9 - podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołanie 

Skarbnika Powiatu Łowickiego . Skoro Pan Starosta ma takie zaufanie , to 

dlaczego Pani Skarbnik odchodzi, od nikogo dokładnie nie można się 

dowiedzieć, ale z podtekstów wnioski tez można wysnuć. Pan Starosta wiele 

ryzykuje – dodał.  

 

Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż została skierowana sprawa do Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych Województwa Łódzkiego o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Poprosił o przedstawienie stanowiska 

Rzecznika w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi kto jest odpowiedzialny za to 

naruszenie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, ze na dzień dzisiejszy niema 

stanowiska Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Województwa 

Łódzkiego. Wymaga to jakiegoś czasu – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, co się stanie jeśli okaże się ze 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych było popełnione przez panią 

Skarbnik, co będzie jeśli osoba ta zostanie odwołana. 

 

Starosta Cezary Dzierżek  poinformował, iż decyzja Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych dotrze wcześniej , niż Skarbnik Powiatu zostanie 

odwołana.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił radnych o 

przegłosowaniu wniosku formalnego radnego Jana Markusa w sprawie zdjęcia z 



 31 

porządku obrad XXIII Sesji RPŁ   w punkcie 9 podpunktu 10 podjęcie uchwały 

RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym  

za     - 8 

przeciw   - 8 

wstrzymało się  - 3 

nie zdjęli z porządku obrad z obrad XXIII Sesji RPŁ podpunktu 10 w punkcie 9 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego w 

punkcie. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.  

 

Radny Wiesław Adach zapytał, jak się ma praca Skarbnika Powiatu do końca 

grudnia i jej urlop w wymiarze 40 dni.  

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka odpowiadając na pytanie 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisława Olęckiego poinformowała, że  nie 

pamięta ile ma dni urlopu. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha odpowiadając na pytanie 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisława Olęckiego poinformował, że  według 

informacji otrzymanych z kadr Skarbnik Powiatu ma do wykorzystania 24 dni 

urlopu. Nadmienił, iż gdyby Rada Powiatu Łowickiego odwołała panią Zofie 

Lepieszka z funkcji Skarbnika Powiatu Łowickiego z dniem 31.12.2004 roku , 

to oznacza to że od tego okresu istnieje 3 miesięczny okres wypowiedzenia,         

w którym pani Skarbnik może wykorzystać zaległy i bieżący urlop. Nie ma tu 

żadnych przeszkód prawnych , w tym czasie może także nastąpić w drodze 

porozumienia stron zatrudnienie pani Skarbnik na innym stanowisku w 

Starostwie Powiatowym w Łowiczu – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki odczytał projekt uchwały RPŁ w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.  

 

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

za     - 9 

przeciw   - 7 

wstrzymało się  - 2 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXIII/156/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 14/. 

 

Ad. pkt 9 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 



 32 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż w okresie 

międzysesyjnym uczestniczył w: 

- na przełomie października i września w inauguracjach roków akademickich w  

  uczelniach działających na terenie powiatu łowickiego, 

- uroczystościach związanych z Dniem Nauczyciela i Edukacji Narodowej, 

- rozpoczęciach obchodów związanych z powstaniem Związku Nauczycielstwa  

  Polskiego w Pilaszkowie, uroczystość ogólnopolska, 

- posiedzeniach Rady Miejskiej i Rad Gmin, 

- sesji uroczystej Rady Miasta Łowicza i Rady Powiatu Łowickiego z okazji  

  Święta Odzyskania Niepodległości , 86 rocznicy powstania państwa polskiego, 

- posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego, oraz w  

  konferencjach prasowych. 

 

Ad. pkt 10  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, o stan zadłużenia Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radny Jan Markus poinformował, iż w dalszym ciągu  szpital nie wzbogacił 

się w lampę do prześwietleń, natomiast aparatura jest w kiepskim stanie i grozi 

ona bezpieczeństwu pacjentów. Wnoszę żeby Rada uchwaliła środki finansowe i 

zakupiła tą lampę – dodał.  

 

My jako Radni powinniśmy dołożyć się do tej lampy, odnieść się do tego 

problemu indywidualnie, dołożyć się w miarę własnych możliwości– dodał  

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski. Poinformował, iż rozpoczął się 

kolejny sezon grzewczy w jednostkach organizacyjnych powiatu łowickiego. 

Zapytał jaka jest sytuacja ciągu ciepłowniczego w ZSP Nr 2 RCKU, jak długo 

będziemy jeszcze ogrzewać mieszkania w tak drogim ciepłociągu. Co jest 

zrobione  w tym temacie, w pierwszym sezonie grzewczym sprzedaliśmy 

mieszkania, a do tej pory utrzymujemy ciepłociąg który pochłania duże 

pieniądze – dodał. Co Zarząd podjął żeby kolejny sezon grzewczy nie był 

marnotrawieniem  pieniędzy – dodał.   

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, jak wygląda zimowe utrzymanie dróg. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zaproponował,  aby na najbliższą Sesje 

Rady Powiatu Łowickiego dyrektor ZOZ w Łowiczu przedstawił informację o 

jego zadłużeniu. Poinformował, że w chwili obecnej zadłużenie szpitala wzrasta 

bo wzrastają odsetki od długu który na koniec ubiegłego roku wynosił                        
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16  264 000,00 zł. Nadmieni, iż dyrektor szpitala na najbliższej sesji w miesiącu 

grudniu przedstawi informację za 10 – 11 miesięcy. W dniu wczorajszym 

zakończyło się kontraktowanie usług na miesiąc grudzień, zaś kontraktowanie 

usług na 2005 rok odbędzie się w późniejszym terminie – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że państwo 

poprzez komornika, chce egzekwować środki finansowe, których nie daje do 

szpitala, a koszty komornicze w łowickim szpitalu wyniosą w tym roku około 

700 000,00 zł. Państwo nie dało pieniędzy a wzbogaciło komornika o tą kwotę – 

dodał. Poinformował, że rok temu została podjęta próba zakupu lampy , poprzez 

zbiórkę pieniędzy w powiecie łowickim. Są gminy które się tym  

zainteresowały, ale są gminy i miasto które w ogóle się tym  nie zainteresowały 

– dodał. Poinformował, że zostało  zebranych około 13 000,00 zł i były one 

przekazane na konto szpitala Myślę, że inicjatywa jest godna poparcia, w miarę 

możliwości powinna być ona przedyskutowana na posiedzeniach komisji i 

grudniowej sesji taka uchwała powinna się tutaj znaleźć , jednocześnie pod 

inicjatywą Radnego Wiesława Dąbrowskiego podpisuje się obydwoma rękoma, 

jeśli chodzi o partycypowanie w kosztach zakupu lampy przez Radnych - dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, co szpital zrobił z 13 000,00 zł.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że środki te czekają na 

zakup lampy.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki odnosząc się do pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego w sprawie ogrzewania 

mieszkań poinformował, iż chodzi tu o lokale w bloku 11c. Nadmienił, iż część 

mieszkań z tego bloku została sprzedana , a część nie. 

 

Członek Zarząd Waldemar Osica poinformował, iż szerszą informacje w 

powyższym temacie Przewodniczący RPŁ otrzyma na piśmie.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż najlepiej byłoby 

kupić za 4 000, 00 zł  – 5 000,00 zł  piec aby mieszkańcy bloku ogrzewali się 

sami, a nie utrzymywać ciepłociąg którego utrzymanie kosztuje setki , dziesiątki 

tysięcy złotych w skali roku za ciepło. Stwierdzenie, takie że to nie interesuje 

jest nie na miejscu w tym temacie - dodał.    

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, iż nie powiedział, że go to 

nie interesuje, tylko że odpowiedź na pytanie Przewodniczący RPL otrzyma na 

piśmie, w tej chwili nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. Ja co innego mówił, 

a Pan co innego usłyszał - dodał 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż Powiatu jako jednego 

z gospodarzy sprawa ta powinna obchodzić więcej.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski  nadmienił, iż podczas sprzedawania 

mieszkań było zapewnienie, że będzie rozwiązana sprawa ogrzewania tych 

mieszkań. Jak długo będziemy czekać na realizacje tego – dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, iż gdyby był lokatorem 

to także grałby na zwłokę, aby to ktoś za niego płacił. Jest to kary godne aby 

taka sytuacja miała miejsce 3 sezon grzewczy – dodał.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski stwierdził, iż powyższa sytuacja powinna być jak 

najszybciej uregulowana w obecnym sezonie grzewczym.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski  nadmienił, iż ww. mieszkania były 

sprzedane za bezcen, a kwoty które były uzyskane z ich sprzedaży już dawno 

zostały wykorzystane do ogrzewania tego budynku.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, iż dyskusje na temat 

ogrzewania bloku 11 były prowadzone. Nadmienił, iż Dyrektor ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu powiedział by więcej na temat kwestii uruchomienia 

niezależnego ogrzewania w ww. bloku. Prezentowałem stanowisko, aby 

zastanowić się nad kwestią, w budynku tym część mieszkań jest wykupiona a w 

pozostałych mieszkają byli lub obecni nauczyciele ZSP Nr 2 RCKU, którzy też 

mają różne problemy  finansowe – dodał. Nadmienił, iż kwestia egzekwowania 

należności leży po stronie Dyrektora ZSP NR 2 RCKU i polityki jaką prowadził 

wobec lokatorów. W rozwiązaniu tego problemu i w kosztach będzie musiała 

uczestniczyć szkoła i mieszkańcy tego bloku, którzy nie są sytuowanymi ludźmi  

– dodał.  No ewentualnie należałoby ich eksmitować , ale to w ogóle nie jest 

brane pod uwagę – dodał. Stwierdził, iż Dyrektor może te problemy brał pod 

uwagę przy rozwiązywaniu powyższej kwestii. Nie są to takie proste sprawy, 

kiedy w rozwiązywaniu problemów jedną ze stron jest człowiek, trzeba wtedy 

podjąć określone działania – dodał. Nadmienił, iż rozwiązaniem byłoby 

wyodrębnienie tych mieszkań z samego ciągu ciepłowniczego. Jednak jest to 

trudne , bo tak jak w blokach mieszkalnych trudno jest odłączyć jedno 

mieszkanie  spośród wszystkich którego właściciele   nie płacą za ogrzewanie – 

dodał. Z pewnością kwestie dotyczące zmiany być może sposobu ogrzewania 

tzn. przeróbek które doprowadziłyby do wyodrębnienia tych mieszkań których 

właściciele chcieliby ogrzewać się na własny koszt, i tych pozostałych w 

stosunku do których szkoła ma   zobowiązania administratora – dodał. 

Nadmienił, iż ludziom tam mieszkającym trzeba zabezpieczyć określone 

warunki , albo wyeksmitować  zgodnie z prawem. Być może należałoby 

zainstalować ogrzewanie elektryczne, które sprawiałoby że jeśli mieszkańcy nie 
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będą za  nie płacili to nie będzie ono dostarczane - dodał. Czy taka możliwość 

istnieje, być może , ale najpierw trzeba by było dokonać wymiany instalacji 

elektrycznej  co pociąga za sobą określone koszty, być może Dyrektor kierował 

się takimi względami - dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zaznaczył, że w swym wystąpieniu 

nie mówił o eksmisji mieszkańców tylko o rozwiązaniu problemu ogrzewania. 

Dyrektor poinformował, mnie że na olej opałowy wydaje się do 200 000,00 zł w 

skali sezonu grzewczego – dodał.  Z tego ocenia się że w tej chwili po 

odłączeniu około 80 lokatorów z bloku dużego i małego ten ciepłociąg który 

służył bez mała 100 lokatorom służy w tej chwili 7 rodzinom, policzmy sobie 

skale - dodał. Nadmienił, iż  Dyrektor ocenia, że   1/3 kosztów ogrzewania 

właśnie idzie w stronę tego ciepłociągu. Sa to potężne środki finansowe 50 000 

– 70 000,00 zł. Można bardzo szybko podłączyć mieszkańcom piec i rozwiązać 

tą sytuacje – dodał. Do tego trzeba podjeść , przyjrzeć się, a nie mówić, że jest 

to niemoralne – dodał. Można im zapewnić warunki w taki sposób, że zmusimy 

ich do finansowania tego ogrzewania  lub sami się zmuszą - dodał. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica stwierdził, iż z tego co powiedział pan 

Przewodniczący to wynika , że Dyrektor miał pomysł a Zarząd uniemożliwił mu 

jego realizację.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż ciałem 

wykonawczym Rady jest Zarząd Powiatu.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica stwierdził, iż według ustawy o 

samorządzie powiatowym ciałem wykonawczym Rady nie jest Zarząd. Nie 

wiem dlaczego Pan do mnie kieruje te wszystkie sprawy – dodał.  

 

Bo Pan odpowiada za nasze mienie – dodał Przewodniczący RPŁ Wiesław 

Dąbrowski  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż przedstawiony problem jest bardzo 

ważny i ma swoje podłoże natury ludzkiej.  Nadmienił, iż na jednym z ostatnich 

posiedzeń Zarządu Powiatu Łowickiego została dyskutowana sprawa zakupu 

pieca dla bloku nr 11. Pojawił, się problem że na dzień dzisiejszy jesteśmy 

właścicielami lokali nie wykupionych, tak więc stajemy się wspólnikami do 

kosztów funkcjonowania tego pieca – dodał. Lepiej dopłacać wspólnocie jako 

współwłaściciel niż dopłacać poprzez ten nieszczelny ciepłociąg, takie są 

kalkulacje ekonomiczne i sądzę, że pójdziemy w tą stronę w najbliższym czasie 

– dodał. Nadmienił, iż inną sprawą jest relacja pomiędzy Dyrektorem ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu a Zarządem Powiatu Łowickiego, ale to jest wewnętrzny 

problem.  
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Starosta Cezary Dzierżek odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego 

RPŁ Stanisława Olęckiego poinformował, że decyzje  w powyższej sprawie 

zapadną do 15 grudnia br. , natomiast wykonanie zostanie przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że koszty 

zimowego utrzymania dróg są bardzo poważne. Jeśli drogi chcemy utrzymać w 

2 i 3 standardzie to na 300 km należy  przeznaczyć 1 200 000, 00 zł. – dodał. 

Poinformował, iż najgorsza jest sytuacja wtedy gdy mróz na drodze puszcza                 

i zamarza z powrotem, wymaga to dużej ilości sypania dróg . Standard 

utrzymaniowy naszych dróg jest 4 i 5 – dodał. Poinformował, że  3 dni atak 

zimy spowodował, że  koszt utrzymania dróg wyniósł 24 000,00 zł.  Zostało 

wykorzystane 150 tysięcy ton mieszanki z soli i piasku w stosunku 1:2- dodał. 

Nadmienił, iż w budżecie Powiatu na zimowe utrzymanie dróg zostało 

zaplanowane 190 000,00 zł. Sól nie tylko degraduje środowisko, drogi ale i 

samochody – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż wszyscy zdają sobie 

sprawę ze skąpości budżetu PZD. Zaskoczył was i drogowców ten pierwszy 

dzień   opadów śniegu Nadmienił, iż drogi należy zgarniać  wtedy kiedy jest 

potrzeba to robić – dodał. Stwierdził, że atak tej zimy zaskoczył nie tylko 

Powiatowe ale i Wojewódzkie oraz Krajowe Zarządy Dróg, pług i piaskarka nie 

powinna już jeździć kiedy droga zamarzła – dodał.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, iż techniki 

odśnieżania są znane pracownikom PZD.  Po zaprzestaniu opadów śniegu drogi 

są odgarniane i sypane. Na 180 km dróg krajowych Zarząd  ma 10 solanek ,i 

sypie nie piasek z solą tylko samą sól , jak zrobić aby 5 nośnikami opanować 

550 km dróg – dodał. Stwierdził, iż zimowe utrzymanie dróg jest bardzo 

kosztowe a i tak na jego temat będą uwagi. Poinformował, że obowiązkiem jest 

po upływie 24 godzin od ustania intensywnych  opadów odblokować drogi.  

 

Radna Jolanta Kępka pochwaliła działania PZD w Łowiczu podczas 

ostatniego ataku zimy. Drogi powiatowe były bardzo dobrze utrzymane, kiedy 

do Skierniewic nie można  było dojechać – dodała.  

 

 

Ad pkt 11 

 

Zakończenie obrad XXIII Sesji RPŁ  
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Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXIII sesji RPŁ. 

 

 

Protokółowała: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda  

 

 

 

 


