
P R O T O K Ó Ł   Nr XXIV/04 
 

z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  15 grudnia 2004 roku, godz. 14.00 

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 XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego, 

2) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby 

pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletności, 

3) 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. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

7.  Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      
Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 
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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. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad XXIV Sesji RPŁ w punkcie 5 podpunkty:  

4 – podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok. 

5 – podjęcie uchwały Rady powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.  

 

Radny Kazimierz Rak stwierdził, że opiniowanie projektu uchwały dotyczącej 

przekazania środków finansowych m.in. dla ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i DPS 

w Borówku nie było tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów wobec 

tego postawił wniosek o nie wprowadzaniu tego podpunktu do porządku obrad 

XXIV Sesji RPŁ.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jest to istotna sprawa 

dlatego, że trzeba przekazać środki finansowe do DPS i dla ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie. Zaproponował aby posiedzenie ww. komisji odbyło się w przerwie 

obrad XXIV Sesji.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał kiedy Powiat Łowickie otrzymał środki 

finansowe dla powyższych jednostek. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że środki finansowe 

przyszły już jakiś czas temu, ale ustalenia odnośnie ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 

nastąpiły w dniu wczorajszym. Ze względu na to, że na poprzedniej sesji 

daliśmy tylko część pieniędzy, a ta jednostka ma własne dochody, których 

wcześniej nie podała z dokładnością dlatego dopiero wczoraj został 

przygotowany projekt uchwały w tej sprawie – dodał.  

 

Radny Kazimierz Rak po zapewnieniu ze strony Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów Juliana Nowaka o zwołaniu posiedzenia komisji w trakcie 

przerwy w obradach sesji, wycofał wniosek o nie wprowadzaniu projektu 
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uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2004 rok do porządku obrad XXIV Sesji RPŁ.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/: 

za   - 20 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad XXIV Sesji RPŁ po zmianach.  

 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego, 

2) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz 

osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletniości, 

3) 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, 

4) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok,  

5) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok. 

6) Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

7)  Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Ad pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie przyjęli protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad pkt 5  

 

Podjecie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

 

1) odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty 

Łowickiego  

 

Radna Jolanta Kępka wystąpiła z uzasadnieniem wniosku złożonego przez 

Niezależny Klub Radnych w sprawie odwołania pana Cezarego Dzierżka z 

funkcji Starosty Łowickiego. Nadmieniła, iż Niezależny Klub Radnych Powiatu 

Łowickiego nadal twierdzi, że realizowana przez Starostę Łowickiego i Zarząd 

Powiatu Łowickiego polityka finansowa prowadzi Powiat Łowicki do zapaści 

finansowej. W bieżącym roku zadłużenie Powiatu Łowickiego osiągnie kwotę    

5 154 122,00 zł, w tym samym czasie zadłużenie Samodzielnego ZOZ w 

Łowiczu – szpitala łowickiego osiągnie kwotę ponad 16 000 000,00 zł – dodała. 

Stwierdziła, że biorąc pod uwagę, że organem założycielskim Samodzielnego 

ZOZ w Łowiczu jest Starosta Łowicki to łączna wartość zadłużenia Powiatu 

Łowickiego wyniesie ponad 21 000 000,00 zł co stanowić będzie ponad 55% 

jego rocznego budżetu. Nadmieniła, iż sytuacja finansowa oświaty znalazła 

odzwierciedlenie na ostatniej sesji kiedy to Rada zwiększała środki oświatowe o 

920 000,00 zł przeznaczone na płace. Płynność finansowa tego działu została 

więc zachwiana, czyli również Niezależny Klub Radnych Powiatu Łowickiego 

miał rację – dodała. Panie Starosto czy liczby podane w naszym uzasadnieniu są 

nieprawdziwe, panie Starosto w przypadku zamknięcia szpitala kto przejmie 

dług poszpitalny? – zapytała. Nadmieniła, iż może już blisko jest moment, że 

RPŁ będzie musiała zamknąć stary szpital i otworzyć nowy, by powiat nie 

został bez szpitala. Wiąże się to z przejęciem jego długu – dodała. Zapytała czy 

zadłużenie Powiatu Łowickiego jest to liczba nieprawdziwa? Te liczby Panie 

Starosto są tragicznymi faktami mimo, że faktycznie są jeszcze zaniżone – 

stwierdziła. Nadmieniła, iż zadłużenie w obydwu tych przypadkach będzie 

większe. Czy można było temu zapobiec – tak. Stwierdziła, że zgłaszane i 

podejmowane na komisjach problemy były przez zarząd lekceważone. W tym 

miejscu rodzi się kolejne pytanie – do czego są powołane komisje merytoryczne 

rady? – zapytała. A no są one po to, żeby opiniować proponowane projekty 

uchwał – dodała. Zaznaczyła, że to komisje opiniują propozycje Zarządu, a nie 
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odwrotnie, to komisje są integralną częścią Rady, a Zarząd zaś jest organem 

wykonawczym tej Rady i jego praca oceniana jest przez Radę na podstawie 

opinii tychże opinii tychże komisji, a zwłaszcza rewizyjnej. Zapytała jak więc 

można ocenić Zarząd, który nie uwzględnia takich faktów jak: 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów o budżecie 2004 roku -negatywna 

- opinie Komisji Budżetu i Finansów o zaciągnięciu kredytów -negatywne 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów o wynagrodzeniu Starosty –

negatywna 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów o Regulaminie Organizacyjnym   

Starostwa - negatywna 

I tak możemy wyliczać dalej – dodała. Stwierdziła, że wyjątkowego smaku w 

tym kontekście nabiera sprawa odwołania Starosty i opinia Komisji Rewizyjnej 

w tej sprawie. Mimo tych niezaprzeczalnych i niepodważalnych faktów Komisja 

Rewizyjna wydała opinię 3 głosy za odwołaniem Pana Starosty, 4 głosy przeciw 

odwołaniu Pana Starosty. Jednakże podkreślamy jeszcze raz z całym naciskiem 

- żaden z głosujących przeciw odwołaniu nie był w stanie podważyć faktów 

podanych w uzasadnieniu wniosku o odwołanie – dodała. W takiej sytuacji 

mamy prawo i podstawy twierdzić, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w 

omawianej sprawie jest stanowiskiem niemerytorycznym, ale politycznym – 

stwierdziła. Czy uważacie Państwo, że Zarząd i Starosta działają dobrze, czy też 

bronicie Państwo kolegi, który z partyjnego klucza pełni tę funkcję, odpowiedź 

może być jedna w Zarządzie Powiatu Łowickiego i Radzie Powiatu Łowickiego 

dominują kumplowsko - partyjniackie układy – dodała. Mimo przedstawionych 

w uzasadnieniu faktów jak już wiadomo niepodważalnych i niezaprzeczalnych 

by jednak uzmysłowić Wysokiej Radzie, że nie tylko Niezależny Klub Radnych 

myśli negatywnie o działaniach Pana Starosty Łowickiego i Zarządu Powiatu 

Łowickiego Klub przedstawia kolejny fakt – dodała. Radni otrzymali przed 

XXIV Sesją materiały z informacją ogólną o działalności Samodzielnego 

Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 

oraz sprawozdania z wykonania zadań audytowych w Wydziale Finansowym i 

Wydziale Organizacyjnym przekazane przez p.o. audytora wewnętrznego Panią 

Urszulę Trzepałkę. Stwierdziła, iż materiały te pokrywają się z uwagami 

Niezależnego Klubu Radnych Powiatu Łowickiego, mimo że Pani audytor 

Urszula Trzepałka do Niezależnego Klubu Radnych nie należy. Poinformowała, 

że pani audytor opracowała plan audytu wewnętrznego na 2004 rok określając 

następujące zadania audytowe: 

1. Ocena prawidłowości prowadzenia rachunkowości, ocena prawidłowości 

prowadzenia ewidencji gospodarki kasowej oraz druków ścisłego 

zarachowania. 

2. Gospodarka środkami trwałymi i ich inwentaryzacja. 
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3. Ocena zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2001 do 

30.06.2004 w odniesieniu do sytuacji finansowej Powiatu Łowickiego. 

     4. Ocena realizacji wydatków budżetowych w roku 2003.  

W materiale dotyczącym Sprawozdania z audytu przeprowadzonego w dniach 

27.07.2004 - 17.08.2004 na stronie l i 2 czytamy: „Starostwo z kredytu tego nie 

skorzystało. Mimo tego bank naliczył zgodnie z postanowieniami umowy 

odsetki od zaangażowania w wysokości 2% od kwoty niewykorzystanej części 

kredytu, licząc na każdy dzień niewykorzystania kredytu począwszy od dnia 

postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego 

wykorzystanie kredytu włącznie. Łączna kwota obciążenia z tytułu kredytu 

postawionego przez bank do dyspozycji Starostwa wyniosła 18.709,41 zł. 

Starostwo poniosło jednak stratę." Na stronie 3 tego samego sprawozdania 

czytamy: „ Tak więc nie było takiej potrzeby by zaciągać kredyt na wydatki, 

które zostały już poczynione.", „ Nie było więc konieczności korzystania z 

kredytu na ten cel". 

Na stronie 4 i 5 tego samego sprawozdania czytamy: „ Jak wynika z analizy 

przedstawionego zestawienia środki te zostały wykorzystane niezgodnie z 

przeznaczeniem." 

Na stronie 9 tego samego sprawozdania czytamy: „ Jak wynika z powyższych 

zestawień wysokość zadłużenia Starostwa z tytułu zaciągniętych kredytów 

niepokojąco rośnie z roku na rok." „ Kredyty zdaniem audytora mogły być 

ustalone w kwotach niższych." 

W tym samym sprawozdaniu na stronie 10 audytor podsumowuje i przedstawia 

wnioski do realizacji: 

1. Przed zaciągnięciem kredytu należy przeprowadzić dokładną analizę 

sytuacji finansowej jednostki, a materiały z tej analizy zachować w 

dokumentach finansowych. 

2. Bardzo dokładnie analizować postanowienia umowy kredytowej tak by 

uniknąć niekorzystnych skutków jej postanowień. 

3. Jeżeli w wyniku złej analizy przyznany przez bank kredyt okazuje się 

zupełnie niepotrzebny należy z niego zrezygnować tak by nie narażać na 

stratę jednostki. 

4. Osoby winne narażenia budżetu Starostwa na tak dużą stratę powinny 

ponieść konsekwencje służbowe. 

5. Jeżeli sytuacja finansowa jednostki pozwala na to należy rozważyć 

możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 

6. Kredyt bankowy zaciągać tylko na konkretne zadanie, np. inwestycyjne 

lub ściśle określone wydatki bieżące, a nie na refundację wydatków już 

dokonanych. 
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7. Wysokość kredytu ograniczać do niezbędnego minimum tak by nie 

narażać budżetu Starostwa na niepotrzebne koszty prowizji pobieranej od 

kwoty przyznanego kredytu oraz odsetek. 

Nadmieniła, iż w materiale dotyczącym Sprawozdania z audytu wewnętrznego 

przeprowadzonego w dniach od 12.06.2004 r. do 07.07.2004 r. w Wydziale 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego przez 

Urszulę Trzepałkę p.o. audytora wewnętrznego czytamy: 

„ W roku 1999 Starostwo Powiatowe w Łowiczu przyjęło środki trwałe po 

zlikwidowanym Urzędzie Rejonowym w Łowiczu. Znaczna część tych środków 

została przyjęta do ewidencji tylko w ujęciu ilościowym, brak jest cen, a więc i 

wartości tych środków, które stanowią przecież mienie Starostwa". 

„ Wszystkie środki trwałe stanowiące własność Starostwa bez względu na 

źródło ich finansowania powinny podlegać ewidencji". 

Poinformowała, że w sprawozdaniu tym audytor podsumowuje i 

przedstawia wnioski do realizacji: 

1. W zakresie czynności osoby odpowiedzialnej za gospodarkę środkami 

majątkowymi dokonać zapisu określającego obowiązek prowadzenia 

ewidencji ilościowo - wartościowej i ilościowej środków trwałych 

stanowiących wyposażenie pomieszczeń Starostwa. 

2. Dokonać wyceny środków trwałych przyjętych do ewidencji Starostwa z 

Urzędu Rejonowego w Łowiczu. 

3. Dokonać zdjęcia ze stanu środków trwałych o bardzo niskiej wartości, np. 

dywaniki pod telefon, kosze, wieszaki i wpisać je do pozaksięgowej 

ewidencji środków trwałych. 

4. Książki inwentarzowe ostemplować, osznurować, ponumerować i 

zatwierdzić przez kierownika jednostki. 

5. W książkach inwentarzowych uzupełnić adnotacje odnośnie miejsca 

znajdowania się poszczególnych środków trwałych. 

6. W poszczególnych pomieszczeniach Starostwa zamieścić wywieszki     

     odnośnie znajdujących się nich środków trwałych. 

7. Dokonać ocechowania środków trwałych stanowiących wyposażenie    

     pomieszczeń Starostwa. 

8. Wystąpić z wnioskiem do Stałej Komisji Likwidacyjnej o dokonanie    

     likwidacji środków trwałych zniszczonych i bezużytecznych. Na  

     podstawie protokółu Komisji dokonać wyksięgowania tych środków z     

     ewidencji analitycznej i syntetycznej. 

W materiale dotyczącym sprawozdania z audytu wewnętrznego 

przeprowadzonego w dniach 11.05.2004 r. do 10.06.2004 r. w Wydziale 

Finansowym przez Urszulę Trzepałkę p.o. audytora wewnętrznego czytamy: 
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„ Zdaniem audytora należy dokładnie przeanalizować całą instrukcję obiegu 

dokumentów księgowych i dokonać w niej zmian lub też opracować nowy obieg 

dokumentów. Wszyscy pracownicy Starostwa powinni zapoznać się z 

prawidłowym obiegiem dokumentów i stosować go w praktyce. Z obserwacji 

pracy w Wydziale Finansowym wynika, że nie wszyscy pracownicy Starostwa 

wiedzą jak powinien być opisany dokument stanowiący podstawę do wypłaty i 

przez kogo zatwierdzony pod względem merytorycznym, a także przez kogo 

zatwierdzony do wypłaty. Koniecznym jest więc opracowanie jasnego 

uregulowania obiegu wszystkich dokumentów księgowych wewnętrznych jak i 

zewnętrznych ze szczególnym określeniem terminów nieprzekraczalnych 

przekazywania dowodów. W stosunku do osób, które zagubiły dowody 

księgowe (faktury, rachunki) stanowiące podstawę do realizacji zobowiązań 

Starostwa z tytułu zakupu towarów i usług powinny być wyciągane stosowne 

konsekwencje służbowe. Duplikaty faktur, rachunków nie powinny bowiem 

stanowić podstawy do dokonywania wydatków Starostwa”. Za przykład podała 

pismo z dn. 21.06.2004r. Nr Fn.0716-/2004 dotyczącego zastrzeżeń i wyjaśnień 

do sprawozdania z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Wydziale 

Finansowym. 

Nadmieniła, iż dokonywanie wydatków na podstawie duplikatu faktur jest 

zbyt częstym zjawiskiem w Starostwie, problem ten dotyczy m. in. realizacji 

faktury za usługi remontowo - budowlane wystawianej przez firmę Pana Bodka 

z Bełchowa w roku 2003, realizacja w 2004 r., dwóch faktur za naprawę 

samochodu dokonywaną przez Polmo - Blich w Łowiczu realizowanych w 

miesiącu maju 2004 r. Taka sytuacja przynosi złą opinię o Starostwie, rodzi 

niebezpieczeństwo dwukrotnej realizacji faktur – dodała. 

Poinformowała, że p.o. audytora wewnętrznego w sprawozdaniu z audytu 

przeprowadzonego w Wydziale FN stwierdziła, że: „Z obserwacji działania 

Wydziału Finansowego wynika, że należy ustalić zakresy obowiązków dla 

Skarbnika Powiatu i Dyrektora Wydziału Finansowego, tak by jasnym było kto 

w danej sprawie powinien podjąć decyzję. Zdaniem audytora Skarbnik Powiatu 

powinien mieć nadzór nad finansami całego Powiatu, a w szczególności 

zajmować się sprawami budżetu Powiatu, jako organu finansowego, natomiast 

Dyrektor Wydziału Finansowego będąc głównym księgowym Starostwa 

Powiatowego powinien zajmować się sprawami Starostwa Powiatowego jako 

jednostki budżetowej. W zakresie czynności Dyrektora Wydziału Finansowego 

należałoby ustalić zastępowanie Skarbnika Powiatu. Uregulowanie takie 

zabezpieczyłoby bieżącą realizację spraw z zakresu finansów Powiatu." 
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Nadmieniła, iż w sprawozdaniu tym audytor podsumowuje i 

przedstawia wnioski do realizacji: 

1. Należy niezwłocznie zabezpieczyć dowody księgowe, tak aby osoby 

postronne nie miały do nich dostępu. 

2. Wystosować odpowiednie pismo o poprawę obsługi bankowej prowadzonej 

przez bank PKO BP w Łowiczu w związku z występującymi utrudnieniami 

lub też rozważyć możliwość 

3. Uaktualnić lub opracować nową instrukcję obiegu dowodów księgowych. Z    

     instrukcją należy zapoznać wszystkich pracowników Starostwa, którzy na     

    powyższą okoliczność powinni złożyć podpisy. 

4. Zakładowy Plan Kont należy opracować tak, by uwzględnić i opisywać                

     typowe zapisy ewidencji księgowej dokonywane w Starostwie. 

5. W przepisach wewnętrznych należy zamieścić zapis dotyczący ręcznej    

     techniki prowadzenia księgowości. 

6. Należy ustalić szczegółowy podział obowiązków i uprawnień dla Skarbnika   

     Powiatu i Dyrektora Wydziału finansowego, co jest niezbędne dla         

     sprawniejszego załatwiania spraw finansowych. W zakresie obowiązków  

     Dyrektora Wydziału należy ustalić zastępowanie Skarbnika Powiatu. 

Stwierdziła, że finałem sprawy jest to, że Pani Urszula Trzepałka p.o. audytora 

wewnętrznego już nie pracuje. Naraziła się? – zapytała.  

Wysoka Rado - to są fakty, mówią one w sposób jednoznaczny o jakości pracy 

Starosty i Zarządu oraz jego ekipy – dodała. Zaznaczyła, że do Wysokiej Rady 

należy decyzja czy ma tkwić dalej w marazmie finansowym i bałaganie 

organizacyjnym. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż do znacznej części zarzutów, które 

zostały umieszczone w uzasadnieniu do wniosku o jego odwołanie, odniósł się 

na Sesji RPŁ, która była poświęcona złożeniu takiego wniosku. Dodał, że na 

pytania bardziej szczegółowe odpowiadał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 

dlatego teraz odniesie się do tych kwestii, które wypłynęły jako nowe, 

uzupełniające uzasadnienie ww. wniosku. Poinformował, że na dzień dzisiejszy 

zadłużenie Powiatu Łowickiego wynosi w zaokrągleniu ok. 5 150 000 zł i jest to 

faktyczne jego zadłużenie. Zadłużenie samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej wynosi ok. 17 000 000 zł, ale nie ma takiego rozstrzygnięcia 

ustawowego, które by na dzień dzisiejszy obciążało nim Powiat. Organem 

założycielskim tej jednostki bezsprzecznie jest powiat i na nim ciąży obowiązek 

jej wyposażania, ale ryzyko jakie ponosi w sytuacji gdy ta jednostka upadnie 

jest ryzykiem utraty majątku, w który ją wyposaży, ten majątek na dzień 

dzisiejszy jest wartości ok. 6 000 000 zł i w tym wypadku Zarząd musi wykazać 

się starannością gospodarowania by tego majątku nie utracić – dodał. Zaznaczył, 

że nie ma takiego rozstrzygnięcia ustawowego, które obciążałoby długiem organ 

założycielski ZOZ. Nadmienił, iż jest to jednoznacznie sytuacja zewnętrzna, to 
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dyrektor szpitala, samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, na własną 

odpowiedzialność, na odpowiedzialność kierujących tą jednostką podpisuje 

umowy kontraktowe na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. 

Poinformował, że osoba na stanowisku audytora wewnętrznego została 

zatrudniona po to by przeprowadziła kontrole wewnętrzne w Starostwie, ale w 

trochę innym kontekście niż te przeprowadzane przez Urząd Wojewódzki i 

Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrole przeprowadzone przez audytora 

wewnętrznego miały pokazać uchybienia i pomóc w zmianach porządkujących 

kwestie organizacyjne oraz pokazać osoby, które nie do końca wypełniają 

powierzane im obowiązki do realizacji – dodał. Poinformował, że takie zadanie 

miała pani Urszula Trzepałka zatrudniona przez niego na tym stanowisku na 

czas określony. Dwukrotnie przedłużałem czas zatrudnienia uznając, że jeszcze 

pewnymi obszarami w Starostwie powinna się zająć – dodał. Nadmienił, iż 

stwierdzenie użyte przez Radną Jolantę Kępkę, że „ta pani już nie pracuje z 

powodów oczywistych, bo za dużo nawykrywała” powinno zostać sprawdzone, 

w tym celu Radna Jolanta Kępka po bezpośrednie informacje powinna udać się 

do pani Urszuli Trzepałki. Dodał, że po zapoznaniu się z wiedzą, 

umiejętnościami i przydatnością ww. osoby zaproponował jej by podjęła 

przerwane studia. Poinformował, że są pewne wymogi prawne, od których nie 

może odstąpić, i w tym przypadku nie mógł podjąć decyzji o stałym 

zatrudnieniu tej pani w Starostwie na tym stanowisku, które jest bardzo ważnym 

i zasadnym choćby ze względu na wspomaganie wiedzą odnośnie 

wewnętrznego funkcjonowania i sprawności tej jednostki organizacyjnej jaką 

jest Starostwo Powiatowe. Odnosząc się do informacji zawartych w protokołach 

audytora dotyczących kredytu od którego zapłacona została prowizja 

poinformował, że miało to miejsce w roku 2001, gdy były realizowane dwa 

zadania budowy dróg na odcinku Złaków – Łaźniki i Wszeliwy – Wejsce. Jedno 

zadanie realizowało przedsiębiorstwo łowickie, drugie – sochaczewskie, oba nie 

wywiązały się terminowo z realizacji zadań, ale zgodnie z przyjętą uchwałą 

budżetową na określony termin zawarty w umowie zostały przygotowane 

środki, tym razem w postaci kredytu – dodał. Nadmienił, iż terminy odbioru 

były kilkakrotnie przesuwane ze względu na niesolidność wykonania, a w tym 

czasie kredyt musiał być utrzymany, gdyż rezygnacja wiązałaby się z 

poniesieniem konsekwencji wynikających z umowy zawartej z wykonawcami. 

Poinformował, że efektem było poniesienie kosztów w wysokości 20 000,00 zł 

natomiast niesolidnych wykonawców obciążono kwotą 160 000,00 zł, czyli 

140 000,00 zł zasiliło budżet Powiatu Łowickiego. Jeżeli chodzi o zaciąganie 

innych kredytów to Rada skorzystała z możliwości prawnej by pomóc w 

tragicznej sytuacji ZOZ i zadecydowała o zaciągnięciu kredytu w wysokości ok. 

900 000,00 zł na rzecz szpitala – dodał. Ta decyzja Rady niejako przełamała 

rozwijającą się złą passę zakładu, ten kredyt został przekazany na pokrycie 

straty finansowej jaka wynikała z 2000 roku – dodał. Wszyscy wiedzieliśmy, że 

jest to problem społecznie ważny i dając te pieniądze być może ratujemy tę 
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jednostkę przed kataklizmem, dzisiaj szpital mimo bardzo dużego zadłużenia 

przynajmniej obsługuje dług, poregulowane zostały prawie wszystkie 

zobowiązania wobec pracowników, skutecznie są prowadzone rozmowy z 

wierzycielami – dodał. Nadmienił, iż dynamika inwestycyjna tej kadencji jest 

dwukrotnie wyższa niż kadencji poprzedniej. W tych dwóch latach wykonane 

zadania inwestycyjne sięgają ok. 10 000 000,00 zł, a inwestycje na drogach 

ponad 14 000 000,00 zł, łącznie przyrost majątku powiatowego z powodu 

przeprowadzonych inwestycji to ponad 20 000 000,00 zł, i gdyby zsumować 

wszystkie długi, łącznie z długiem szpitala to jest to prawie równoważenie 

przyrostu majątku z zadłużeniem – dodał. Poinformował, że Rada jest organem 

stanowiącym, zaś Zarząd – organem bezwzględnie wykonującym to co Rada 

ustanowi, dlatego jego zdaniem realizując to co podejmuje Rada wywiązuje się 

w pełni, ale ma świadomość, że nie zawsze ku zadowoleniu wszystkich.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zaproponował, aby zakończyć tą 

dyskusję i przejść do części zasadniczej czyli do głosowania.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił o przedstawienie opinii 

Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.  

 

Radny Kazimierz Rak jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował, że w dniu 18 listopada odbyło się posiedzenie komisji, którego  

tematem było rozpatrzenie wniosku Niezależnego Klubu Radnych Powiatu 

Łowickiego w sprawie odwołania pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty 

Łowickiego, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łowickiego w trybie art. 31 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Poinformował, że po długiej, 

wyczerpującej dyskusji i uzupełnieniach, wyjaśnieniach pana Starosty radni w 

głosowaniu jawnym w obecności zainteresowanego głosowali w następujący 

sposób: za wnioskiem były 3 głosy, przeciw – 4 głosy. Komisja negatywnie 

zaopiniowała wniosek w sprawie odwołania pana Cezarego Dzierżka z funkcji 

Starosty Łowickiego – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poprosił Radnych o zgłaszanie 

kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 

głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania Pana Cezarego 

Dzierżak z funkcji Starosty Łowickiego.  

 

Radny Artur Balik zgłosił kandydaturę Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji 

Skrutacyjnej. 

 



 12 

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Wolskiego do 

składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Bolesław Kowalski zgłosił kandydaturę Radnego Jana Markusa do 

składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Jan Markus wyraził zgodę na członkostwo w składzie Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej Radnych: Waldemara 

Wojciechowskiego, Jerzego Wolskiego, Jana Markusa.  

 

Komisja skrutacyjna przeszła do oddzielnego pokoju aby przygotować 

karty do głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Waldemar Wojciechowski 
poinformował, że Komisja Skrutacyjna powołana w ww. składzie 

ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący – Waldemar Wojciechowski, 

Sekretarz – Jerzy Wolski, członek Komisji – Jan Markus. Poinformował, że 

zostały wykonane karty do głosowania, na których widnieje pytanie: „Czy jesteś 

za odwołaniem Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego”. 

Poniżej pytania umieszczone są dwie możliwe odpowiedzi: TAK i NIE, 

głosowanie będzie się odbywać przez skreślenie jednej odpowiedzi. Skreślenie 

obydwu lub żadnej uznaje się za głos nieważny. Głos jest ważny gdy skreślona 

będzie tylko jedna odpowiedź. W dolnej części karty zapisana jest miejscowość 

Łowicz i data 15 listopada 2004 roku 

 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali Radnym karty do głosowania wg 

listy obecności na XXIV Sesję RPŁ.  

Przeprowadzono głosowanie tajne.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach XXIV Sesji RPŁ. /godz. 14:50/ 

 

Obrady XXIV Sesji RPŁ wznowiono o godz. 15:05.  
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Waldemar Wojciechowski odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej w celu przeprowadzenia głosowania w 

sprawie odwołania p. Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego /Zał. Nr 

2/. Dodał, że w wyniku głosowania Pan Cezary Dzierżek nie został odwołany z 

funkcji Starosty Łowickiego. 

 

2) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz 

osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 

osiągnięciem pełnoletniości, 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby 

pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w 

której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Dodał, że w tym 

projekcie jest drobna techniczna zmiana dotycząca paragrafu 8, w którym 

zapisane było „wchodzi w życie z dniem podjęcia” ale po rozmowie z radcą 

prawnym zmieniono na „wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”, co nie wpływa na ogólną 

treść.  

 

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 21 Radnych/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXIV/157/2004 w sprawie określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w 

rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej 

do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 

pełnoletniości. /Zał. Nr 3/. 

 

3) 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 
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2004 roku na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004, 
 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego 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, 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. 

 

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 21 Radnych/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXIV/158/2004 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, 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 / Zał. Nr 4/. 

 

4) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2004 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż Dyrektor PUP w 

Łowiczu występowała o środki na zakup centrali telefonicznej ze względu na 

zły stan obecnej i na trudności w połączeniu z urzędem.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXIV/159/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok. /Zał. Nr 5/ 

 

5) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2004 rok. Poinformowała, że uchwała dotyczy zwiększenia 

środków na wynagrodzenia w Zduńskiej Dąbrowie oraz dofinansowanie 

bieżącego utrzymania DPS w Borówku.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 7 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXIV/160/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok. /Zał. Nr 6/ 

 

Ad pkt 6  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że na jego ręce 

wpłynęły dwa pisma od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Odczytał pismo przekazujące w załączeniu Apel do mieszkańców i środowisk 

województwa łódzkiego w sprawie sytuacji ludzi ubogich, podjęty na       

XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 30 listopada 2004 roku 

/Zał. Nr 7/. Następnie Przewodniczący odczytał pismo przekazujące w 

załączeniu Stanowisko w sprawie: projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, jakie zostało podjęte na XXXIV sesji Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w dniu 30 listopada 2004 roku /Zał. Nr 8/. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż chce przedstawić Radzie trzy istotne 

sprawy. Pierwsza z nich dotyczy wniosku zgłoszonego na dzisiejszym 

posiedzeniu Rady Gminy w Nieborowie, odnośnie bieżącej naprawy mostu w 

miejscowości Kompina, który zagraża bezpieczeństwu ze względu na swój zły 
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stan techniczny – dodał. Poinformował, że kolejna sprawa dotyczy prośby, 

zgodnie z przyrzeczeniem Starosty, żeby wszyscy Radni albo przynajmniej 

Komisja Budżetu i Finansów otrzymali projekt budżetu, uwzględniający stan na 

koniec 2003 roku oraz realizację za 10 miesięcy 2004 roku. Nadmienił, iż 

chodzi o to, aby Radni mogli jako członkowie poszczególnych komisji 

pracować i mieć możliwość spojrzenia perspektywicznie w kontekście tego co 

było i tego co będzie. Poinformował, że trzecia sprawa jaką chciał poruszyć 

dotyczy nowego rozkładu jazdy pociągów. Coraz więcej słyszę od mieszkańców 

Powiatu, że to co zaproponowano i wdrożono jest kuriozalne – dodał. 

Nadmienił, iż młodzież szkolna dojeżdżająca w stronę Warszawy, Skierniewic, 

Żyrardowa tudzież w stronę Kutna nie ma możliwości powrotu, dotyczy to 

również pracowników dojeżdżających z okolic Łowicza. Uważam, że to jest 

niedopuszczalne i proponuję aby Rada Powiatu Łowickiego przygotowała na 

następną sesję, przy współudziale Zarządu określone stanowisko w tej sprawie 

w formie protestu, myślę że nie powinniśmy być w ten sposób traktowani przez 

Polskie Koleje Państwowe – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż chciałby podziękować za taki wynik 

głosowania, szczególnie tym którzy okazali mu zaufanie. Odnosząc się do 

wniosku Radnego Bolesława Kowalskiego poinformował, że naprawa mostu w 

miejscowości Kompina, w ograniczonej części jest planowana w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaznaczył, że on wnioskował aby remont tego 

mostu był wykonany w najbliższym czasie dlatego że jest w złym stanie.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, iż odnośnie tej 

kwestii, w momencie gdy na drodze krajowej nr 2 zdarzy się wypadek, 

samochody ciężarowe robią objazd przez ten most. My jako właściciele tej drogi 

i mostu bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, dlatego należałoby 

ustalić ciężar powyżej którego byłby zakaz wjazdu – dodał. Nadmienił, iż 

faktycznie planowany jest remont tego mostu ale nie można dopuścić, że będzie 

on awaryjnym przejazdem dla TIR – ów. 

 

Starosta Cezary Dzierżek stwierdził, że jest parę powiatów w kraju, które są 

położone jak Powiat Łowicki, gdzie samochody przekraczające dopuszczalny 

ciężar wjeżdżają na mosty. Nie ma roku żebyśmy z PZD nie przypominali o 

tego typu sytuacjach i jednocześnie o tym, że w sytuacjach kryzysowych należy 

uzgodnić z właścicielami dróg trasy przejazdu – dodał. Poinformował, że na 

ostatniej naradzie, która odbyła się około 3 tygodnie temu, z udziałem 

przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych wnioskowali aby z kwoty 

1,3 miliarda zł przeznaczonych na zabezpieczenie transportu kołowego 

przeznaczyć znaczną ilość środków na wybudowanie czy naprawę dróg, które są 
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awaryjnymi w stosunku do tras najbardziej obciążonych. Trudno powiedzieć czy 

wniosek zostanie uwzględniony czy nie, w każdym razie wpłynął – dodał. 

Zaznaczył, że ten wniosek musi przejść przez komisję samorządu, żeby uzyskał 

poparcie w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Nadmienił, iż 

następują kolejne ograniczania ilości pociągów, które będę kursowały na trasie 

Warszawa – Łowicz. Poinformował, że jest zdecydowany podpisać się, dopisać 

swoją opinię do wystąpienia, które jest przygotowywane przez jednego z 

mieszkańców powiatu, a które zostanie przekazane dyrekcji PKP. Nadmienił, iż 

posiada także informację, że linia łowicka wg prowadzonych obserwacji 

statystycznych, licząc pasażerów którzy nią jeżdżą, kwalifikuje się do tego żeby 

jej nie wycofywać ale z kolei patrząc na to jaki jest uzysk finansowy okazuje się 

że ok. 50 % pasażerów jeździ bez biletów. PKP ma przyjęte pewne kryteria, i 

dlatego będą tutaj bezwzględni jeśli chodzi o tą linię – dodał. Wracając do 

sprawy mostu w Kompinie Starosta poinformował, że następnego dnia dyrektor 

PZD pojedzie na ten most i go obejrzy.  

 

Starosta Cezary Dzierżek odnosząc się do pytań Radnych jakie padały na 

posiedzeniach komisji stałych o awarie samochodów powiatowych 

poinformował, że trzy tygodnie temu miała miejsce awaria samochodu marki 

Fiat Marea. Samochód ten w tej chwili stoi w warsztacie dlatego, że nie można 

dostać do niego części, ale dealer dał w zastępstwie inny – dodał. Poinformował, 

że drugi samochód marki FSO Polonez miał kolizję w Warszawie, w drodze z 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z posiedzenia komisji ds. 

monitorowania programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach ZPORR do 

Urzędu Rady Ministrów. W czasie tego przejazdu przy lewoskręcie jadący z 

przeciwka samochód z dużą szybkością uderzył w prawy błotnik Poloneza – 

dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż chciałby ponownie odnieść się do 

kwestii podnoszonych przez Radną Jolantę Kępkę dotyczących protokołów z 

audytu przeprowadzonych przez panią Urszulę Trzepałkę, mianowicie 

spostrzeżeń dotyczących spraw drobnych ale istotnych m.in. zabezpieczenia 

dokumentów, obiegu dokumentów. Stwierdził, że są to uwagi, które jeżeli dały 

się usunąć to są już usunięte, a jeżeli nie to ich usunięcie jest planowane w 

najbliższym czasie. Odnośnie ksiąg inwentarzowych, to ci którzy byli bliżej 

organizowania komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego wiedzą, że 

sprzęt dostarczany był z wielu różnych miejsc, najpoważniejsza część 

pochodziła z Urzędu Rejonowego, który również „odziedziczył” to po innych 

instytucjach – dodał. Nadmienił, iż zamiarem było aby 2 stycznia 1999 roku 

pracownicy mieli na czym i przy czym usiąść. Sprzęt pochodził z różnych 

instytucji, które albo się likwidowały albo wyprowadzały, a które nam go 

udostępniły – dodał. Nadmienił, iż to wszystko co skompletowano wtedy, na 

dzień dzisiejszy jest uzupełniane. Na pewno szafy, którymi dysponujemy nie 
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spełniają wymogów i praktycznie większa ich część powinna być wymieniona, 

żeby dokumenty które się w nich znajdują były dobrze zabezpieczone – dodał. 

Uwagi pani audytor były słuszne i niektóre z nich pokrywały się z uwagami 

moimi i dyrektorów – dodał. Poinformował, że w przypadku pewnych 

zarządzeń, które funkcjonowały i słusznych uwag do nich, w chwili obecnej są 

one ponownie konsultowane z dyrektorami. Dodał, że sam brak podpisów czy 

„parafek” dyrektorów na tych zarządzeniach nie świadczy o tym, że one nie 

były z nimi konsultowane, dyrektorzy wyrazili swoje opinie w tym zakresie. 

Nadmienił, iż wszystkie wskazania po przeprowadzonym audycie są przez niego 

wykorzystywane.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż było odczytywane 

stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego odnośnie zmian w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szeroko prowadzona jest dyskusja w 

środowiskach bezpośrednio zainteresowanych, ale niestety ten problem nie 

znajduje odzwierciedlenia w mediach, które uznają go za mało medialny i 

nieciekawy – dodał. W minionym okresie przyjeżdżali wysokiej klasy 

specjaliści, którzy mówili o dwuzawodowości na wsi, o podejmowaniu działań 

w celu zwiększenia dochodów i dodatkowych źródeł utrzymania i wiele osób 

uwierzyło w to i w siebie i taką działalność podjęło – dodał. Stwierdził, że 

proponowane zmiany w KRUS zdecydowanie ograniczają takie 

zainteresowanie, ze względu na przekwalifikowania z KRUS do ZUS. 

Zaznaczył, że Powiat Łowicki powinien zająć zdecydowanie negatywne 

stanowisko odnośnie zmian proponowanych w KRUS, które zabijają wszelkie 

inicjatywy zwiększania dochodów pozarolniczych na wsi.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że jest za 

przyjęciem stanowiska w tym temacie. Zapytał czy Rada pozwoli aby takie 

stanowisko przygotować na następną sesję. Dodał, iż Rząd RP prawdopodobnie 

wycofa się z proponowanej reformy KRUS, ale jest to informacja nieoficjalna, 

której nie może potwierdzić. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że w dniu 21 listopada 2004 

roku odbył się zjazd rolników zorganizowany celem wyjaśnienia spraw, zmian 

w KRUS. Na spotkanie był zaproszony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 

Wojciech Olejniczak, pan Wiesław Pater oraz posłowie ziemi łódzkiej. Poza 

posłem Tadeuszem Gajdą i senatorem Henrykiem Dzidą nikt nie przyjechał a 

było około 500 rolników – dodał. Poinformował, że na tym spotkaniu został 

zawiązany Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rolników, który wypracował 

wniosek aby ustawa o ubezpieczeniu rolników została przywrócona do starego 

brzmienia i z powrotem wróciła pod resort Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Nadmienił, iż zwrócono się z ww. wnioskiem do Sejmiku Województwa 

Łódzkiego aby zorganizować pokojową manifestację przed Ministerstwem 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Polityki Społecznej. Nie możemy 

spokojnie przyglądać się temu, ponieważ zaproponowana zmiana tej ustawy to 

zdaniem rolników nic innego jak opodatkowanie pieniędzy, które rolnicy maja 

dostać z Unii Europejskiej jako dopłaty bezpośrednie – dodał. Poprosił 

Przewodniczącego RPŁ aby takie stanowisko przygotować i wspólnymi siłami 

podjąć kroki w celu doprowadzenia do realizacji ww. wniosku wypracowanego 

przez Komitet. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski odpowiadając na pytanie Radnego 

Jana Markusa poinformował, że Izba Gospodarcza Województwa Łódzkiego 

Oddział w Łowiczu prowadzi zbiórkę środków finansowych wśród 

przedsiębiorców na rzecz zakupu lampy do aparatu rentgenowskiego dla ZOZ w 

Łowiczu. Nie wiadomo jaka będzie suma, która wpłynie na konto Izby, ale 

sądzę, że my jako Rada Powiatu Łowickiego powinniśmy wyasygnować 

brakującą część sumy – dodał. Nadmienił, iż jeśli za dwa tygodnie będzie znany 

wynik zbiórki tych pieniędzy to powinno zostać podjęte stanowisko w tym 

temacie i odpowiednie pieniądze w budżecie na 2005 rok na ten cel należy 

zabezpieczyć, ponieważ ta lampa jest niezbędna dla szpitala i pacjentów.  

 

Radny Jan Markus stwierdził, że jest to pilna sprawa, bowiem już zostało 

wstrzymane robienie zdjęć rentgenowskich w szpitalu, ponieważ stanowi ona 

niebezpieczeństwo i zagraża zdrowiu ludzkiemu.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w tej chwili ZOZ 

przymierza się do zakupu ww. lampy. Nadmienił, iż w ostatnim czasie miała 

miejsce awaria dźwigu w szpitalu i trzeba było to szybko naprawić w ciągu 

jednego dnia, kosztowało to kilkanaście tysięcy złotych. Stwierdził, że wiele jest 

takich przypadków w szpitalu, których nie da się przewidzieć, a na które muszą 

być zabezpieczone środki finansowe.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na apel Rady 

Społecznej przy ZOZ wpłynęło 13 000,00 zł, które są już na koncie. Na ten apel 

zareagowały głównie gminy: Zduny, Nieborów, Kiernozia – dodał. Nadmienił, 

iż to dobrze, że przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie, ale w najbliższym 

czasie trzeba będzie ponowić ten apel. Poinformował, że z tego co mu wiadomo 

to urządzenie rentgenowskie, które działa w szpitalu ma bardzo starą lampę i 

jednocześnie starą technologię robienia zdjęć. Po każdym wykonanym zdjęciu 

musi być długi czas chłodzenia urządzenia i gdyby się tak zdarzyło, że z 

wypadku zostaną przywiezione dwie osoby to lekarz będzie musiał dokonać 

wyboru, którego pacjenta najpierw prześwietlić, a którego za kilka godzin – 

dodał.  
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski w swoim i całej Rady imieniu 

złożył wszystkim uczestnikom sesji życzenia świąteczne. 

 

Ad pkt 7 

 

Zakończenie obrad XXIV Sesji RPŁ  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  

zamknął obrady XXIV sesji RPŁ. 

 

 

Protokółowała: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda 


