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P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/04 
 

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  29 grudnia  2004 roku, godz. 10.00 

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

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2004 rok.  

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2005 rok. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów 

prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami 

dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 

2) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu Powiatu Łowickiego, 

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

4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2004.  

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

12.  Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Radny Michał Śliwiński zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XXV Sesji RPŁ w punkcie 10 podpunkt 5 – podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych 

diet dla Radnych Powiatu Łowickiego. Nadmienił, iż punkt ten miał być 

omawiany podczas obrad XXIII Sesji RPŁ w dniu 24 listopada 2004 roku, 

jednak został przełożony.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że otrzymał pismo 

od Rektora Collegium OO. Pijarów z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o 

otwarcie Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu. 

Nadmienił, iż treść powyższego pisma przedstawi w punkcie 11 porządku obrad 

XXV Sesji RPŁ. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Artur Balik): 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0  

przyjęli porządek obrad XXV Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z XXIV 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2004 rok.  

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2005 rok. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów 

prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami 

dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 

2) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu Powiatu Łowickiego, 

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

4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2004,  

5) ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla 

Radnych Powiatu Łowickiego. 

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

12.  Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny          

Radny Artur Balik) : 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt 5  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu Łowickiego odbył 4 protokołowane posiedzenia, na których zajął 

stanowiska w sprawie: - gospodarowania mieniem w NZOZ w Kocierzewie, w 

NZOZ w Domaniewicach, - wydzierżawiania i wynajmowania gruntu pod 

garaże i garaży na nieruchomości przy ul. Stanisławskiego 28 a. W zakresie 

edukacji ZPŁ zaopiniował podział środków finansowych na zakup nagród dla 

sportowców na kwotę 3 000,00 zł oraz nagród za współzawodnictwo szkół na 

kwotę 3 427,25 zł – dodał. Nadmienił, iż w grudniu odbyły się m.in.:                  

- I Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Uśmiechnięte strofki”,         

- VI Powiatowy przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej w Chąśnie,              

- IV Powiatowy Konkurs Rzeźbiarski w Domaniewicach, - VI Powiatowy 

Przegląd Piosenki Dziecięcej w Zdunach, - Powiatowe warsztaty recytatorskie,                 

- rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Moje inspiracje Chełmońskim”. 

Poinformował, że ZPŁ zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy i montaż platformy schodowej 

do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach, jak 

również ZPŁ zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne o 

wartości przekraczającej kwotę 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, dotyczącego wyłonienia banku, który udzieli Powiatowi 

Łowickiemu kredytu na pokrycie niedoboru związanego z niezrealizowaną 

refundacją środków SAPARD za inwestycje drogowe. Nadmienił, iż Zarząd 

Powiatu Łowickiego opiniował również projekty uchwał Rady Powiatu 

Łowickiego na Sesje Rady oraz podejmował uchwały Zarządu Powiatu 

Łowickiego. Poinformował, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w okresie między sesjami wydał: 636 dowodów rejestracyjnych, 

566 pozwoleń czasowych, 177 kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z 

zagranicy, 1020 praw jazdy, 420 tablic rejestracyjnych oraz 30 

międzynarodowych praw jazdy. Nadmienił, iż nastąpiła sprzedaż działki przy   

ul. Składowej za kwotę 122 000,00 zł, ale środki te wpłyną dopiero 6 stycznia 

2005 roku po podpisaniu aktu notarialnego. Poinformował, że Powiatowy 

Zarząd Dróg ze względu na sprzyjającą pogodę nadal prowadzi prace 

remontowe na drogach. Wykonano remont cząstkowy emulsją i grysami na 

powierzchni 1700 m 2, uporządkowano 2400 m pasa drogowego, wykonano 

8200 m 2 wycinki zakrzaczenia, wycięto 21 sztuk drzew, 65 sztuk drzew 

poddano pielęgnacji, prowadzono bieżące prace związane z remontem i 

czyszczeniem przepustów. W zakresie wymiany i uzupełniania oznakowania - 

wykonano 30 sztuk nowych znaków, 24 sztuki słupków, 35 sztuk znaków 

wyprostowano – dodał. Nadmienił, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
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Rolnictwa w dniach 25 listopada i 16 grudnia 2004 r. przeprowadziła wizytacje 

terenów inwestycji zrealizowanych z programu SAPARD. Wynikiem wizytacji 

jest pozytywne zakwalifikowanie inwestycji do refundacji środków – dodał. 

Zwrócił uwagę, że terminy tych wizytacji znacznie odbiegają od pierwotnie 

zakładanych. Można wnioskować, że działania ARiMR są  skierowane na 

opóźnianie terminu wypłat, mamy nadzieję, że pierwsza refundacja wpłynie 

przed 31 grudnia 2004 roku – dodał. Poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: - w dniach 2 – 3. 12.04 r. w 

posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programy Operacyjne „Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”. Jest 

to zespół, który m.in. nadzoruje prawidłowość związaną z regulacją środków w 

programach np. SAPARD.  Nadmienił, iż nie są dotrzymywane terminy 

związane z refundacją środków, i tak np. ARiMR wprowadziła zmianę w 

statucie mimo, że samorządy czy związki samorządowe ją oprotestowały, która 

brzmi: „Agencja refunduje niezwłocznie po otrzymaniu środków”, co powoduje, 

że Agencja może ciągle twierdzić, iż środki jeszcze nie wpłynęły – dodał.            

- 4 grudnia uczestniczył w przekazaniu samochodu specjalistycznego z 25 

metrowym wysięgnikiem dla Straży Pożarnej. Nadmienił, iż wysięgnik został 

zakupiony za 900 000,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Komendy Głównej 

Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz od sponsorów i samorządów z terenu Powiatu Łowickiego.               

- 8 grudnia uczestniczył w uroczystościach 15 – lecia sakry biskupiej Bp. 

Alojzego Orszulika, - 12 grudnia wraz z Przewodniczącym RPŁ uczestniczył w 

okręgowej wystawie gołębi, - 14 grudnia brał udział w posiedzeniu Zespołu ds. 

obszarów wiejskich, Wsi i Rolnictwa. Nadmienił, iż koniec grudnia związany 

był z szeregiem spotkań opłatkowych, m.in.  wspólnie zorganizowane spotkanie 

z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym, na którym nastąpiło uroczyste 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy fundatora i darczyńcy ks. Stefana Wysockiego, 

który przekazał dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 6 000 

woluminów. 

 

Ad pkt 6  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie 

między sesjami tj. między 24 listopada a 28 grudnia 2004 roku, uczestniczył w 

wielu spotkaniach: m.in. był obecny na przekazaniu samochodu 

specjalistycznego dla Straży Pożarnej, na uroczystości 15-lecia sakry biskupiej 

Bp. Alojzego Orszulika. Nadmienił, iż brał udział w sesji naukowej 

zorganizowanej w Łowiczu, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości. 

Ponadto brał udział w spotkaniach opłatkowych organizowanych m.in. w 
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ośrodkach pomocy społecznej, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, 

Warsztatach Terapii Zajęciowej, ZOZ w Łowiczu, szkołach i in., oraz w 

uroczystym spotkaniu opłatkowym Rady Miejskiej i Rady Powiatu Łowickiego. 

Dodał, że brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Ad pkt 7  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2004 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak przedstawił 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004 rok /Zał. Nr 2/. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został w 100 % zrealizowany – dodał.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2004 rok             

/Zał. Nr 3/.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż chciałby zwrócić uwagę na zapis w 

Sprawozdaniu z działalności Komisji Budżetu i Finansów na stronie 3, który 

brzmi: „Radni  negatywnie zaopiniowali autopoprawki do projektu Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego 

na 2004 rok”. Poinformował, że autopoprawki w pierwszej wersji zostały 

przegłosowane na posiedzeniu komisji i projekt budżetu został przyjęty, ale ten 

projekt nie został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu, który dokonał w nim 

swoich zmian, które z kolei zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję 

Budżetu i Finansów i dopiero wtedy nastąpiło głosowanie.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach przedstawił 

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2004 rok /Zał. Nr 4/.  

Nadmienił, iż biorąc pod uwagę projekt budżetu na 2005 rok część wniosków 

wypracowana przez komisję będzie zrealizowana w latach następnych, 

ponieważ dotyczą one inwestycji i remontów. Jedną z najważniejszych spraw, 

które pozostały do zrealizowania to m.in. remont mostu w miejscowości 

Kompina, którego częściowa naprawa jest przewidziana w budżecie 2005 roku – 

dodał. Kolejnym problemem Komisji Zdrowia ale i całej Rady jest droga 

powiatowa Nieborów – Kompina – Różki, która niedawno była remontowana 

ale ruch na niej ze względu na otwarcie mostu w Wyszogrodzie znacznie się 

zwiększył i przekracza możliwości finansowe naszych powiatów. Podjęliśmy 

pierwsze działania o przekwalifikowanie tej drogi na drogę wojewódzką, ale nie 
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wiadomo czy nam się to uda, powinniśmy w tej sprawie działać wspólnie z 

powiatem sochaczewskim – dodał. Nadmienił, iż na terenie powiatu istnieje 

Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie, który pod względem 

wielkości jest drugi w województwie i cieszy się bardzo dobrą opinią. Brakuje 

w nim wodolecznictwa i gdyby były środki finansowe należałoby rozważyć ten 

temat, ponieważ sytuacja finansowa szpitala nie pozwala mu na zrealizowanie 

tej inwestycji, a oddział przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa 

łódzkiego ale z całej Polski – dodał. Nadmienił, iż oddział ten jest chlubą 

Powiatu Łowickiego. Poinformował, że w ostatnim czasie Komisja Zdrowia 

wizytowała Ośrodki  Zdrowia w Bełchowie i w Zdunach, i obecnie oczekuje na 

wyjaśnienia dotyczące remontów przeprowadzonych w ww. placówkach, 

ponadto poproszone zostaną właściwe osoby na posiedzenie komisji celem 

wyjaśnienia kwestii przeprowadzenia remontu i niewykorzystanych środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na ostatnim 

posiedzeniu wnioskowała o usunięcie drzew, które rosną bezpośrednio przy  

drogach powiatowych. Musimy się zastanowić czy dbamy o ochronę środowiska 

i utrzymujemy taki stan drzew czy budujemy co roku drogi, ponieważ korzenie 

tych drzew podnoszą asfalt i powodują jego pękanie, zagrażają bezpieczeństwu 

– dodał. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu Łowickiego powinien zająć się tą 

sprawą.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach nadmienił, iż temat 

ten był poruszany ale na spotkaniu w mniejszym gronie osób, ale nie na 

posiedzeniu całej komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji Stanisław Olęcki przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za 2004 rok        

/Zał. Nr 5/.  

Nadmienił, iż komisja zajmowała się głównie siecią szkół ponadgimnazjalnych 

w powiecie, przeprowadzanymi remontami w placówkach oświaty, a w drugim 

półroczu sprawą otwarcia Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej 

Pokoju w Łowiczu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa     

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił Sprawozdanie z działalności 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2004 rok /Zał. Nr 6/.  
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Nadmienił, iż Komisja zwracała uwagę głównie na bieżące utrzymanie dróg, na 

niedoinwestowanie w inwestycjach drogowych. Komisja jest 

usatysfakcjonowana, że wreszcie realizowany jest jej wniosek o zatrudnienie 

leśnika na etacie w Starostwie Powiatowym – dodał. Poinformował, że jeden z 

ostatnich wniosków komisji traktował o zorganizowaniu spotkania 

przedstawicieli władz gminnych z terenu powiatu z przedstawicielami Starostwa 

Powiatowego, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego i Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej, w sprawie zabezpieczenia i utylizacji padliny w 

związku ze zmianą przepisów prawnych regulujących te kwestie. Dodał, że 

ostatni wniosek komisji w roku 2004 dotyczył zakupu samochodu osobowego 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

Ad pkt 8  

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż plany pracy Komisji stałych Rady powstają 

co roku, ale występują niespójności pomiędzy nimi, a planem pracy Rady 

Powiatu, dlatego należałoby przyjąć pewną ich elastyczność. Kolejna sprawa 

dotyczy niezsynchronizowania i braku spójności działania między 

poszczególnymi komisjami, m.in. organizowania wspólnych posiedzeń 

wyjazdowych – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż są pewne 

uwarunkowania ustawodawcy dotyczące pracy rad samorządowych odnośnie 

sugerowanych terminów przyjmowania pewnych sprawozdań i plan pracy Rady 

jest również w dużej mierze podporządkowany tym terminom sugerowanym 

przez ustawodawcę, z kolei prace komisji zaplanowane są wg uzgodnień ich 

członków. Ponadto istnieje pewna otwartość w tematach szczególnie gdy są to  

tematy ważne, i istnieje elastyczność w kwestii ich wprowadzania – dodał. 

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę RPŁ Nr XXV/161/2004 w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 7/. 
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Ad pkt 9 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2005 

rok. 

 

Radny Bolesław Kowalski zaproponował następujące zmiany w planie pracy 

Komisji Budżetu i Finansów: - w miesiącu lutym 2005 roku temat – Informacja 

dotycząca aktualnej sytuacji finansowej ZOZ w Łowiczu, połączyć z punktem 2 

z marca – Analiza zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i 

potraktować to jako posiedzenie wyjazdowe, - przenieść na miesiąc marzec 

punkt 2 z lutego – Finansowanie działalności PCPR w Łowiczu, i omówić 

razem z tematem – Analiza zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

Nadmienił, iż zaproponowane zmiany rozważał również pod kątem planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego. Nie da się ukryć, że plany pracy komisji i rady nie są 

spójne i w jakiś sposób należy je uporządkować – dodał.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0  

wstrzymało się - 0 

przyjęli plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok po 

zmianach /Zał. Nr 8/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WIESŁAW DĄBROWSKI OGŁOSIŁ           

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XXV SESJI RPŁ,             

GODZ. 10:55 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZ. 11:05 

 

Ad pkt 10  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

 

1) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów 

prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami 

dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i szczegółowo 

omówił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich 

lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy 
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dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

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 17 Radnych, 

nieobecni Radni: Jolanta Kępka, Jan Markus, Waldemar Wojciechowski, 

Andrzej Pełka): 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXV/162/2004 w sprawie 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób 

pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w 

przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub 

osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych /Zał. Nr 9/. 

 

2) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i szczegółowo 

omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu 

Łowickiego. 

 

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

Promocji – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, 

nieobecni Radni: Andrzej Pełka, Jan Markus, Waldemar Wojciechowski): 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXV/163/2004 w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 10/. 
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3) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i szczegółowo omówiła 

projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok. 

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż w Starostwie Powiatowym są dwa 

samochody. Zapytała w jakim celu ma być zakupiony kolejny – trzeci 

samochód.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że 8 – letni samochód marki 

Polonez nie nadaje się już do użytku, i nie opłaca się go naprawiać, dlatego  

zostanie skasowany. Obecnie trwają pertraktacje z PZU o wypłatę ubezpieczenia 

– dodał. Nadmienił, iż korzystając z tego, że zostały zaoszczędzone określone 

środki finansowe, w wydatkach bieżących głównie w wynagrodzeniach, 

zostanie zakupiony nowy samochód dla Starostwa. Taki wniosek został 

postawiony przez Zarząd Powiatu w ślad za wnioskiem Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał o koszt naprawy samochodu marki 

Fiat Marea. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że samochód został odebrany 

z warsztatu naprawczego w dniu 28. 12. 2004 r. Nadmienił, iż dokładne dane 

odnośnie kosztów poda za kwadrans ponieważ do Starostwa nie dotarła jeszcze 

faktura za naprawę auta. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał o wysokość nagród 

przyznanych pracownikom Starostwa z końcem roku, i czy takie w ogóle były.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że zostały przyznane nagrody 

pracownikom Starostwa Powiatowego w Łowiczu. W budżecie była 

przewidziana na ten cel kwota w wysokości ok. 173 000,00 zł, ale nie została 

ona w pełni wykorzystana, w punkcie 11 podam szczegóły dotyczące tej kwestii 

– dodał.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Andrzej Pełka): 

za   - 13 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 7 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXV/164/2004 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok /Zał. Nr 11/. 

 

4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2004. 

 

Skarbnik Powiatu Zofia Lepieszka przedstawiła i szczegółowo omówiła 

projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Andrzej Pełka): 

za   - 14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 6 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXV/165/2004 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2004 /Zał. Nr 12/. 

 

5) ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla 

Radnych Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, 

miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego. Nadmienił, iż jest to 

projekt, który został przygotowany na sesję RPŁ w dniu 24 listopada 2004 roku, 

ale na jego wniosek został zdjęty z porządku obrad.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował wprowadzenie do ww. projektu 

uchwały w § 9 zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 

roku. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów wprowadził do porządku posiedzenia punkt 

dotyczący zaopiniowania ww. projektu uchwały. Projekt ten nie był głosowany 

– dodał. Członkowie komisji zgłosili do niego wiele uwag, które przekazałem 

klubowi PSL – dodał. Nadmienił, iż zaproponowano takie zmiany: dietę w 

wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla Przewodniczącego 

Rady Powiatu, 115% minimalnego wynagrodzenia dla radnych, 125% 

minimalnego wynagrodzenia dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
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Komisja miała wątpliwości do zapisu § 4, by każda nieobecność radnego na 

Sesji Rady lub na posiedzeniu komisji powodowała obniżenie miesięcznej diety 

radnego o 30% jej wysokości, z wyjątkiem nieobecności na posiedzeniach 

zwoływanych w trybie nadzwyczajnym – dodał. Nadmienił, iż z jego obliczeń 

wynika, że za rok 2004 diety Radnych wyniosły 270 000,00 zł, natomiast po 

zmianach roczny koszt diet wyniesie ok. 230 000,00 zł, zatem będzie to 

oszczędność w granicach 40 000,00 zł.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zgłosił wniosek aby ten temat powrócił na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, ponieważ z tego co mu wiadomo nie 

był on poruszany na tej komisji.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż przedłożony przez klub Radnych PSL 

ww. projekt uchwały jest dowodem na to jak się z tym klubem pracuje. Nasz 

wniosek na poprzedniej Sesji RPŁ brzmiał, że proponujemy odłożyć tą sprawę i 

potraktować ją integralnie z wynagrodzeniem pana Starosty i z pracami 

oszczędnościowymi nad budżetem Powiatu w 2005 roku, ten wniosek został 

pozytywnie przez Radę zaopiniowany – dodał. Tymczasem upłynął niecały 

miesiąc, a klub PSL ma bardzo selektywną pamięć i zapamiętał tylko jedną jego 

część i przedstawił ww. projekt uchwały – dodał. Stwierdził, iż by nie jątrzyć i 

wytrącić argument, że Radni Niezależni tylko krytykują a nic nie proponują, to 

w imieniu Klubu Radnych Niezależnych zaproponował w przedłożonym 

projekcie uchwały następujące zmiany: - dla przewodniczącego Rady ustalenie 

diety w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, - skreślenie § 3, 

gdyż nie ma potrzeby satysfakcjonować wiceprzewodniczących gratyfikacją 

finansową dlatego, że pełnią funkcję tylko tytularną, gdy więcej pracy od nich 

mają przewodniczący poszczególnych komisji, - należy dokładnie uściślić zapis 

§ 4 – „z wyjątkiem nieobecności na posiedzeniach zwoływanych w trybie 

nadzwyczajnym”, który pozostawia dużą swobodę interpretacyjną. Zapytał co 

znaczy zapis § 6 – „Radnym przysługuje jedna dieta w wysokości zgodnej z 

uregulowaniami niniejszej uchwały”. Czy to znaczy, że pobieramy po dwie czy 

trzy diety – dodał. Nadmienił, iż Klub Radnych Niezależnych zagłosuje za tą 

uchwałą, gdy powyższe uwagi zostaną uwzględnione w jej projekcie. Zaznaczył, 

iż klub zastrzega sobie prawo do inicjatywy, ponieważ ma zamiar czynić ostre 

cięcia w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok. Jeżeli nie będą 

się w nim pewne rzeczy bilansować to będziemy szukać oszczędności, to będzie 

dotyczyło zarówno radnych Powiatu jak i Starostwa – dodał. Zapytał radnych 

PSL i pana Starostę czy aktualna jest ich deklaracja i chęć pracy w dziedzinie 

oszczędzania czego wyrazem miało być również i wynagrodzenie Starosty 

Łowickiego, ponieważ wniosek Klubu Radnych Niezależnych w tej sprawie 

złożony był już kilka miesięcy temu, ale działa tu wspomniana selektywna 

pamięć.  
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Radny Michał Śliwiński nawiązał do wypowiedzi swego przedmówcy 

dotyczącej selektywnej pamięci klubu PSL. Przypomniał, że na Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego w dniu 24 listopada 2004 roku, klub PSL wyraził wolę 

dalszej pracy nad projektem ww. uchwały. Zostały wybrane trzy osoby do 

prowadzenia rozmów z Klubem Radnych Niezależnych, gdy pan 

Przewodniczący zadeklarował chęć rozmowy, ja czekałem na nią ale to pan 

Przewodniczący ma selektywną pamięć i o niej zapomniał – dodał. Nadmienił, 

iż § 6 projektu uchwały zapisano tak by radny pobierał dietę tylko z jednego 

tytułu, żeby nie było mnożenia diet. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska nadmieniła, iż w zapisie   

§ 6 chodziło o jedną zryczałtowaną dietę, którą przewiduje powyższa uchwała.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zaznaczył, że on również popiera propozycję 

obniżenia diet Radnym, ale na chwilę obecną projekt tej uchwały nie jest dobrze 

przygotowany, tym bardziej, że nie został on przegłosowany przez Komisję 

Budżetu i Finansów. Nadmienił, iż nie można mówić, że ww. projekt stawał na 

posiedzeniu tej komisji ponieważ, były to tylko różne, luźne rozmowy ale nie 

zostało oficjalnie zajęte żadne stanowisko w tej sprawie. Jestem za tym, żeby 

obniżyć diety, i obniżki te uwzględnić w przyszłorocznym budżecie –dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż gdyby była taka sytuacja i 

przewodniczący Klubu PSL poinformował ją o takim spotkaniu to na pewno 

chciałaby się spotkać z przedstawicielami, ale nikt jej o takim spotkaniu nie 

poinformował. Uważałam, że do tego tematu wrócimy w styczniu 2005 roku 

przy uchwalaniu budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok, gdzie oszczędności 

będą wzięte pod uwagę całościowo, ponieważ trzeba się zastanowić nie tylko 

nad wynagrodzeniem pana Starosty, dietami radnych ale i nad zasadnością 

jedenastu służbowych telefonów komórkowych i wielu, wielu innych rzeczy – 

dodała. Jak oszczędzamy to oszczędzajmy na wszystkim – dodała.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zaproponował przeprowadzenie 

głosowania poszczególnych wniosków, jakie zostały zgłoszone w związku z 

uchwałą RPŁ w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych 

diet dla Radnych Powiatu Łowickiego. Nadmienił, aby jako pierwszy 

przegłosować wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Juliana 

Nowaka.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że on nie składał 

wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały dotyczącej ustalenia 

wysokość diet radnych, jedynie relacjonował dyskusję w tej sprawie jaka miała 

miejsce na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 
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Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż dyskusja na wspomnianym 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów rzeczywiście miała miejsce, ale nie 

była wiążąca. Stwierdził, że Przewodniczący tej komisji powinien 

reprezentować stanowisko całej komisji, a nie wybiórczo przedstawiać 

sugerowane zmiany do projektu uchwały. Uważam, że projekty uchwał powinny 

być konsultowane na posiedzeniach komisji – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zawnioskował o ogłoszenie            

15 minutowej przerwy. Zaproponował aby podczas przerwy klub PSL spotkał 

się z przedstawicielami Klubu Radnych Niezależnych w sprawie ww. projektu 

uchwały RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż został zgłoszony 

przez Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego najdalej idący wniosek w tej sprawie, 

o zdjęcie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanych, miesięcznych diet Radnych Powiatu Łowickiego z porządku 

obrad XXV Sesji RPŁ. Poprosił wnioskodawcę o jego powtórzenie i 

doprecyzowanie. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zaznaczył, że jest za obniżeniem diet Radnych 

Powiatu Łowickiego. Zawnioskował o zdjęcie z obrad XXV Sesji RPŁ 

podpunktu 5 w punkcie 10 dotyczącego podjęcia uchwały RPŁ w sprawie 

ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet Radnych Powiatu 

Łowickiego. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że w dniu 24 listopada 2004 

roku na Sesji RPŁ był zgłoszony wniosek aby pracować nad całością budżetu i 

w całości szukać oszczędności minimum 10%, co w skali budżetu daje                

3 600 000,00 zł. Proszę nie myśleć, że nie jestem za obniżeniem diet Radnych 

Powiatu – zaznaczył, ale musimy szukać oszczędności. Nadmienił, iż należy 

uszanować wolę Przewodniczącego RPŁ zawartą w tym wniosku i pracować 

nad szukaniem oszczędności. Jeżeli dziś Rada podejmie uchwałę w sprawie diet, 

to one zmniejszą się i bardzo dobrze, ale reszta pozostanie tak jak była, bo nie 

oszukujmy się Klub Radnych PSL wspólnie z resztą Radnych z SLD ma 

większość w tej Radzie i wszystko przegłosuje – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż projekt tej uchwały znany jest Radnym 

już bardzo długo i każdy mógł się do niego ustosunkować, każdy mógł nawet 

przygotować swój projekt na obrady dzisiejszej sesji. Dlatego nie wiem czy jest 

sens odwlekać,  odkładać na późniejszy termin – dodał.  
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski wprowadził pod głosowanie 

wniosek Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego o zdjęcie z porządku obrad XXV 

Sesji RPŁ podpunktu 5 w punkcie 10– Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie 

ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu 

Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Andrzej Pełka): 

za   - 3 

przeciw  - 16 

wstrzymało się - 1 

odrzucili wniosek Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego o zdjęcie z porządku 

obrad XXV Sesji RPŁ podpunkt 5 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych 

Powiatu Łowickiego.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WIESŁAW DĄBROWSKI OGŁOSIŁ            

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XXV SESJI RPŁ,              

GODZ. 12:05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZ. 12.20 

 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż w imieniu Klubu Radnych PSL 

Porozumienie przychyla się do wniosku Radnego Andrzeja Płachety, chociaż 

nie przyniesie on wielkich oszczędności.  

 

Radna Jolanta Kępka stwierdziła, iż radny powinien pracować dla dobra 

społeczeństwa, rada powinna temu społeczeństwu służyć.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski przypomniał wniosek formalny z XXIII 

Sesji RPŁ, zacytował fragment protokołu, który brzmi: „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 
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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 i 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”. Dodał, że następnie odbyło się głosowanie tego wniosku. 

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował by przerwać dyskusję w tym temacie     

i przejść do głosowania projektu uchwały.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż popiera wniosek przedmówcy, ale 

dodał, że nie uzyskał odpowiedzi na zastrzeżenia co do zapisu § 4. Zapytał co 

znaczy zapis „z wyjątkiem nieobecności na posiedzeniach zwoływanych w 

trybie nadzwyczajnym”.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że zapis 

ten dotyczy np. sesji zwoływanej w trybie nadzwyczajnym, w trybie art. 15 

ustawy o samorządzie powiatowym tak jak to miało miejsce poprzednio, gdy 

termin na powiadomienie o takim posiedzeniu jest krótki i zawiadomienie może 

dotrzeć z opóźnieniem.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż w Urzędzie Miasta Łowicza uchwała w 

sprawie diet radnych miejskich jest podobnie sformułowana i nie ma żadnych 

problemów.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że radny jest zobowiązany uczestniczyć w 

posiedzeniach komisji stałych, zgodnie z planem ich pracy. Każda komisja ma 

dwa spotkania w miesiącu, ale co będzie wtedy gdy przewodniczący którejś 

komisji zwoła trzecie posiedzenie, a radny nie będzie mógł na nie przyjść, czy 

wtedy zgodnie z § 4 projektu uchwały obniżona zostanie dieta – zapytał. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż w przypadku gdy takie posiedzenie 

będzie zwołane na dwa dni przed, to będzie to nadzwyczajne posiedzenie 

komisji.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski stwierdził, że należy rozgraniczyć 

jakie posiedzenie jest nadzwyczajne a jakie nie. Odczytał dotychczas 
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obowiązującą Uchwałę RPŁ Nr XXII/120/2000 z dnia 27 września 2000 roku w 

sprawie diet dla radnych: „§ 1 pkt 2. Dieta nie przysługuje radnym, którzy w 

danym miesiącu w ogóle nie uczestniczyli w pracach organów Powiatu poprzez 

nieobecność na sesjach Rady, posiedzeniach Komisji Rady oraz posiedzeniach 

Zarządu Powiatu. § 1 pkt 3. Za każdą nieobecność na sesjach Rady, 

posiedzeniach Komisji Rady potrąca się 15% diety ustalonej w § 1.” Zapis w 

proponowanym projekcie pozostawia wiele wątpliwości i dlatego toczy się ta 

dyskusja – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż radny powinien brać 

udział w planowanych posiedzeniach komisji i sesji, oraz tych zwołanych w 

terminie zgodnym ze Statutem Powiatu. Natomiast wszystkie te komisje 

zwoływane w trybie natychmiastowym z dziś na jutro i te w trakcie sesji rady są 

posiedzeniami nadzwyczajnymi – dodał.  Zaznaczył, że zgodnie ze Statutem 

Powiatu komisja powinna być zwołana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, gdy nie zostanie zachowany ten termin to jest to nadzwyczajne 

posiedzenie komisji.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy w miesiącu lipcu gdy nie będzie obrad 

sesji ani posiedzeń komisji Radnemu będzie przysługiwała zryczałtowana dieta 

czy nie, biorąc pod uwagę zapis §5 projektu uchwały.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że diety 

zryczałtowane będą wypłacane co miesiąc, niezależnie czy będą odbywały się 

obrady sesji i posiedzenia komisji. Jest to zagwarantowane w ustawie o 

samorządzie powiatowym – dodał.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska potwierdziła, że w 

powyższym przypadku radnym przysługuje dieta. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż gdyby został 

wykreślony zapis § 4 – „z wyjątkiem nieobecności na posiedzeniach 

zwoływanych w trybie nadzwyczajnym”, nie byłoby tej dyskusji. Nie płacimy 

za poszczególne sesje i komisje, ponieważ projekt mówi o zryczałtowanej 

diecie, natomiast jej wysokość  obniżana jest za nieobecność w posiedzeniach 

zapisanych w planach pracy Rady i Komisji – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych 

Powiatu Łowickiego, z wprowadzonymi zmianami.  
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Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Andrzej Pełka): 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 3 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXV/166/2004 w sprawie 

ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 13/.  

 

Ad pkt 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił pismo Rektora 

Collegium OO. Pijarów z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku o otwarcie 

Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu /Zał. Nr 

14/. Nadmienił, iż wniosek złożony przez Collegium OO. Pijarów na ręce 

Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego wymaga ustosunkowania się do 

niego w określonym terminie 90 dni. W między czasie zorientowałem się i 

dostałem informację odnośnie m.in. podejmowania decyzji w tym temacie, kto 

jest zobligowany do jej podjęcia – dodał. Nadmienił, iż Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu w tym temacie w sprawach dotyczących przepisów 

odnośnie powoływania organizacji kształcenia wychowania i opieki w szkołach 

i placówkach publicznych w rozdziale 5 artykule 58 pisze: „Założenie szkoły 

lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub 

placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty[…]”. Poinformował, że artykuł 5c ustawy o systemie oświaty 

powołuje się m.in. również na art. 58: „W przypadku szkół i placówek 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje 

organu prowadzącego określone w m.in. art. 58 ust 3 – wykonuje odpowiednio: 

wójt, burmistrz (prezydent), starosta, marszałek województwa”. Nadmienił, iż 

jest to jednoznaczne, że rozpatrzenie tego wniosku i podjęcie decyzji jest 

zadaniem Starosty jako organu prowadzącego. Taka jest interpretacja 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w tym temacie – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż dyskusje na temat otwarcia  

liceum przez Collegium OO. Pijarów trwają już kilka miesięcy. Pierwsze pismo 

w sprawie otwarcia tej szkoły należało zwrócić ponieważ nie zgadzała się data 

otwarcia tego liceum, w połowie września Starosta wystąpił o uzupełnienie 

dokumentów – dodał. Nadmienił, iż wg przepisów prawnych należało złożyć do 

końca września wszystkie dokumenty, wniosek wraz z pozytywną opinią 
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kuratora w tej sprawie wpłynął 29 września 2004 roku. W między czasie odbyły 

się dwa spotkania w tym temacie z rektorem Collegium OO. Pijarów i 

dyrektorem PLO, planowane jest jeszcze trzecie spotkanie – dodał. 

Poinformował, że w miesiącu styczniu zapadnie decyzja odnośnie powołania 

Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy wniosek w sprawie wykonania zjazdu z 

drogi krajowej nr 2 w miejscowości Kompina, został przekazany do Zarządu 

Krajowej Dyrekcji Dróg. Zapytał czy został już przyjęty protokół odbioru 

inwestycji wykonanej w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie, i czy zostanie 

wykonana elewacja tego budynku. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż ponieważ jest koniec 

roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych już zaplanowała inwestycje na 

przyszły rok. Zapytał o planowany zakres i termin prac na terenie Powiatu 

Łowickiego.                         

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał jaki jest koszt naprawy samochodu 

Starostwa Powiatowego marki Fiat Marea oraz jaka jest wartość szacunkowa 

samochodu marki Polonez. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda nadmienił, iż w sprawie 

skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową odbyło się spotkanie z 

zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg, na którym został 

poinformowany, że skrzyżowanie to w 2005 roku nie będzie remontowane. 

Wnioski w tej sprawie zostały złożone wraz z całą dokumentacją i argumentacją 

– dodał. Nadmienił, iż nie jest dokładnie poinformowany o planowanych 

inwestycjach Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a odpowiedzi na to pytanie udzieli 

na Sesji Rady Powiatu Łowickiego w miesiącu styczniu.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaznaczył, iż jego zdaniem powinien być 

przeprowadzony remont tego skrzyżowania, tym bardziej, że wyremontowana 

została droga. Wojewódzki Zarząd Dróg czy Powiatowy Zarząd Dróg powinni 

to kontynuować – dodał.  

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że rozmawiał na temat 

wniosku o przekwalifikowanie drogi powiatowej Różki – Kompina - Nieborów 

na drogę wojewódzką, z Naczelnikiem Urzędu Marszałkowskiego 

Departamentu Dróg Publicznych w Warszawie, która poinformowała, że w tej 

sprawie musi być zarówno wystąpienie Starosty Łowickiego jak i Starosty 

Sochaczewskiego. Nadmienił, iż możliwość przekwalifikowania drogi jest 

wtedy, gdy droga w całym ciągu będzie przekazana. Poinformował, że należy 

przygotować uzasadnienie tego przekwalifikowania i złożyć z dokumentami do 
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Marszałka Województwa, każdy starosta do właściwego, następnie 

Marszałkowie przekażą sprawę do Ministra Infrastruktury i dopiero tam 

zapadnie decyzja, która zostanie przekazana na Sejmiku a ten podejmie 

stosowną uchwałę.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha odpowiadając na pytanie Radnego 

Waldemara Wojciechowskiego poinformował, że Fiat Marea uległ awarii na 

trasie do Łodzi. Wskutek zmęczenia materiału pękł jeden ze wsporników 

mocujących silnik, który uległ przesunięciu i uszkodził instalację zasilania oraz 

przesunął klimatyzator – dodał. Nadmienił, iż wspornik kosztował 997,00 zł, a 

koszt naprawy to 600,00 zł, wymiana części instalacji paliwowej i regulacja 

klimatyzatora - 467,00 zł. Całościowy koszt naprawy wyniósł 2 067,00 zł – 

dodał. Poinformował, że nie zna dokładnej wartości szacunkowej samochodu 

marki Polonez. Praktycznie jest to wartość złomu i z tego tytułu przypadnie nam 

kwota ubezpieczenia  – dodał. Poinformował, że w chwili obecnej samochód 

stoi na zabezpieczonym policyjnym parkingu.  

 

p.o. Dyrektora Wydziału RIP Rafał Pawłowski poinformował, że w dniu      

16 grudnia 2004 roku została odebrana inwestycja wykonywana w Ośrodku 

Zdrowia w Bełchowie. Zakres prac obejmował wymianę okien, drzwi, 

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, poprawę chodnika – dodał. 

Poinformował, że ze względu na przekroczenie terminu o 76 dni oddania 

inwestycji zostały naliczone wykonawcy odsetki karne, w wysokości 0,02 %  za 

każdy dzień zwłoki. Nadmienił, iż w budżecie 2005 roku w wykazie 

planowanych zadań inwestycyjnych, ze względu na ilość środków finansowych, 

nie zostało uwzględnione wykonanie elewacji Ośrodka Zdrowia w Bełchowie. 

Prowadzone są rozmowy z wydziałem GGN aby środki finansowe na to zadanie 

pochodziły ze środków remontowych będących w dyspozycji tego Wydziału – 

dodał.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał jak była wysokość 

odsetek karnych nałożonych wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania.  

 

p.o. Dyrektora Wydziału RIP Rafał Pawłowski poinformował, że wysokość 

odsetek karnych wyniosła 5 900,24 zł, a koszt całkowity inwestycji to              

38 000,00 zł. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał czy zostały naniesione poprawki w 

Ośrodku Zdrowia w Bełchowie wskazane przez Komisję Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, m.in. dotyczące 

poprawy opraw okiennych. 
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Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż na poprzedniej Sesji udzielono informacji, 

że wszyscy kierownicy NZOZ-ów, poza dr. Smalcem płacą regularnie czynsz. 

Zapytał jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że windykacją należności 

zajmuje się Wydział FN Starostwa Powiatowego.                                                                                         

 

Radny Jerzy Wolski zaznaczył, iż nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią na 

zadane pytanie. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił zaproszenie 

wystosowane przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy w 

Bielawach na Turniej Samorządowy w Piłce Siatkowej, który odbędzie się        

16 stycznia 2005 r. o godzinie 1030  w Sali gimnastycznej w Bielawach /Zał. Nr 

15/. Poprosił Radę Powiatu Łowickiego o odniesienie się do ww. zaproszenia.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż również otrzymał ww. zaproszenie. 

Poinformował, że Wydział EKS zajmie się stroną techniczną imprezy jak i 

skompletowaniem drużyny reprezentującej Radę Powiatu Łowickiego. 

Przyłączam się do apelu pana Przewodniczącego RPŁ żeby Radni uczestniczyli 

w tym turnieju – dodał. 

 

Starosta Cezary Dzierżek odpowiadając na pytanie Przewodniczącego RPŁ 

Wiesława Dąbrowskiego poinformował, że na nagrody dla pracowników 

Starostwa zapisane były środki w wysokości  73 500 zł, natomiast 

rozdysponowano kwotę 64 500 zł. Poinformował, że zaoszczędzona kwota 

wynosi ok. 120 000,00 zł. Odpowiadając na pytanie Radnego Jerzego 

Wolskiego poinformował, że Kierownik Ośrodka Zdrowia w Bełchowie dr 

Andrzej Smalc uregulował wszystkie zaległości czynszowe. Apteka w 

Bielawach, która miała duże zadłużenie powinna do końca stycznia zwrócić 

wszystkie środki finansowe należne powiatowi – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że XXV sesja RPŁ jest ostatnią, w 

której uczestniczy pani Zofia Lepieszka jako Skarbnik Powiatu. W związku z 

tym chciałbym w imieniu własnym i ZPŁ podziękować za kilkuletnią pracę, za 

wysiłek jaki włożyła w pracę dla dobra Powiatu Łowickiego i Starostwa 

Powiatowego – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż Rada Powiatu 

przyłącza się do podziękowań dla pani Skarbnik, która pracowała dla Powiatu 

od samego jego początku czyli od 1999 roku. Poinformował, iż dzisiejsza sesja 

jest ostatnią w roku 2004, w związku z tym w imieniu całej Rady Powiatu 

Łowickiego chciałby podziękować wszystkim, Zarządowi Powiatu, Staroście 
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Łowickiemu, dyrektorom wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych 

powiatu, pracownikom starostwa za pracę w minionym roku na rzecz Powiatu 

Łowickiemu i złożyć wszystkim życzenia na nowy 2005 rok.  

 

Starosta Cezary Dzierżek przyłączył się do życzeń Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego.   

 

Ad pkt 12 

 

Zakończenie obrad XXV Sesji RPŁ  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  

zamknął obrady XXV sesji RPŁ. 

 

 

 

 

Protokółowała: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


