
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVI/05 
 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  28 lutego 2005 roku, godz. 9.00 

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 XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podziękowania dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej I LO im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

6. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2004 

rok, założenia pracy na 2005 rok.  

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa            

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2004 rok.  

10. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

11. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych.  

12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

13. Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

2) określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2005,  

3) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

4) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 
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wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

5) zmiany Uchwały rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/115/2004 z dnia 

26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława 

Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania 

Kapituły medalu, 

6) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z 

Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność  Pożytku Publicznego na 2005 rok. 

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

16.  Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 
Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XXVI 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. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica zawnioskował w imieniu Zarządu Powiatu 

Łowickiego o wycofanie z porządku obrad podpunktu 1 w punkcie 14 – 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

 

Radni w głosowaniu jawnym(w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, nieobecni          

Radni: Wiesław Adach, Artur Balik, Marian Boczek, Marek Byzdra, Krzysztof 

Dąbrowski, Bolesław Kowalski, Andrzej Płacheta, Jerzy Wolski): 
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za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia po zmianach.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podziękowania dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej I LO im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

6. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2004 

rok, założenia pracy na 2005 rok.  

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa            

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2004 rok.  

10. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

11. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych.  

12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

13. Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2005,  

2) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

3) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki, 
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4) zmiany Uchwały rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/115/2004 z dnia 

26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława 

Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania 

Kapituły medalu, 

5) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z 

Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność  Pożytku Publicznego na 2005 rok. 

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

16.  Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

     
Ad. pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, nieobecni          

Radny Wiesław Adach, Artur Balik, Marian Boczek, Marek Byzdra, Krzysztof 

Dąbrowski, Bolesław Kowalski, Andrzej Płacheta, Jerzy Wolski) : 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5  

 

Podziękowania dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej I LO im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że I Liceum 

Ogólnokształcące im. Józefa w Łowiczu w ogólnopolskim rankingu szkół 

średnich prowadzonym przez dziennik „Rzeczypospolita”  i miesięcznik 

„Perspektywy” uplasowało się na 6 miejscu. Nadmienił, iż ubiegłoroczna 17 

pozycja wydawała się dla wielu wynikiem trudnym do powtórzenia. Tym 

bardziej cieszymy się, że Rada Powiatu jako organ prowadzący może tak zacną 

szkołę prowadzić i cieszyć się z tego sukcesu - dodał. Zaznaczył, że na ten 

wynik składa się wieloletnia praca całej kadry pedagogicznej, dyrekcji tej szkoły 

jak i niewątpliwie uczniów. RPŁ wspólnie z ZPŁ chciała na dzisiejszej Sesji 

podziękować dyrekcji, kadrze nauczycielskiej, przede wszystkim tym którzy 

przygotowywali olimpijczyków, za osiągnięty sukces, który odbił się szerokim 

echem w całym kraju – dodał. Poprosił dyrekcję i zaproszoną kadrę 

nauczycielską o przyjęcie kwiatów i podziękowań.  
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Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż I Liceum Ogólnokształcące 

im. Józefa Chełmońskiego jest jedną z najstarszych szkół w Łowiczu i w 

środkowej Polsce. Pierwsze wzmianki z historii tej szkoły pochodzą z 1433 roku 

wtedy to arcybiskup ufundował szkołę kolegiacką, kolejne ważne wydarzenie 

miało miejsce w 1833 roku, kiedy szkoła została przemianowana na urzędową 

szkołę świecką. W latach 1862 – 1865 do szkoły uczęszczał Józef Chełmoński – 

dodał. Poinformował, że w latach 1958 – 1961 miała miejsce budowa nowego 

gmachu szkolnego gdzie obecnie prowadzone są zajęcia, w 1961 roku szkole 

zostało nadane imię Józefa Chełmońskiego, natomiast w 1991 roku została 

odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nadmienił, iż 

absolwenci tej szkoły otrzymują dobre wyniki i nie mają kłopotów z dostaniem 

się na uczelnie wyższe państwowe i prywatne. To dzięki ofiarnej pracy dyrekcji 

szkoły, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej – dodał. Wysiłek 

tego grona pedagogicznego jest dość duży i serdecznie dziękujemy za trud i 

życzymy by w następnych latach z 6 miejsca I LO przesuwało się w stronę 

miejsca 1 – dodał.  

 

Dyrektor I LO w Łowiczu Henryk Zasępa wyraził zadowolenie, że RPŁ i 

ZPŁ uhonorowali tą szkołę podziękowaniami za jej osiągnięcia. Nadmienił, iż 

oprócz tych obecnych nauczycieli są i inni, którzy mają wśród swoich 

wychowanków olimpijczyków, których nie uwzględniono w ww. rankingu. To 

jest część pracy szkoły, część pracy wszystkich nauczycieli, również praca 

uczniów i rodziców, którzy nam bardzo pomagają i za to serdecznie dziękuję – 

dodał. Przedstawił obecnych nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesu 

szkoły. Dodał, że poza  I LO z terenu Powiatu Łowickiego także ZSP w 

Zduńskiej Dąbrowie miał olimpijczyków.   

 

Nastąpiło wręczenie uznaniowych listów gratulacyjnych oraz kwiatów dla kadry 

nauczycielskiej I LO obecnej na Sesji RPŁ: Elżbieta Skoneczna – Wicedyrektor 

I LO, Beata Gładka, Renata Ciesielska, Agnieszka Łazińska, Urszula Tworek, 

Krzysztof Jan Kaliński, Zbigniew Zagajewski. Szkoła otrzymała  sprzęt 

elektroniczny.  

 

Ad pkt 6  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie miedzy sesjami.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w okresie między 

sesjami odbyło się 12 protokołowanych posiedzeń ZPŁ, na których między 

innymi zajmowano się uzgodnieniem projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łowicza, obręb ul. Powstańców i 
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ul. Kaliskiej, oraz ul. Katarzynów i ul. Łyszkowickiej, oraz Gminy 

Domaniewice.  

Zarząd Powiatu Łowickiego  podjął uchwały w sprawach:  

1) upoważnienia Pani Martyny Szpiek – Górzyńskiej – Dyrektora Powiatowego  

    Urzędu Pracy w Łowiczu oraz Pani Jadwigi Dąbrowskiej - Zastępcy  

    Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, do składania oświadczeń  

    woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu  

    Pracy, 

 2) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do uchwały  

    Nr XXV/164/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w  

    sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok, 

3) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa  

    Powiatowego w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w  

    załączniku nr 1 do siwz, 

4) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego celem wyłonienia  

    wykonawcy na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego  

    w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w załączniku nr 1 do  

    siwz, 

5) ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o  

    uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego, 

6) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu  

    Łowickiego opracowanego na podstawie projektu budżetu Powiatu  

    Łowickiego, 

7) sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 40/2003 z dnia  

    8 kwietnia 2003 roku, w sprawie  nieodpłatnego  przekazania do użytkowania  

    samochodu  ciężarowego  Muzeum w Łowiczu, 

8) powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów  

    dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych w ramach uczestnictwa  Powiatu       

    Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez      

    programy  stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu      

   Operacyjnego      Rozwoju Regionalnego,  

9)podjęcia działań zmierzających do zaliczenia drogi powiatowej nr 2714 E  

   Ruszki – Kompina – Nieborów do kategorii dróg wojewódzkich, 

10) sprawie wszczęcia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  

      celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż platformy przychodowej  

      do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w  

      Domaniewicach i Ośrodku Zdrowia w Łowiczu, 

11) sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  

      Sprzedaży, 
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12) powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu  

      przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum       

      Ogólnokształcącego w Łowiczu, 

13) powołania imiennego składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych  

      Sportowców w Powiecie Łowickim, 

14) przyjęcia Regulaminu Nagradzania Najlepszych Sportowców w Powicie  

      Łowickim, 

15) powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli  

      ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

16) uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego  

      stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

17) powierzenia stanowiska  dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im.  

      Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu, 

18) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok                                

 

Poinformował, że w okresie miedzy sesjami odbyły się cztery konferencje 

prasowe, odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego 

dotyczące m.in. pozyskiwania nowych środków unijnych. Nadmienił, iż 

Wydział SRZ w tym okresie wydał: -  26 uzgodnień inwestycji w formie 

postanowień w zakresie ochrony gruntów ornych, - załatwiono 5 spraw w 

zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, - w ramach sprawowanego 

nadzoru nad gospodarką leśną 96 właścicielom udzielono pomocy w zakresie 

doradztwa i instruktażu,               - przygotowano 3 opinie dotyczące projektów 

w sprawie dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 

Obszarów Wiejskich. Oddział Zarządzania Kryzysowego opracował plan 

działania w zakresie obronności cywilnej na lata 2005 – 2006 - dodał. 

Poinformował, że Wydział EKS przygotowuje szkoły ponadgimnazjalne do 

przeprowadzania w roku bieżącym nowych matur, powołane zostały komisje 

egzaminacyjne dla nauczycieli podnoszących stopnie awansu zawodowego na 

nauczyciela mianowanego w związku ze złożonymi wnioskami. Poinformował, 

że Wydział AB wydał m.in.  58 pozwoleń na budowę, 49 decyzji 

zatwierdzających projekt budowlany. Wydział KT zajmował się przede 

wszystkim wydawaniem dowodów rejestracyjnych, do systemu 

informatycznego wprowadzono około 3 tysiące wniosków o wymianę prawa 

jazdy, w miesiącu marcu proces ten powinien zostać zakończony – dodał. 

Nadmienił, iż do Wydziału GGN zakupiony został wielkoformatowy sprzęt 

skanująco - kopiujący. Poinformował, że trwają prace nad opracowaniem 

powiatowego programu przygotowania publicznej i niepublicznej służby 

zdrowia na cele obronne państwa, przygotowywane są materiały niezbędne do 

opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w 

ramach Programu Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego. 

Poinformował, że pomimo małych opadów śniegu z PZD wyjechały pługi do 



 8 

odśnieżania, a także wykorzystano ponad 200 ton soli i piasku. Mimo, że jest to 

okres zimowy trwa niszczenie znaków drogowych, trzeba było założyć 25 sztuk 

nowych tablic oraz 38 tarcz znaków – dodał. Na utrzymanie dróg wydaliśmy 

około 150 tys zł.– dodał. Poinformował, że Starosta Łowicki uczestniczył także 

w spotkaniu z Ministrem Zdrowia w sprawie szybszego uruchomienia pieniędzy 

zarezerwowanych dla szpitali, brał udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów 

Polskich – dodał. Nadmienił, iż Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego 

uczestniczyli w spotkaniu Premiera Rządu RP Marka Belki z uczniami i 

nauczycielami I LO w Łowiczu, na którym odsłonięto pamiątkową tablicę w 

związku ze strajkiem szkolnym. Poinformował, że Starosta Łowicki 

uczestniczył także w spotkaniach, które miały miejsce na terenie powiatu 

Łowickiego, było to m.in. - podsumowanie roku 2004 w Komendzie 

Powiatowej Policji i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Ad pkt 7  

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie 

miedzy sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie 

między sesjami uczestniczył w wielu spotkaniach świąteczno – noworocznych, 

opłatkowych, brał udział w spotkaniach dotyczących rocznego podsumowania 

działalności Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej oraz w posiedzeniach komisji stałych RPŁ.  

 

Ad pkt 8  

 

Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2004 rok, 

założenia pracy na 2005 rok.  

 

Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła informację z 

realizacji zadań wykonanych w 2004 roku przez Wydział Finansowy oraz 

główne zamierzenia na 2005 rok /Zał. Nr 2/.  

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz przedstawiła i omówiła informację z 

realizacji zadań wykonanych w 2004 roku przez  Wydziału Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz główne zamierzenia na 2005 rok /Zał. 

Nr 3/.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, czy 28 podpisanych umów o pracę dotyczyło 

tylko umów o pracę w ramach robót publicznych. Poprosiła o pisemną 

informacje na temat: 
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- wydanych delegacji służbowych – ich tematyka, miejsce, koszt,  

- udziału pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu w szkoleniach 

podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.  

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz poinformowała, że większość 

podpisanych umów o pracę dotyczyło robót publicznych. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał czy w związku z wejściem 

Polski do Unii Europejskiej zmieniła się dynamika składania wniosków o 

wydanie paszportu. 

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz poinformowała, że dynamika 

wydawania paszportów zmalała między innymi dlatego, że granicę kraju można 

przekroczyć legitymując się dowodem osobistym. Odbiór paszportu następuje w 

Starostwie na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia z Wojewodą 

Łódzkim. Petenci nie muszą jeździć po odbiór paszportu do UW w 

Skierniewicach - dodała. 

 

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia Joanna 

Jaros przedstawiła i omówiła informację z realizacji zadań wykonywanych w 

2004 roku przez Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy 

społecznej oraz główne zamierzenia na 2005 rok /Zał. Nr 4/. 

 

p.o. Dyrektora Wydziału RIP Rafał Pawłowski przedstawił i omówił 

sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Rozwoju, 

Informacji i Promocji Powiatu w roku 2004 oraz główne zamierzenia na rok 

2005 /Zał. Nr 5/.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała kiedy zostaną zakończone prace nad 

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i kiedy zostanie on przedstawiony 

Radnym. Zapytała także jakie są efekty współpracy ze Stowarzyszeniem 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.  

 

p.o. Dyrektora Wydziału RIP Rafał Pawłowski poinformował, że prace nad 

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zostaną zakończone za około półtora 

miesiąca. Nadmienił, iż dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Powiatów i 

Gmin Dorzecza Bzury istniała możliwość m.in. pozyskania środków z programu 

SAPARD, pozyskania środków finansowych dla gmin w zakresie edukacji. 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem jest możliwość organizowania szkoleń 

dla pracowników samorządów powiatowych i gminnych w zakresie 

przygotowywania dokumentów i pozyskiwania środków z programów unijnych, 

udało się również uruchomić portal internetowy „Bzura” – dodał. 
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Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

informację z realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez Wydział 

Edukacji, Kultury i Sportu /Zał. Nr 6/. 

 

Radna Jolanta Kępka zapytała jakie są efekty współpracy z  Regionalną 

Agencją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz jakie środki zostały 

pozyskane w Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformowała, że efektem 

współpracy jest wydany informator o województwie łódzkim, w którym bardzo 

obszernie jest zaprezentowany Powiat Łowicki. Są to piękne kolorowe zdjęcia, 

duża, szeroko reprezentowana wiedza o naszym regionie, jest podany adres 

powiatowego punktu informacji turystycznej, który działa w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej i w tej chwili jest drukowany i będzie rozprowadzony po 

całym świecie do punktów informacji turystycznej przy ambasadach na całym 

świecie - dodała. Nadmieniła, iż szersze informacje dotyczące Regionalnej 

Agencji Turystycznej Województwa Łódzkiego poda na piśmie. Nadmienił, iż  z 

Europejskiego Funduszu Społecznego środki finansowe zostały pozyskane dla  

O Sz - W w Kiernozi ok. 9 000,00 zł na remont świetlicy  i dla ZSL w Zdunach 

na warsztaty teatralne w wysokości  8 000,00 zł.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski nadmienił, iż w ubiegłym tygodniu 

nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora III LO im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu. Jest wśród nas pani Anna Gajda, 

która wygrała ten konkurs i otrzymała nominację na stanowisko dyrektora – 

dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski wręczył kwiaty pani Dyrektor III LO w 

Łowiczu Annie Gajdzie z gratulacjami, życząc sukcesów w pracy.    

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak dodała, że pozyskano środki 

finansowe w wysokości 560 000,00 zł na stypendia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Wiesława Dąbrowskiego poinformowała, że w 

ubiegłym roku rozpoczęto procedurę zbierania wniosków w postaci kart 

zgłoszeniowych, których łącznie złożono ok. 1200. W tej chwili po obniżeniu 

progu dochodowości łącznie zakwalifikowało się spełniwszy wszystkie warunki 

około 400 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wszystkie wnioski 

wyselekcjonowane, sprawdzone i skontrolowane przez Wydział EKS 

kwalifikują się do otrzymania stypendium – dodała. Poinformowała, że 

stypendia te przydziela Powiatowa Komisja Stypendialna. 
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Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak odpowiadając na pytanie 

Radnego Waldemara Wojciechowskiego poinformowała, że środki finansowe 

przeznaczone na wypłatę stypendiów będą refundowały wydatki uczniów jakie 

ponoszą na naukę.  

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił i omówił informację o 

zadaniach wykonywanych w 2004 roku przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz główne 

zamierzenia na 2005 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw 

obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Łowickim 

w 2004 roku  /Zał. Nr 7/.  

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż w roku ubiegłym Urząd Marszałkowski w 

Łodzi nie przekazał Powiatowi Łowickiemu środków finansowych na 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

85 000, zł. Zapytał czy kwota ta zostanie zwrócona w 2005 roku.  

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga poinformował, że każdy podmiot 

gospodarczy, który korzysta ze środowiska powinien odprowadzać opłaty za to 

korzystanie do Marszałka Województwa, który wg klucza ustawowego 

pieniądze te kieruje do Narodowego, Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku ubiegłym 

otrzymaliśmy od Marszałka o 40 % mniej środków finansowych niż w 

poprzednich latach – dodał. Poinformował, że do Urzędu Marszałkowskiego 

wystosowane zostało pismo z zapytaniem o przyczynę nie przekazania tych 

środków. W pierwszych dniach stycznia po rozmowie osobistej Starosty 

Łowickiego z Marszałkiem Województwa w tej sprawie, uzyskaliśmy obietnicę 

szczegółowej analizy wyjaśnienia powyższych przyczyn, jednak do tej pory nie 

mamy żadnej wiadomości w tej sprawie – dodał. Poinformował, iż wszystko 

wskazuje na to, że w systemie, oprogramowaniu, które stosuje Urząd 

Marszałkowski przy rozdziale tych środków, nastąpiła pomyłka i zostały  one 

skierowane gdzie indziej. Nadmienił, iż wydział UM odpowiedzialny 

merytorycznie za przestrzeganie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

przez podmioty gospodarcze nie dokonuje kontroli tych wpłat. Nie posiada 

pełnego wykazu ww. podmiotów – dodał. Poinformował, że do Marszałka 

Województwa zostało wystosowane pismo z propozycją podpisania 

porozumienia na mocy, którego powiaty mogłyby dokonywać kontroli 

wnoszenia opłat przez podmioty gospodarcze wówczas ściągalność należności 

byłaby także lepsza.   

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska przedstawiła 

i omówiła informację z realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz główne 
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zamierzenia Wydziału na rok 2005  /Zał. Nr 8/. Poinformowała, że Wydział 

GGN jest jednostką rejestrującą zmiany w ewidencji gruntów i nieruchomości. 

Ewidencja ta zawiera takie dane jakie zgłaszają nam właściciele nieruchomości 

– dodała. Nadmieniła, iż zgodnie z przepisami prawa właściciele gruntów są 

zobowiązani w terminie 30 dni informować o wszelkich zmianach jakie mają 

miejsce na ich nieruchomości. Zmiany te dotyczą m.in. rozbiórki lub budowy 

budynków, posadzenia lub wycięcia drzew – dodała. Stwierdziła, iż gdyby 

każdy właściciel zgłaszał te zmiany można by wtedy twierdzić, że ewidencja 

gruntów jest zgodna z ich stanem faktycznym. Poinformowała, że rejestr 

ewidencji gruntów musi być zgodny z rejestrem ksiąg wieczystych 

prowadzonych przez sądy i właściciel powinien o to dbać. Nadmieniła, iż osoby 

składające wnioski do ARiMR o dopłaty unijne, które nie zadbały o zgodność 

ww. rejestrów zgłaszały się do Wydziału z pretensjami, że w dokumentach w 

Wydziale panuje w bałagan. Zaznaczyła, że każdy kupując nieruchomość lub ją 

sprzedając powinien sprawdzić jej stan, granice w terenie. Poinformowała, że 

ewidencja gruntów jest dokumentem publicznym i jednocześnie zaapelowała o 

sprawdzanie danych zawartych w dokumentach tzn. wypisach z rejestru 

gruntów, księgach wieczystych, i na mapach. Naszym zamierzeniem na lata 

następne jest dalsza informatyzacja zasobu geodezyjnego i weryfikacja 

polegająca na doprowadzeniu do zgodności zapisów w dokumentach ze stanem 

faktycznym na gruncie – dodała.  

 

Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa przedstawił i omówił informację                  

z realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez Wydział Architektoniczno 

– Budowlany Starosta Powiatowego oraz główne zamierzenia na 2005 rok                    

/Zał. Nr 9/.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał jak rozkłada się ilość - 332 

wydawanych dzienników budowy  na terenie powiatu i  miasta.  

 

Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa poinformował, że wydanie dziennika 

budowy jest konsekwencją wydania pozwolenia na budowę. Nadmienił, iż ok. 

2/5 ww. ilości stanowią dzienniki wydane na terenie miasta a pozostałe 3/5 to 

teren gmin.  

 

Dyrektor Wydziału KT Krystyna Wojciechowska przedstawiła i omówiła 

informację o zadaniach wykonywanych w 2004 roku przez Wydział 

Komunikacji i Transportu oraz główne zamierzenia na 2005 rok /Zał. Nr 10/.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska przedstawiła i omówiła 

informację z realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez Zespół Radców 

prawnych Starosta Powiatowego w Łowiczu oraz główne zamierzenia na 2005 

rok /Zał. Nr 11/.  
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Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Zatrudnienia i 

Przeciwdziałania Bezrobociu Agnieszka Kopczyńska przedstawiła i omówiła 

informację z realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez Samodzielne 

Stanowisko do spraw Zatrudnienia i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz główne 

zamierzenia na 2005 rok /zał. Nr12/.  

 

Starszy Informatyk Andrzej Zarost przedstawił i omówił informację z 

realizacji zadań wykonywanych w 2004 roku przez Samodzielne Stanowisko – 

Informatyk Starostwa oraz głównych zamierzeniach na 2005 rok /Zał. Nr 13/.  

 

Ad pkt 9  

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga poinformował że Powiatowa 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest ciałem obowiązkowym wg ustawy o 

samorządzie powiatowym i każdy powiat taką posiada.  

Przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2004 rok /Zał. Nr 14/. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach XXVI Sesji RPŁ. Godz. 11.30 

 

Obrady wznowiono o godz. 11.45  

 

Ad pkt 10  

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska przedstawiła 

i omówiła informację o stanie mienia Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 15/.  

 

Ad pkt 11  

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i szczegółowo 

omówił informacje ostanie polityki prorodzinnej na terenie powiatu, wspieranie 

osób niepełnosprawnych /Zał. Nr 16/.  

 



 14 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż na stronie 7 przedstawionej informacji 

zapisane są środki finansowe potrzebne na pomoc społeczną w wysokości 

1 192 000,00 zł. W projekcie budżetu na 2005 rok planowane jest 614 836,00 zł, 

różnica wynosi 576 262,00 zł, to poważna kwota - dodał. Zapytał jak dyrektor 

PCPR widzi rozwiązanie tego problemu w przyszłym roku.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik nadmienił, iż Ministerstwo 

Finansów poinformował, że Powiat Łowicki na pomoc społeczną otrzymał 

1 152 000,00 zł. Jest to wykonanie za 2003 rok, myślę, że tą kwotę uzyskam, 

zresztą zapewnienie ZPŁ otrzymałem – dodał.  

 

Ad pkt 12  

 

Informacja na temat funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński przedstawił i omówił informacje 

na temat funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w 2004 roku 

/Zał. Nr 17/. Zaznaczył, iż z całą pewnością rok 2004 był przełomowy, co 

złożyło się na szereg podjętych działań. Poinformował, że dokonano zmian 

regulaminu premiowego i wprowadzono premię motywacyjną, zmieniono 

system żywienia, wprowadzono możliwość skorzystania z bufetu w stołówce, 

zmieniono system funkcjonowania pralni szpitalnej. Koszty zmniejszyły się w 

skali miesiąca o 10 000,00 zł, rozpoczął się proces wymiany zniszczonej 

bielizny na nową, będzie ona jeszcze lepsza – dodał. Nadmienił, iż dokonano 

kompleksowych przeglądów i konserwacji urządzeń, nie odnotowano żadnych 

awarii, dokonano korekty w umowie o zakup energii elektrycznej. Odnowione 

zostały oddziały szpitala, wygospodarowano nowe pomieszczenia na 

diagnostykę, wprowadzono program gospodarki lekiem co dało ciągłość dostaw 

leków - dodał. Poinformował, że została powołana służba epidemiologiczna 

Zespołu Opieki Zdrowotnej. W pierwszym półroczu 2004 roku doprowadzono 

do zwiększenia kontraktu z NFZ, pod koniec 2004 roku i początku 2005 

wprowadzono nowe procedury do kontraktu jak: medycynę szkolną, 

ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską, profilaktykę szyjki macicy i inne, 

zawarty kontrakt jest większy w stosunku do roku 2004 – dodał. Poinformował, 

że złożony został wniosek do Funduszu Europejskiego o dotację w wysokości 

ok. 1 200 000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ, i  

uzyskał on akceptację. Nadmienił, iż w 2001 roku sytuacja finansowa ZOZ 

zaczynała się pogarszać, szpital osiągnął stratę na działalności w wysokości 

4 187 271,00 zł, co dało ogólna stratę wynikową na kwotę 4 941 165,00 zł, rok 

2002 był rokiem zapaści ZOZ-u, strata ogółem wynosiła już 5 184 024,00 zł, z 

czego na sprzedaży 3 682 925,00 zł, od tego czasu obserwuje się poprawę, w 

2003 roku osiągnięta strata na sprzedaży wyniosła 2 324 191,00 zł, a ogólna 
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strata 4 481 152,00 zł. W przeciągu tych trzech lat widzimy, że Zespół Opieki 

Zdrowotnej co roku osiąga straty na sprzedaży – dodał. Poinformował, że za 

2004 rok księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte dlatego nie zna 

dokładnych danych, ale dysponuje dość wiarygodnymi, i w 2004 roku na 

sprzedaży ZOZ osiągnął zysk w wysokości 784 514,00 zł, z czego ogółem zysk 

wynosi 841 797,00 zł. Sytuacja nadal jest bardzo poważna ponieważ obsługa 

zadłużenia, koszty ZUS, koszty komornicze, koszty sądowe, odsetki dają taką 

kwotę, która przewyższa ten zysk, około 2 mln co po odjęciu daje stratę ok. 

1 500 000,00 zł – dodał. Poinformował, że w 2001 roku kontrakt finansowy do 

wykonania wynosił 12 261 325,00 zł, w 2002 roku był większy i wynosił 

12 602 472,00 zł, w 2003 roku kontrakt spadł do 12 429 104,00 zł, w 2004 roku 

poprzez dokontraktowanie kształtował się na poziomie 14 011 049,00 zł, 

natomiast na 2005 rok kontrakt wynosi 14 373 415,00 zł. Stwierdził, że jest duża 

szansa na wyprowadzenie szpitala na prostą, która zostanie z całą pewnością 

wykorzystana. Poinformował, że przewidywane są pewne zmiany m.in. 

restrukturyzacja diagnostyki laboratoryjnej, co wiązać się będzie ze 

zmniejszeniem miejsc pracy.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał jaki jest procent obłożenia łóżek szpitalnych na  

Oddziałach ZOZ w Łowiczu i w Oddziale  Rehabilitacji i Fizjoterapii w 

Stanisławowie 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że procent ogólny 

obłożenia łóżek w ZOZ w Łowiczu jest do 80 %, natomiast oddział w 

Stanisławowie osiąga powyżej 80%. Jest to jednostka bardzo obciążona – dodał. 

Poinformował, że na początku roku 2004 przeprowadzona została analiza 

wykorzystania łóżek, ale pod kątem metrażu, która wypadła niekorzystnie.   

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, że na podstawie przedstawionych przez 

dyrektora ZOZ informacji widać, że ten rok może być przełomowym, ale nie 

wszystkie zestawienia finansowe są czytelne. Zapytał jaki procent środków 

przeznaczanych na ZUS szpital nie płaci i jaki jest to procent w stosunku do 

zadłużenia,  czy został już opracowany regulamin wynagradzania, czy był on 

uzgodniony ze związkami zawodowymi, i jakie są zagrożenia ze strony 

wierzycieli. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że z należności 

miesięcznych w pierwszej kolejności ¼ jest zabierana na spłatę zadłużenia 

wobec ZUS, następnie płacone są zadłużenia pracownicze i wierzycieli. 

Nadmienił, iż regulamin wynagradzania w dalszym ciągu jest opracowywany. 

Obecnie znajduje się na etapie tworzenia tabel wynagrodzeń i opracowania 

zróżnicowań stanowiskowych – dodał. Poinformował, że  związki zawodowe 

zgłosiły duże dysproporcje odnośnie wynagrodzeń na tych samych 
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stanowiskach. Poinformował, że z wierzycielami nie ma w zasadzie trudności, 

zawierane są ugody, których efektem jest zmniejszenie bądź anulowanie 

odsetek. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski zapytał czy komornik reguluje 

najstarsze zadłużenia ZOZ.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że komornik spłaca 

najwcześniejsze zadłużenie. Dodał, że nie ma jeszcze wszystkich informacji 

dotyczących tych regulacji, nie wie np. jak zostały rozliczone środki finansowe 

w wysokości 1 000 000,00 zł. 

 

Ad pkt 13  

 

Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

informację na temat zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych /Zał. Nr 18/. Nadmieniła, iż 

powiat nie dokłada żadnych środków do subwencji oświatowej przeznaczonej 

na utrzymanie oświaty w Powiecie Łowickim. Stwierdziła, że informacja o 

likwidacji jakiejkolwiek placówki spotyka się z dużym oporem rodziców i 

uczniów. Poinformowała, że nowa matura wymusza nowy sposób kształcenia 

uczniów, a przy skróconym czasie nauki i przy 30 osobowej klasie jest to 

trudne. 

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że na podstawie przedstawionych 

informacji doszedł do całkiem innych wniosków. Porównałem  informacje, z 

roku ubiegłego i obecną, i w zeszłym roku różnica między ilością izb lekcyjnych 

a ilością oddziałów wynosiła 21 izb więcej niż posiadanych oddziałów a w tym 

roku wyniesie 43, a w kolejnym roku – 51, po prostu mamy pustostany – dodał. 

Nadmienił, iż jego zdaniem wnioski jakie wyciągnął ZPŁ idą w kierunku 

usilnego utrzymania obecnego stanu sieci szkół ponadgimnazjalnych. W mojej 

opinii, Zarząd nie uwzględnił rzeczy fundamentalnej, mianowicie roku 2006, 

kiedy w sposób naturalny kończą się pewne dobrodziejstwa wynikające z Kraty 

Nauczyciela, w 2006 roku ci nauczyciele, którzy spełniają warunki mogą odejść 

na emeryturę – dodał. Stwierdził, że wszyscy ci nauczyciele, którzy mają już 

uprawnienia skorzystają z tej możliwości i na emeryturę odejdą. Przecież 2006 

rok daje szanse, na zasadzie naturalnego ruchu kadrowego do dokonania 

reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych, które pozwolą na dokonanie 

pewnego rodzaju oszczędności – dodał. Podkreślił, że jest przeciwny by 

zamknąć jakikolwiek kierunek kształcenia, że jest przeciwny wydawania 
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zaoszczędzonych pieniędzy w oświacie na inne dziedziny życia społecznego.  

Dopiero takie działania pozwolą na inwestycje w oświacie, na podziały na 

grupy, na pełną konsumpcję subwencji oświatowej w sposób racjonalny – dodał. 

Stwierdził, że tego myślenia w polityce oświatowej Zarządowi brakuje. Dla 

mnie na dzień dzisiejszy rok 2005 jest ostatnim momentem, żeby zorientować 

się, które szkoły są szkołami nielubianymi – dodał. Zaproponował by 

przeprowadzić wolny nabór do szkół i w ten sposób zorientować się, która 

szkoła będzie go miała, a która nie, i okaże gdzie jest ewentualne prawo 

połączyć szkołę z inną. Stwierdził, że w Polsce są tylko dwa powiaty, które 

utrzymują dwa ZSP RCKU, które kształcą w zawodach rolniczych i około 

rolniczych. Kształcenie rolnicze jest najdroższe – dodał. Zaznaczył, że to jest 

ostatni sygnał żeby przystąpić do reformy sieci szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poinformował, że temat oświaty 

ponadgimnazjalnej jest największym problemem w dyskusji na komisjach, 

Sesjach RPŁ i posiedzeniach ZPŁ. Przedstawiane statystyki, coraz głębszy niż 

demograficzny są powodem dyskusji, a powinny być powodem podjęcia decyzji 

w tej sprawie, ale ich z roku na rok brak  – dodał. Stwierdził, że trzeba zdawać 

sobie sprawę, że decyzje podjęte dziś będą finansowo skutkować dopiero za dwa 

lata. Nadmienił, iż zakładane utrzymanie tej struktury do roku 2010 jest 

tragiczne w myśleniu dla tego powiatu, tego Zarządu, ponieważ ilość 

pustostanów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych pogłębia się z 

roku na rok. Sztuczne utrzymywanie dotychczasowej sieci szkół jest faktem, być 

może, że Zarząd w swoim myśleniu dochodzi do wniosku żeby wolny rynek 

ukształtował tą sieć, i prawdopodobnie tak będzie już w roku bieżącym, 

ponieważ nie mamy kim wypełnić i nie wypełnimy klas w szkołachł w naszym 

powiecie – dodał. Zaznaczył, że nie jest i nigdy nie był za jakimkolwiek 

zdejmowaniem złotówki z dotacji przeznaczonej na ucznia ale środki te można 

w sposób racjonalny i efektywny zagospodarować dla dobra przyszłej 

młodzieży.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż zgadza się z poruszonymi 

problemami. Izba lekcyjna może przyjąć 30 osób natomiast małe izby powinny 

zostać wyeliminowane – dodał. W ciągu najbliższych lat 2009 – 2011 będzie ok. 

30 -31 trzecich klas gimnazjalnych, a my proponujemy na 9 szkół 

ponadgimnazjalnych 6, proponujemy pięć szkół na terenie miasta i jedną poza 

miastem – dodał. Poinformował, że w 2006 roku nauczyciele będą mogli odejść 

na emeryturę, Nadmienił, iż w tym roku zaledwie kilka osób o tym 

zdecydowało, ale czas na podjęcie decyzji jest do końca maja. W przyszłym 

roku więcej osób skorzysta z tej możliwości – dodał. Nadmienił, iż do 

Marszałka Województwa zostało wystosowane pismo w sprawie budynku, w 

którym mieści się II LO. Jeśli Urząd Marszałkowski nie przekaże nam tej 

nieruchomości to II LO zostanie wyprowadzone z tego budynku. Poinformował, 
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że w podziale klas pierwszych nie zostało ujęte Pijarskie Liceum 

Ogólnokształcące ze względu na odmowną decyzję w sprawie jego otwarcia. 

Nadmienił, iż ZPŁ wyszedł z założenia by w roku bieżącym nie likwidować ani 

nie łączyć żadnej szkoły i poczekać na rozwiązanie dwóch spraw: kwestii 

budynku, w którym mieści się II LO i kwestii powstania PLO. Łączenie czy 

likwidacja to sprawa bardzo delikatna – dodał. Poinformował, że czynione są 

starania by subwencja oświatowa była dobrze zagospodarowana, żeby nie 

korzystać z innych środków powiatowych. Myślę, że odpowiedź jeśli chodzi o 

nabór do klas pierwszych będziemy mieli już w tym roku, nie zgadzam się z 

opinią jakoby ZPŁ celowo opóźniał i nie podejmował takich decyzji, które 

powinny być podejmowane na co najmniej kilkanaście miesięcy wstecz a nie w 

ostatniej chwili – dodał. Nadmienił, iż po wielokrotnej analizie sytuacji 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego uważa, że w powiecie łowickim nie należy 

podejmować decyzji w roku bieżącym odnośnie zmiany w sieci szkół, należy 

natomiast rozpocząć powolne przygotowanie się do przyszłego roku kiedy to za 

zgodą Rady decyzje takie zostaną podjęte – dodał. Stwierdził, że to prawda, że 

szkoły rolnicze są drogie ale biorąc pod uwagę to, że Powiat Łowicki jest 

powiatem rolniczym to tak łatwo nie powinno się ich likwidować.  

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż Powiat Łowicki zajmuje 3 miejsce w Polsce 

pod względem hodowli bydła, 5 miejsce pod względem produkcji trzody 

chlewnej co świadczy o sile rolnictwa i niewątpliwie jest zasługą istnienia 

dwóch szkół rolniczych.  

 

Dyrektor ZSP nr 2 RCKU Mirosław Kret poinformował, że 11 lutego 2005 

roku odbyło się pierwsze forum szkół rolniczych Województwa Łódzkiego, i 

okazało się, że szkół rolniczych w tym województwie jest 26. Nadmienił, iż 

obecnie jest duże zainteresowanie rolnictwem i szkołami rolniczymi, i będzie 

takie przez najbliższe 2 -3 lata. W związku z wejściem Polski do Unii 

Europejskiej szkoły rolnicze mają szanse się rozwijać, dlatego trzeba to 

wykorzystać – dodał. Poinformował, że w ubiegły piątek w SSP Nr 2 RCKU w 

Łowiczu odbyło się spotkanie rolników, na którym padały pytanie o kierunki 

kształcenia w szkołach rolniczych, ponadto jest duże zainteresowanie 

uzyskaniem tytułów przez rolników. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski ogłosił 5 minutową przerwę w 

obradach XXVI Sesji RPŁ. Godz. 13.45 

 

Obrady wznowiono o godz. 13.50  
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Ad pkt 14  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach : 

 

1) określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych roku 2005.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005. Poinformował, że w roku 

bieżącym powiat otrzyma 1 000 000,00 zł. Dodał, że projekt podziału środków 

został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

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   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/167/2005 w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005 

/Zał. Nr 19/.  

 

2) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu 

 

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia Joanna 

Jaros przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że opinia Rady 

Społecznej przy ZOZ jest pozytywna.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński odpowiadając na pytanie 

Wiceprzewodniczącego RPŁ Juliana Nowaka poinformował, że uchwała ta 

nie pociąga żadnych skutków finansowych, tylko skutki organizacyjne.  

 

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

nieobecny Radny Marek Byzdra) : 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/168/2005 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 

20/.  

 

3) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości 

stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych 

składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Dodała, że ustawa Karta Nauczyciela wskazuje literalnie tworzenie co roku 

takiego regulaminu.  

 

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

Promocji – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym : 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1  
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podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/169/2005 w sprawie 

określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w 

drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki /Zał. Nr 21/.  

 

4) zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/115/2004 z 

dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. 

Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz 

powołania Kapituły Medalu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha przedstawił i omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego    

Nr XVIII/115/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu 

im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania 

Kapituły Medalu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha odpowiadają na pytanie Radnej Jolanty 

Frątczak poinformował, że w skład Kapituły Medalu wchodzą następujące 

osoby: Wiesław Dąbrowski, Cezary Dzierżek,  Sylwester Kubiński, Stanisław 

Olęcki, Jerzy Wolski, Adam Szafarowicz, Krystyna Zakrzewska, Tadeusz 

Żaczek. Poinformował, że termin składania wniosków został ustalony na 5 

marca br., ale po tym dniu również będą przyjmowane wnioski. Dodał, że wzór 

wniosku znaleźć można na stronie internetowej powiatu albo uzyskać go w 

Wydziale OR Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w kadrach.  

 

Radni w głosowaniu jawnym :  

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/170/2005 w 

sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVIII/115/2004 z dnia 

26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego 

„Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu /Zał. Nr 

22/.   

 

5) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z 

Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2005 rok.  
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Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia Joanna 

Jaros przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z 

Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2005 rok.  

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU Mirosław Kret nadmienił, iż 6 wyodrębnionymi 

zadaniami w tym zakresie zajmują się  2 wydziały Starostwa Powiatowego –  

EKS, RIP oraz PCPR. Myślę, że dla oszczędności  powinna koordynować te 

zadania jedna osoba, co usprawniłoby pozyskanie środków przez 

stowarzyszenia – dodał.  

 

Radni w głosowaniu jawnym : 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/171/2005 w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na 2005 rok /Zał. Nr 23/.  

  

Ad pkt 15  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.  

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski przedstawił pismo Wojewody 

Łódzkiego informujące o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Wstępnego 

Projektu Narodowego Planu Rozwoju, które odbędzie się w dniu 8 marca br. w 

Miejskim Ośrodku Kultury, kinoteatr „Polonez” w Skierniewicach /Zał. Nr 24/.  

Nadmienił, iż jest to ważne spotkanie, dlatego powinna zostać wydelegowana 

osoba spośród Radnych do wzięcia w nim udziału.  

 

Radny Jerzy Wolski zobowiązał się, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zostanie wybrany 

delegat na to spotkanie.  

 

Radny Jan Markus zgłosił wniosek o dokonanie weryfikacji działek rolnych w 

gospodarstwach rolnych i skreśleniu lub zlikwidowaniu tych oznaczeń, które są 

zbędne. W chwili obecnej jest sytuacja taka, że w wielu gospodarstwach jest 

wiele niepotrzebnych oznaczeń działek, co komplikuje sytuację rolników, którzy 

chcą skorzystać z dopłat z ARiMR. W związku z powyższym wnioskuję, żeby 

dokonać takiej weryfikacji – dodał.   
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Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska 

poinformowała, że istotnie bardzo często zdarza się, że jeden właściciel ma ileś 

działek przylegających do siebie, które tworzą kompleks. Zaznaczyła, że 

zlikwidować można tylko wtedy, gdy jest jednolity tytuł prawny. Jeżeli grunt 

byłby nabywany od jednego właściciela jednym aktem własności ziemi albo 

prowadzona byłaby jedna księga wieczysta na tą nieruchomość to jest możliwe 

połączenie tych działek – dodała. Zaznaczyła, że Wydział GGN nie tworzy 

dokumentów lecz je rejestruje, w związku z tym należy zgłosić taki problem do 

wykonawstwa geodezyjnego, który dokona analizy i ponownie wytyczy granice 

i wykona dokumenty. Nie zawsze można połączyć działki ale gdy jest to 

możliwe to wydajemy stosowny dokument – dodała.  Nadmieniła, iż nie można 

tego zrobić automatycznie, potrzebna jest cała procedura, wiele takich spraw 

zostało już załatwionych.  

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska 
odpowiadając na pytanie Radnego Waldemara Wojciechowskiego 

poinformowała, że odpłatne jest tylko przygotowanie dokumentacji. 

Przeprowadzenie całej procedury to koszt około 300,00 zł, ale warto tyle wydać 

ponieważ rolnicy będą co roku składać wnioski o dotacje.  

 

Radny Jan Markus stwierdził, że podział był robiony w latach 50 i 60. Nie 

porządkuje się pewnych błędów prawnych, ale dziś problem ten wystąpił w 

związku z dopłatami dla rolników – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zwrócił uwagę na nadmierne niszczenie 

znaków drogowych przez wandali. Jest to problem występujący na terenach 

wielu gmin Powiatu m.in. gminy Chąśno, Kocierzew, Kiernozia, który wiąże się 

ze znacznymi kosztami. Nadmienił, iż Policja jeżdżąc po terenie mogłaby 

czasem zwracać uwagę na grupki młodzieży. Zapytał jaki jest koszt wymiany 

znaków drogowych w ciągu roku. Stwierdził, iż należałoby wystosować pisma 

do Powiatowej Komendy Policji by zainteresowali się tą sprawą, również media 

lokalne mogłyby ją nagłośnić.  

 

Dyrektor PZD Andrzej Stajuda poinformował, że nie dysponuje sumą jaką 

wydał na wymianę znaków. W roku 2004 zamontowano 442 sztuki nowych 

znaków, 34 sztuki – tablic, postawiono 223 sztuki nowych słupków na co zużyto 

55 metrów bieżących rur, wyprostowano 323 sztuki znaków oraz ustawiono 60 

pachołków. Nadmienił, iż koszt jednego znaku waha się od 70 do 120 zł za 

sztukę z montażem.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, iż powinno zostać 

skierowane pismo w tej sprawie do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych by 

uczulali młodzież na tą sprawę. 
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Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski złożył oświadczenie, że z dniem     

1 marca 2005 roku składa mandat Radnego Rady Powiatu Łowickiego z 

powodów osobistych. Podziękował wszystkim za współpracę. Poinformował, że 

na początku pracy w tej radzie zadeklarował pracę społeczną w sensie 

uzyskiwanych uposażeń czy diet, by przekazywać je na cele społeczne. Dziś 

dysponuję dokumentami świadczącymi o wypełnieniu tej deklaracji i 

zainteresowani mogą mieć wgląd do nich  – dodał.   

 

Ad pkt 16 

 

Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski  

zamknął obrady XXVI sesji RPŁ. 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda  

 
 


