
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVII/05 
 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  16 marca 2005 roku, godz. 10.00 

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

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

1) przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Dąbrowskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

2) wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego, 

3) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

4) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

7. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

10. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/84/2003 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawianie i wynajmowanie  nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata oraz z Uchwały Nr 

XII/85/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na 

okres dłuższy niż 3 lata.  

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

12. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XXVII 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 przesunięcie w porządku obrad 

XXVII Sesji RPŁ punktu 6  – podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego, do 

punktu 10.  Następnie zawnioskował o przesunięcie w punkcie 10 podpunktu 3 -  

podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego, w miejsce podpunktu 4. 

 

Starosta Cezary Dzierżek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XXVIII Sesji RPŁ w punkcie 10 przed podpunktem -  podjęcie uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok, podpunkt -  

podjęcie uchwały RPŁ w sprawie  wskazania jednostek budżetowych, które 

tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów 

własnych i ich przeznaczenie.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad XXVII Sesji RPŁ w punkcie 10, przed podpunktem dotyczącym 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego następujące podpunkty: 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na 

podbudowie szkoły średniej, kształcącej w zawodzie technik Obsługi 

Turystycznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D 

w Łowiczu, w Szkołę Policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 

roku, kształcącą w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik 

hotelarstwa, 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego Szkoły Policealnej  o cyklu nauczania nie dłuższym niż 

2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik rachunkowości, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, im. 

Władysława Grabskiego, przy ul. Kaliskiej 5 a, 
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- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadani aktu 

założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu nauczania nie dłuższym niż 

2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik rolnik, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie 64, im. 

Jadwigi Dziubińskiej, 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego dwuletniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 

młodzieży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny 

Idzikowskiej w Zdunach, 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadani aktu 

założycielskiego czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum 

kształcącego w zawodzie technik informatyk, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, im. 10 Pułku 

Piechoty, przy ul. Podrzecznej 30, 

- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum, 

kształcącego w zawodzie Technik Informatyk, oraz przekształcenia 

Szkoły Policealnej dla dorosłych, kształcącej w zawodach: technik 

mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik informatyk, 

technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia w Szkołę 

Policealną dla dorosłych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 

kształcącą w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik 

agrobiznesu, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia, technik logistyk, technik bhp, technik 

organizacji usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, 

technik organizacji reklamy, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Łowiczu, im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10, 

- uchwała RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

w powiecie łowickim zmienionej uchwałą Nr XXI/147/2004 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 

uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach ZPORR i 

przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 
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stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim.  

 

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

nieobecny Radny Wiesław Dąbrowski): 

za   - 16 

przeciw  - 2 

wstrzymało się  - 2  

przyjęli porządek obrad XXVII Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

7. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

9. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/84/2003 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawianie i wynajmowanie  nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata oraz z Uchwały Nr 

XII/85/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na 

okres dłuższy niż 3 lata.  

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

1) przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Dąbrowskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

2) wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego, 

3) wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek 

dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich 

przeznaczenie.  

4) przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły średniej, 

kształcącej w zawodzie technik Obsługi Turystycznej, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. 

St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D w Łowiczu, w 

Szkołę Policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 

kształcącą w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik 

hotelarstwa, 
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5) utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej  o 

cyklu nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie 

technik rachunkowości, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, im. Władysława Grabskiego, 

przy ul. Kaliskiej 5 a, 

6) utworzenia i nadani aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik 

rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Zduńskiej Dąbrowie 64, im. Jadwigi Dziubińskiej, 

7) utworzenia i nadania aktu założycielskiego dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach, 

8) utworzenia i nadani aktu założycielskiego czteroletniego Technikum 

na podbudowie gimnazjum kształcącego w zawodzie technik 

informatyk, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, im. 10 Pułku Piechoty, przy 

ul. Podrzecznej 30, 

9) utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego 

Technikum na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie 

Technik Informatyk, oraz przekształcenia Szkoły Policealnej dla 

dorosłych, kształcącej w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, 

technik agrobiznesu, technik informatyk, technik rolnik, technik 

ochrony fizycznej osób i mienia w Szkołę Policealną dla dorosłych o 

okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w 

zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, 

technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i 

mienia, technik logistyk, technik bhp, technik organizacji usług 

gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik organizacji 

reklamy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, im. 

Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10, 

10) zmiany uchwały Nr XX/133/2004 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego 

w działaniu 2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim zmienionej 

uchwałą Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2004 z 

dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego 
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w działaniu 2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne) w ramach ZPORR i przyjęcia regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim.  

11) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok. 

12) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

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

12. Zakończenie obrad XXVII 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 

Wiesław Dąbrowski): 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie miedzy sesjami odbyły 

się 3 protokołowane posiedzenia, na których Zarząd Powiatu m.in. przygotował 

informacje i projekty uchwał na XXVII Sesję RPŁ. W tym czasie prace 

prowadzone w poszczególnych obszarach były następujące: - w obszarze 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyły się spotkania z dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalnych w sprawie szczegółowych zasad rozliczania stypendiów, - 

Powiat Łowicki otrzymał środki finansowe na stypendia dla uczniów, którym 

będzie przysługiwało 250 zł miesięcznie, - odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w sprawie projektu wspólnie 

realizowanego przez trzy powiatu pod hasłem „Zapakuj swoje miejsce”, jest to 

efekt podpisanego porozumienia między powiatem tatrzańskim, kartuskim i 

łowickim. Dodał, że będzie informował na bieżąco o przebiegu, opracowaniu i 

wdrażaniu tego projektu, który będzie realizowany przynajmniej przez okres 

dwóch lat. Poinformował, że powiat współuczestniczył i współrozstrzygał w 

konkursie „II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego”, który przeprowadzony 
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został w II LO w Łowiczu, - przeprowadzony został egzamin na nauczyciela 

mianowanego dla 3 osób, które pomyślnie go zdały, - ZPŁ zaakceptował 

propozycje przyznania stypendiów dla najlepszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W obszarze Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania 

Kryzysowego poinformował, że – zakończył się pobór do wojska, który był 

przeprowadzony w okresie między 07.02.2005 r. a 11.03.2005 r., komisja 

lekarska przebadała i przyjęła około 600 poborowych, - wydział ten patronuje 

dwóm konkursom ekologicznym, które kierowane są w stronę młodzieży 

szkolnej w kwestii wychowania w zakresie poprawy stanu środowiska, są to: 

„Porządki nad Bzurą” i „W poszukiwaniu drzew pomnikowych w powiecie 

łowickim”. poinformował, że odbyło się spotkanie w zakresie wdrażania 

programu „Bzura”, w chwili obecnej trwa etap organizowania dwóch związków 

komunalnych, które zajmą się gospodarką odpadami, jeden ze związków 

komunalnych powstanie w obszarze powiatu rawskiego i skierniewickiego, a 

drugi w obszarze powiatu łowickiego, łęczyckiego i zgierskiego. Nadmienił, iż 

w obszarze gospodarki nieruchomościami majątkowymi powiatu ZPŁ powołał 

komisję przetargową do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 

na sprzedaż lokali mieszkalnych przy szkołach ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i 

ZSL w Zdunach, również odbył się drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej, który zakończył się wynikiem 

negatywnym. W zakresie Rozwoju, Informacji i Promocji powiatu – co dwa 

tygodnie odbywają się konferencje prasowe, które mają swoje określone tematy 

referowane przez dyrektorów jednostek organizacyjnych lub wydziałów 

Starostwa, - finalizowana jest sprawa folderu reklamowego Powiatu Łowickiego 

na 2005 rok, który został uaktualniony o kalendarz imprez kulturalnych oraz o 

wykaz bazy turystycznej, - wydział ten był organizatorem wizyty 

przedsiębiorców powiatu kartuskiego w powiecie łowickim. Nadmienił, iż 

współpraca między tymi powiatami z obszaru edukacyjno – kulturowego 

zaczyna wchodzić w obszar gospodarczy, co cieszy. Poinformował, że 

zrealizowane zostały dwa zakupy, jeden to samochód dla Starostwa 

Powiatowego marki Skoda Octavia, a drugi to zakup pionowej platformy dla 

osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Bielawach. W zakresie działań 

PZD – niestety to co nie zostało zapłacone za zimowe utrzymanie dróg w 

miesiącah grudniu, styczniu, lutym, zostało zapłacone w marcu. W okresie od 

28 lutego do 13 marca br. poniesione zostały następujące koszty: - 

pługopiaskarki, pługi zatrudnione przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg 39 

965,00 zł, - ładowarka 450,00 zł, - sprzęt do odśnieżania 9 000,00 zł, - 

równiarka 6 000,00 zł, oraz zakup soli 5 500,00 zł, łącznie za parę dni 

odśnieżania wydano 60 000,00 zł, natomiast koszty utrzymania w okresie całej 

zimy wyniosły 200 000,00 zł. zatem w czasie 13 dni wydano 1/3 kosztów 

zimowego utrzymania – doda. Nadmienił, iż nadal trwa proceder niszczenia 

tablic i znaków drogowych. Poinformował, że odbyło się zgromadzenie 

Związku Powiatów Polskich, na którym poruszano sprawy dotyczące ochrony 
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zdrowia i problemów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy 

społecznej, która w całości jest finansowana z budżetów samorządów 

powiatowych. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że nastąpi wręczenie 

nagród Starosty Łowickiego dla najlepszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Starosta Łowicki za 

bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywny udział w 

pracach na rzecz szkoły przyznał nagrody dla następujących uczniów: Patrycji 

Pietrzak – uczennicy I LO, Natalii Białas – uczennicy ZSL w Zdunach, Beacie 

Białek – uczennicy ZSP nr 1, Justynie Szymańskiej – uczennicy ZSP nr 4 oraz 

Łukaszowi Skoniecznemu – uczniowi SZP nr 2 RCKU. 

 

Starosta Cezary Dzierżek pogratulował uczniom, dyrektorom szkół i 

wychowawcom za osiągnięcia w nauce.   

 

Ad. pkt 6  

 

Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu Stanisław Pikulski 

przedstawił i szczegółowo omówił informację o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie powiatu łowickiego w roku 2004 /Zał. Nr 2/.  

W imieniu komendanta podziękował za wsparcie finansowe w zakupie nowego 

alkometru dla policji.  

 

Radny Jerzy Wolski wyraził przekonanie, że jest więcej zdarzeń 

narkotykowych niż jest to przedstawione w informacji.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu Stanisław Pikulski 

stwierdził, że jest to wynik statystyczny, a za rozwiązane sprawy narkotykowe 

w roku ubiegłym nie posiada jeszcze danych statystycznych. Zaznaczył, że w 

sprawozdaniu musi się opierać na danych i liczbach. Obraz na pewno zmieni się 

w roku bieżącym, ponieważ narkotyki zaczynają wkraczać do szkół 

podstawowych – dodał.  

 

Radny Wiesław Adach nadmienił, iż Komenda Główna Policji narzuca nowe 

rozwiązania, ale i należy iść nadal w kierunku podniesienia wykrywalności, 

zmniejszenia przestępczości. Stwierdził, że praca policji polega przede 

wszystkim na jednym: rozpoznaniu, rozpoznaniu, rozpoznaniu, zapobieganiu i 

na koniec na wykrywalności. Biorąc pod uwagę osiągnięcia Powiatowej 
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Komendy Policji w Łowiczu przez ostatnie lata, to okazuje się, że elementy te 

stały na najwyższym poziomie w województwie. Złożył w imieniu Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli podziękowania Komendantowi Adamowi Rucie, Zastępcy 

Komendanta Stanisławowi Pikulskiemu oraz wszystkim funkcjonariuszom 

łowickiej policji za imponujące wyniki w wykrywaniu przestępczości i jej 

zapobieganiu, a niektóre spektakularne sprawy można przedstawić na forum 

kraju. Zgodził się ze zdaniem, że policja jest jedynym organem utrzymującym 

porządek i bezpieczeństwo w powiecie i mieście, ponieważ nie posiada żadnego 

wsparcia, choćby w postaci Straży Miejskiej. Wyraził życzenie aby 

wykrywalność przestępstw w roku bieżącym pozostała przynajmniej na tym 

samym poziomie co dotychczas. Ale czy tak będzie, zobaczymy – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak w imieniu całej Rady Powiatu 

Łowickiego złożył podziękowania Komendantowi Adamowi Rucie za to, że 

przez te kilka lat, które dane mu było pełnić swoją funkcję, że zrobił porządek w 

powiecie. Skończyły się niektóre sprawy, które się wlokły, zmalała ilość 

popełnianych przestępstw – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek przyłączył się do podziękowań i życzeń składanych 

Komendantowi Adamowi Rucie. Wręczył wspólnie z Przewodniczącym RPŁ 

Wiesławem Dąbrowskim kwiaty i pamiątkową tablicę z podziękowaniem za 

współpracę, obronę porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Również 

wygłosił pean na jego cześć.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski wspomniał o tym, że w 1999 roku 

Komendant Adam Ruta jako przedstawiciel policji i on jako przedstawiciel 

komitetu protestacyjnego stanęli naprzeciwko siebie na ul. Poznańskiej w 

Łowiczu. wówczas komendant powiedział znamienne słowa dla mnie – 

„musimy sobie zaufać”, posłuchałem i zaufałem panu i nie żałuję, ponieważ 

żadnemu rolnikowi włos z głowy nie spadł i żaden nie został ukarany – dodał. 

Dlatego w imieniu protestujących rolników podziękował Komendantowi Rucie.  

 

Poseł na Sejm RP Tadeusz Gajda przyłączył się do życzeń i podziękowań 

składanych odchodzącemu Komendantowi Policji Adamowi Rucie.  

 

Komendant Powiatowej Policji Adam Ruta podziękował za życzenia i 

wyrazy uznania i zaufanie dla jego osoby. Podziękował za współpracę z 

łowickimi policjantami i wyraził przekonanie, że to dobrze wyszkolona kadra, 

która nadal będzie osiągać sukcesy. Podziękował dyrektorom szkół, dyrektorowi 

PUP, swojemu serdecznemu przyjacielowi Ryszardowi Deludze Dyrektorowi 

Wydziału SRZ, Radnym RPŁ, mieszkańcom powiatu i wielu innym osobom za 

współpracę.  
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Ad. pkt 7  

 

Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

informację „Rozwój sportu w Powiecie Łowickim” /Zał. Nr 3/. 

Przedstawiła i omówiła informację „Turystyka w Powiecie Łowickim” /Zał. Nr 

4/. Nadmieniła, iż sprawozdanie na temat turystyki zostało sporządzone z 

działań do września, kiedy to zadanie przeszło z Wydziału EKS do Wydziału 

RIP. Przedstawiła folder turystyczny dotyczący Łodzi i regionu łódzkiego, który 

przedstawia największe atrakcje turystyczne tego regionu. Dość obszernie 

zostały w nim ujęte atrakcje turystyczne ziemi łowickiej – dodała.  

 

Ad. pkt 8 

  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła i 

omówiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

2004 rok /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt 9  

 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/84/2003 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawianie i wynajmowanie  nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata oraz z Uchwały Nr 

XII/85/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na 

okres dłuższy niż 3 lata. 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/84/2003 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i 

wynajmowanie  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na 

okres dłuższy niż 3 lata oraz z Uchwały Nr XII/85/2003 z dnia 26 listopada 

2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata /Zał. nr 

6/.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak ogłosił przerwę w 

obradach XXVII Sesji RPŁ, godzina 12:10 
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Obrady wznowiono o godzinie 13:35 
 

Ad. pkt 10  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Dąbrowskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż na poprzedniej Sesji 

RPŁ w dniu 28 lutego Pan Wiesław Dąbrowski złożył oświadczenie, że składa 

mandat radnego, następnego dnia złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego 

RPŁ i mandat radnego pisemnie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława 

Dąbrowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego wraz z 

załącznikiem.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/172/2005 w 

sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Dąbrowskiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/. 

 

2) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego, 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/173/2005 w 

sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8/. 
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Starosta Cezary Dzierżek w imieniu Zarządu Powiatu złożył podziękowania 

Panu Wiesławowi Dąbrowskiemu za dwuletni okres współpracy.  

 

Wiceprzewodniczący Julian Nowak przyłączył się do podziękowań w imieniu 

własnym i Radnych RPŁ dla Pana Wiesława Dąbrowskiego za współpracę. 

 

Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski podziękował … 

 

3) wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów 

własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich 

przeznaczenia, 

 

Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wskazania jednostek 

budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł 

dochodów własnych i ich przeznaczenia. Nadmieniła, iż w związku ze zmianą 

ustawy o finansach publicznych opublikowaną w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 z dniem 1 stycznia 2005 r. ulegają likwidacji środki specjalne 

funkcjonujące przy jednostkach budżetowych. Dodała, że zmienione przepisy 

umożliwiają otworzenie rachunku dochodów własnych jednostek.  

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Opinia Komisji budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/174/2005 w 

sprawie wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów 

własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia /Zał. Nr 

9/. 

 

4) przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły średniej, 

kształcącej w zawodzie technik Obsługi Turystycznej, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. 

Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D w Łowiczu, w Szkołę 

Policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w 

zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa, 
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Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak  przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na 

podbudowie szkoły średniej, kształcącej w zawodzie technik Obsługi 

Turystycznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w 

Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D w Łowiczu, 

w Szkołę Policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą 

w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa. 

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/175/2005 w 

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły średniej, 

kształcącej w zawodzie technik Obsługi Turystycznej, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, 

przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D w Łowiczu, w Szkołę Policealna o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodach: technik obsługi 

turystycznej oraz technik hotelarstwa /Zał. Nr 10/. 

 

5) utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik 

rachunkowości, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, im. Władysława Grabskiego, 

przy ul. Kaliskiej 5 a, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu nauczania nie dłuższym niż 2,5 

roku, kształcącą w zawodzie technik rachunkowości, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, im. Władysława 

Grabskiego, przy ul. Kaliskiej 5 a. 

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 
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przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/176/2005 w 

sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik 

rachunkowości, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w 

Łowiczu, im. Władysława Grabskiego, przy ul. Kaliskiej 5 a /Zał. Nr 11/. 

 

6) utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik 

rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Zduńskiej Dąbrowie 64, im. Jadwigi Dziubińskiej, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu nauczania nie dłuższym niż 2,5 

roku, kształcącą w zawodzie technik rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie 64, im. Jadwigi Dziubińskiej. 

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/177/2005 w 

sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik rolnik, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie 

64, im. Jadwigi Dziubińskiej /Zał. Nr 12/. 

 

7) utworzenia i nadania aktu założycielskiego dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na 

podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży, wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach. 
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/178/2005 w 

sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej dla młodzieży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach /Zał. Nr 13/. 

 

8) utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego Technikum 

na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik 

informatyk, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Łowiczu, im. 10 Pułku Piechoty, przy ul. Podrzecznej 30, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum, 

kształcącego w zawodzie technik informatyk, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, im. 10 Pułku Piechoty, przy ul. 

Podrzecznej 30.  

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/179/2005 w 

sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego Technikum 

na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, im. 

10 Pułku Piechoty, przy ul. Podrzecznej 30 /Zał. Nr 14/.  

 

9) utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego Technikum 

na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie Technik 
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Informatyk, oraz przekształcenia Szkoły Policealnej dla dorosłych, 

kształcącej w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik 

agrobiznesu, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia w Szkołę Policealną dla dorosłych o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodach: technik 

mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik informatyk, 

technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik 

logistyk, technik bhp, technik organizacji usług gastronomicznych, 

technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, im. 

Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum, 

kształcącego w zawodzie Technik Informatyk, oraz przekształcenia Szkoły 

Policealnej dla dorosłych, kształcącej w zawodach: technik mechanizacji 

rolnictwa, technik agrobiznesu, technik informatyk, technik rolnik, technik 

ochrony fizycznej osób i mienia w Szkołę Policealną dla dorosłych o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodach: technik 

mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik informatyk, technik rolnik, 

technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik logistyk, technik bhp, technik 

organizacji usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik 

organizacji reklamy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, im. Tadeusza 

Kościuszki, przy ul. Blich 10. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski, Andrzej Płacheta): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/180/2005 w 

sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego Technikum 

na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie Technik Informatyk, oraz 

przekształcenia Szkoły Policealnej dla dorosłych, kształcącej w zawodach: 

technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik informatyk, 

technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia w Szkołę Policealną dla 

dorosłych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w 

zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik 

informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik 

logistyk, technik bhp, technik organizacji usług gastronomicznych, technik 
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obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łowiczu, im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10 /Zał. Nr 

15/. 
 

10) zmiany uchwały Nr XX/133/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 

sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w 

działaniu 2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu przyznawania, 

ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w 

powiecie łowickim zmienionej uchwałą Nr XXI/147/2004 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 

uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównywanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach 

ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i 

przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XX/133/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 

uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie 

łowickim zmienionej uchwałą Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2004 z dnia 

25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 

(wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach 

ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim /Zał. Nr 16/.  

 

11) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w przerwie obrad XXVII Sesji 

RPŁ, padł wniosek formalny o przełożenie tego podpunktu na drugą część Sesji, 

która  miałaby odbyć się w innym terminie, tj. w dniu 30.03.2005 r. 



 18 

Radny Michał Śliwiński wyraził przekonanie, że nie ma potrzeby by sesje była 

przerywana ze względu na głosowanie budżetu, może się ono odbyć na 

kolejnym posiedzeniu, byleby budżet został przyjęty do końca tego miesiąca.  

 

Radny Bolesław Kowalski  nadmienił, iż intencją wniosku było aby nie 

przerywać sesji jeśli chodzi o budżet, a samo głosowanie nad uchwaleniem 

budżetu przenieść na 30 marca 2005 roku. Uzasadnienie tego wniosku jest, by 

ten czas który dzieli od dzisiejszej sesji do dnia głosowania był wykorzystany na 

ponowne rozpatrzenie budżetu, popracowanie nad nim i wypracowaniem 

oszczędności. Wtedy projekt zostałby przegłosowany bez dyskusji – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że budżet był już wiele razy zdejmowany z 

porządku obrad, dlatego powinien być na dzisiejszej sesji uchwalony. Natomiast 

jeśli będzie wola współpracy to można robić przesunięcia środków w ciągu roku 

i znaleźć kompromis w kwestii oszczędności. Zaproponował by wniosek 

Radnego Bolesława Kowalskiego został przegłosowany, wtedy będzie jasność w 

tej kwestii.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak stwierdził, że wniosek Radnego 

sprowadza się do zdjęcia punktu, natomiast zgodnie ze Statutem Powiatu, żeby 

zdjąć punkt z obrad sesji potrzebne jest 11 głosów za tym wnioskiem. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż Rada może rozpocząć już dziś 

dyskusję w tym punkcie natomiast samo głosowanie przenieść na następną część 

tej sesji. Jeśli jest możliwość, to nie zamykać obrad tej sesji a drugą jej część 

zrobić 30 marca br.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, ażeby mógł być 

wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego przegłosowany to najpierw musi być 

przegłosowany wniosek o przerwanie tej sesji i przeniesienie go na następną. 

Skoro takiego wniosku nie było to nie możemy go przenosić – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż intencją Komisji Budżetu i Finansów 

było aby na dzisiejszej sesji nie przyjmować budżetu w formie głosowania, aby 

ta sesja nie kończyła prac nad budżetem, ale żeby przenieść samo głosowanie na 

drugą część sesji, która odbyłaby się w innym terminie.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał czy zatem Radny Bolesław Kowalski zgłasza 

wniosek o przerwanie sesji czy o zdjęcie punktu dotyczącego uchwalenia 

budżetu z porządku obrad.  
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Radny Bolesław Kowalski w związku z niemożnością porozumienia między 

radnymi zgłosił wniosek o krótkie spotkanie Komisji budżetu i Finansów by 

uściślić treść wniosku. Zgłosił wniosek o 5 minut przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż to przewodniczący 

komisji powinien zgłosić wniosek o zwołanie komisji. Ale ja nie widzę potrzeby 

jej zwoływania – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że to nie jest utrudnianie wprowadzenia 

wniosku, ale kwestia jego uściślenia. Albo przechodzimy do dyskusji nad 

budżetem – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, iż nie chce być niezgodny z Komisja 

budżetu i Finansów, ale fakt że posiedzenia komisji zwoływane są na przerwach 

decyduje, ze nie możemy wypracować wniosku i go uściślić. Intencją moją było 

aby nie zamykać dyskusji a odłożyć głosowanie nad uchwałą Na następną część 

sesji.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że w tej formie 

wniosek nie może zostać przegłosowany. 

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, że wniosek 

powinien zostać uściślony, czy chodzi o zdjęcie punktu czy o przerwanie obrad 

sesji. Nie możemy rozmawiać o tym, jeśli nie było wniosku o przerwanie obrad 

– dodała.  

 

Radny Marek Byzdra upomniał Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów, za to że nie potrafi powtórzyć wniosku z komisji. Stwierdził, że 

posiedzenie komisji było protokołowane, i w nim został zapisany ów wniosek, 

który został przegłosowany przez komisje.  

 

Młodszy referent w Wydziale OR Iwona Mikorenda poinformowała, że 

Radny Bolesław Kowalski zgłosił wniosek, żeby nie zdejmować punktu 

dotyczącego uchwalenia projektu budżetu Powiatu Łowickiego ale żeby 

nastąpiło przerwanie obrad sesji RPŁ i przegłosowanie ww. punktu na jej 

następnej części. 

 

Radny Bolesław Kowalski wyjaśnił, iż jego intencją było aby każdy radny miał 

możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej sprawie. Po konsultacjach 

modyfikuję swój wniosek, żebyśmy sesję na dzień dzisiejszy przerwali i 

rozpoczęli dyskusję dwutygodniową i kontynuowali, zakończyli ją głosowaniem 

nad budżetem w miesiącu marcu – dodał. Zapytał czy jest taka możliwość 

prawna. Nadmienił, iż uzasadnieniem jest fakt, że rozpoczęły się rozmowy z 
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udziałem członków Zarządu, PSL i Radnych niezrzeszonych nad określonym 

programem oszczędnościowym.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że można 

przerwać obrady sesji i kontynuować je w innym terminie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak ogłosił 5 minut przerwy w 

obradach Sesji.  

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, iż nie rozumie dyskusji nad tym tematem, że 

było zbyt mało czasu i dopiero rozpoczynamy dyskusje nad tym tematem. 

Cztery komisje są już od dawna gotowe do głosowania nad budżetem, od 

listopada 2004 roku Rada nad nim pracuje – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski wycofał spod głosowania swój wniosek. Nadmienił, 

iż ponowi go w stosownym miejscu w trakcie dyskusji.  

 

Starosta Cezary Dzierżek stwierdził, iż z roku na rok są coraz trudniejsze 

rozmowy w trakcie tworzenia budżetu powiatu. Nadmienił, iż samorząd 

powiatowy łączy w sobie elementy samorządu terytorialnego z elementami 

administracji państwowej, a to w określony sposób uniemożliwia pewnego 

rodzaju procedury, które mogą wpływać na osiągane dochody własne. Sama 

atmosfera poprzedzająca ten punkt świadczy, że nikomu z członków rady nie 

jest obojętny kształt tego budżetu– dodał. Stwierdził, że od początku pracy nad 

tym budżetem, jeśli chodzi o koncepcje czy idee tego budżetu, była pewna 

zgodność wśród Radnych, by budżet ten był nakierowany w maksymalnym 

stopniu na zmniejszenie zadłużenia Powiatu Łowickiego. Nadmienił, iż sama 

kwota zadłużenia, która została osiągnięta na koniec 2004 roku, co prawda nie 

wchodzi w obszar procentowego zagrożenia dla budżetu powiatu niemniej 

jednak jest kwotą znaczącą, i tutaj uzasadniona jest odpowiedzialność Radnych i 

Rady w stosunku do następców, którzy w perspektywie niecałych dwóch lat się 

pokażą. Poinformował, że właśnie w tą stronę pracował Zarząd przygotowując 

projekty budżetu, jak również po dyskusjach na komisjach i forum rady, ta 

tendencja pracy nad budżetem była kontynuowana. Od roku 1999 na tyle 

nauczyliśmy się kontrolować ten budżet, że trudno już dziś jest szukać 

poważnych pozycji, obojętnie w którym obszarze byśmy szukali, czy to w 

oświacie, czy w pomocy społecznej czy w bieżącym utrzymaniu jednostek 

organizacyjnych powiatu – dodał. Nadmienił, iż budżet oświatowy rośnie 

systematycznie z roku na rok, dlatego że oświata łowicka jest trochę inna niż w 

innych powiatach, z innymi efektami jeśli chodzi o kończenie szkół średnich, 

jeśli chodzi o skuteczność dostawania się na studia i kończenie ich, nawet jeśli 

chodzi o renomowane uczelnie w kraju. Ale za trzeba zapłacić, nauczycielom 

dyplomowanym, tym którzy wyróżniają się i mają określone przełożenie na 
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efekt nauczania – dodał. Poinformował, że zupełnie nowym obszarem 

kompetencyjnym, który się pojawił jest pomoc społeczna, która już wcześniej  

funkcjonowała, ale była tylko w jakiś procencie finansowana przez powiat, 

natomiast od tego roku 100 % kosztów spada na samorząd powiatowy. Jest to 

zagrożenie i wysiłek dla budżetu powiatu – dodał. Nadmienił, iż równoległe do 

zmian prawnych w tym zakresie, do zapisów ustawowych nakładając 100% 

obowiązek w tym obszarze nie następują zmiany ustawowe, które pozwoliły by 

samorządowi powiatowemu na pewną samodzielność w tym zakresie. Między 

innymi o tym mówiłem na Walnym Zgromadzeniu Związków Powiatów 

Polskich, że ustawa bezwzględnie zobowiązuje nas do reflektowania wyroków 

sądowych dotyczących m.in. umieszczania w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych i umieszczania w rodzinach zastępczych – dodał. Stwierdził, 

że to są dość duże koszty, które z roku na rok rosną, a których nie dopatrujemy 

się w konstrukcji budżetu. Również z roku na rok przybywa nam zadań w 

różnych obszarach, bez pojawiania się dodatkowych środków – dodał. 

Nadmienił, iż chciałby odnieść się do pewnych zapisów w tym projekcie 

budżetu powiatu, planowane dochody zapisane są w kwocie 40 606 107,00 zł, 

przy planowanym wykonaniu 39 892 837,00 zł, a planowane inwestycje są na 

kwotę 2 972 692,00 zł, czyli na poziomie 7,45%. Zaznaczył, że po raz pierwszy 

od 2000 roku powiat schodzi poniżej 10% w inwestycjach, i tym procentem 

osiąga poziom inwestowania w innych samorządach powiatowych, natomiast do 

tego czasu czyli przez kolejne 5 lat procent inwestowania był wyższy o około 3-

4%  w stosunku do innych samorządów powiatowych. Tutaj też w pewnym 

stopniu jest odpowiedź na wysokość zadłużenia, które na koniec 2004 roku 

wynosiło 5 154 122,00 zł, z tym że rada wie, że w to zadłużenie został wliczony 

kredyt niejako podwójny, związany z realizacją wniosku z programu SAPARD 

kredyt asekuracyjny w wysokości 955 626,00 zł  – dodał. Część środków z 

ARiMR wpłynęła jeszcze w grudniu 2004 roku, ostatecznie środki zostały w 

całości zrefundowane powiatowi w miesiącu marcu 2005 roku, wtedy 

natychmiast dokonaliśmy spłaty tego kredytu – dodał. Nadmienił, iż kwotę 

zadłużenia w wysokości 5 000 000,00 zł należy pomniejszyć o kwotę 

955 000,00 zł, i byłaby to kwota realnego zadłużenia na koniec 2004 roku. 

Natomiast planowane zadłużenie na rok 2005 to kwota 4 440 852,00 zł – dodał. 

Poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych RPŁ była mowa o tym, żeby 

znaczna część nadwyżki budżetowej została skierowana w stronę zmniejszenia 

zadłużenia powiatu. Zadłużenie na koniec 2005 roku powinno być poniżej 10 % 

w stosunku do przyjętego budżetu, na dzień dzisiejszy w projekcie zapisane jest 

10, 93% czyli kwota 4 440 000 zł – dodał. Przedstawił jak zmieniała się 

wysokość zadłużenia w ciągu tych kilku lat od 2000 roku, zadłużenie rosło od 

kwoty 1 152 000,00zł aż do tej zapisanej na koniec 2004 roku czyli 

4 440 000,00 zł. Zadłużenie rosło systematycznie w kolejnych latach aż 

osiągnęło ww. kwotę – dodał. Nadmienił, iż poprzednia kadencja skończyła się 

kwotą 2 144 000,00 zł zadłużenia, natomiast ta kadencja przyczyniła się do jego 
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wzrostu poprzez pokrycie straty finansowej ZOZ w kwocie 990 000,00 zł, 

następnie w tym samym czasie powiat dotował Muzeum również kwotą 1 mln 

zł. Z tego tytułu w tym zadłużeniu te dwa miliony złotych mogą funkcjonować – 

dodał. Zaznaczył, że od 2000 roku kwoty przeznaczone na inwestycje wyniosły 

łącznie ponad 23 500 000,00 zł, a dynamika utrzymywała się powyżej 10 %, na 

poziomie 11 – 13 %. To wysoka dynamika inwestowania – dodał. Stwierdził, że 

Powiat Łowicki nie dokłada środków do subwencji oświatowej, a był i taki czas, 

że z niej wygospodarowywane były środki na drobne inwestycje i remonty. 

Wyraził przekonanie, że na pewno nie jest to budżet zadowolenia absolutnie 

żadnej ze stron, ani koalicji ani opozycji. Wiem, że będzie ten budżet w ciągu 

roku wielokrotnie poddawany analizom i dyskusjom – dodał. Zaznaczył, że są 

pewne obszary w których będzie można wygospodarować pewne oszczędności, 

które zgodnie z wnioskami komisji i sugestiami radnych będą przeznaczone na 

zmniejszenie zadłużenia powiatu. Trudno dziś mówić i deklarować, że na pewno 

w określonych obszarach pojawią się oszczędności, niemniej jednak trzeba 

będzie dokładać tutaj wszelkich starań, m.in. radni wnosili by oszczędności 

szukać w Starostwie, rzeczywiście jest to jednostka która wyróżnia się 

wysokością budżetu ale ze zrozumiałych względów, ponieważ jest to największa 

jednostka organizacyjna poza oświatą – dodał. Nadmienił, iż różnica w stosunku 

do ubiegłorocznego wykonania jest rzędu 47 000,00 zł, wykonanie było na 

poziomie 4 344 000,00 zł, a plan który jest założony to kwota 4 391 000,00 zł. 

Zaznaczył, że najpoważniejszą kwotę w tym budżecie stanowi plan 

wynagrodzeń osobowych, który wynika z zawartych umów i z obowiązującego 

w tym zakresie prawa. Różnica pomiędzy wykonaniem2004 roku a planem na 

2005 w tym obszarze to kwota 90 000,00 zł – dodał. Wyraził przekonanie biorąc 

tu pod uwagę praktykę z lat poprzednich, że na pewno zostaną wypracowane 

oszczędności jeśli chodzi o wynagrodzenia osobowe, co daje jakąś szansę by 

budżet wykonać na poziomie ubiegłego roku bądź go jeszcze zmniejszyć. Takie 

możliwości pojawiają się i w innych jednostkach organizacyjnych, natomiast 

chcę w ten sposób Radzie uświadomić, że będziemy ten budżet we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych monitorować bardzo precyzyjnie, i mam nadzieje 

że również tak jak do tej pory, wnioskami i propozycjami pomoże sama Rada 

Powiatu – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału FF Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łowickiego na 2005 rok.  

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, że mija 7 miesiąc prac nad projektem 

budżetu na 2005 rok, a budżet przedstawiony we wrześniu nie różni się prawie 

niczym, prócz kosmetycznych zmian w stosunku do tego przedstawionego 

dzisiaj. Klub Radnych Niezależnych przez dwa lata składał określone 

propozycje programu oszczędnościowego – dodał. Przypomniał, że cięcia 

budżetu poczynione na posiedzeniu Komisji budżetu i finansów w roku 
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ubiegłym zostały skrzętnie wykorzystane przez Zarząd Powiatu wypracowane 

środki w celu obniżenia zadłużenia powiatu zostały skierowane na inne działy. 

Jesteśmy zdegustowani filozofią tworzenia budżetu powiatu, szkoda a może to i 

dobrze, że chociaż w ostatniej chwili została zawiązana cienka nić porozumienia 

– dodał. Przedstawiła własne obserwacje i notatki dotyczące wykonania 

budżetu, mianowicie w dziale 600, rozdziale 60014 Transport i łączność 

wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 4 248 030,00 zł, w roku 2004 – 

5 698 344,00 zł, natomiast planowane na 2005 rok jest tylko 1 852 115,00 zł, co 

biorąc pod uwagę stan dróg w powiecie jest niewłaściwe. W administracji 

publicznej wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 4 933 329,00 zł, 

wykonanie na 31.12.2004 r. wyniosło 4 882 000,00 zł, ale projekt na 2005 rok 

zakłada 4 968 294,00 zł, następuje zatem wzrost o około 85 753,00 zł. W dziale 

Starostwa różnica między wykonaniem 2004 roku a projektem na 2005 rok jest 

na plus i wynosi 56 920,00 zł, jeżeli w Starostwie przez dwa lata dyskutujemy o 

ograniczeniu środków i były składane propozycje Klubu Radnych Niezależnych 

dotyczące m.in. cząstkowego obniżenia kosztów płacowych Staroście 

Łowickiemu. My pierwszy krok wykonaliśmy obniżając swoje diety, na tych 

dietach w skali roku powinny zostać zaoszczędzone środki w wysokości około 

30 000,00 zł, ale okazuje się że mimo oczekiwanych oszczędności projektuje się 

w tym rozdziale 300 000,00 zł, rozumiem że jest potrzeba wydania Medalu im. 

Wł. Grabskiego, ale to nie powinna być aż tak wysoka kwota planowanych 

wydatków w tym rozdziale – dodał. Wyraził zrozumienie, że należy zapłacić za 

pracę, że są pewne pozycje stałe ale propozycja klubu PSL, aby przyjąć dzisiaj 

budżet jest nie do przyjęcia, nie znając szczegółów programu 

oszczędnościowego. Zaproponował przeniesienie samego głosowania nad tym 

projektem budżetu na następne posiedzenie Sesji RPŁ.  Stwierdził, że są duże 

braki w budżecie, w różnych jego działach. Odnośnie nadwyżki budżetowej  

większość Radnych jest zdania by skierowana została na pokrycie zadłużenia 

powiatu, aby obniżyć je maksymalnie – dodał. Poinformował, że propozycje 

przedstawione Staroście na ostatnim posiedzeniu Klubu Radnych Niezależnych 

znają je koledzy z klubu PSL, a przyjmując ten budżet dziś w takiej wersji jaka 

jest, doprowadzi to do sytuacji bardzo trudnej, a Klub Radnych Niezależnych 

nie będzie głosował za tym projektem. Oczekujemy spełnienia słów pana 

Starosty, które wypowiedział na wspomnianym spotkaniu, tym bardziej sprawa 

jest ważna, że jest to niemalże ostatni budżet w tej kadencji, starajmy się 

pozostawić ten powiat w takiej kondycji, żeby następcy nie mieli do nas 

pretensji – dodał. Złożył wniosek formalny o przerwanie obrad XXVII Sesji 

RPŁ i dokończenie jej w dniu 30 marca br.  

 

Radny Michał Śliwiński odniósł się do zarzutów jakoby nie było woli 

rozmowy ze strony Radnych z Klubu PSL. Była taka wola, po pierwszym 

zdjęciu projektu budżetu z obrad Sesji RPŁ, ponadto mamy opinie komisji 

stałych Rady, więc nie rozumiem do czego pan jeszcze zmierza – dodał. 
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Zaznaczył, że Klub PSL również oczekuje pewnych oszczędności w realizacji 

budżetu a niewykorzystane środki przejdą do nadwyżki, która również może 

zostać przeznaczona na spłatę nadwyżki. Wiemy jaka była wola Radnego 

Bolesława Kowalskiego aby zmniejszyć środki finansowe przeznaczone na 

inwestycje i przeznaczyć je na wskazaną przez pana, dlatego wydaje mi się że to 

głównie załatwianie własnego interesu niż wola współpracy nad budżetem.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż prace nad budżetem 

rozpoczęły się 15 listopada 2004 r., i pierwsza jego wersja nie została przyjęta. 

Dlatego została przygotowana druga, dużo lepsza ale nie mówię że doskonała – 

dodał. Stwierdził, że jeśli ktoś śledzi dochody i wydatki, to wie że nikt tu 

cudotwórcą nie będzie i nie stworzy czegoś czego nie ma. Wiadomo z czego się  

składają dochody powiatu, są to subwencje, dotacje, dochody z podatków. 

Wyraził przekonanie, że przyznanej subwencji wystarczy w tym roku na 

oświatę. Chcemy oszczędzać, ale nie da się jednocześnie tego robić i 

jednocześnie budować – dodał. W swoim czasie na inwestycje było 

przeznaczonych wiele środków finansowych, ale nie ma nic za darmo, a Zarząd 

Powiatu wykorzystywał to co mógł m.in. środki z programu SAPARD. 

Zaznaczył, że również jest za oszczędzaniem, ale rozsądnym, bo czy to ten 

dobrze robi co nie robi nic. Wartość tego co zrobiono jest niewspółmierna do 

jego zadłużenia – dodał. Wyraził wątpliwość czy za dwa tygodnie Rada będzie 

mogła nad czymś innym dyskutować niż dziś, skoro wiadomo jakie są  dochody 

i wydatki powiatu. Można gdzieś poobcinać ale można to zrobić na każdej 

kolejnej sesji, dlatego jestem zdania żeby  ten budżet był głosowany w dniu 

dzisiejszym, a każda kolejna sesja może go jeszcze bardzo zmienić – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski zaznaczył, że nie po raz pierwszy zasiada w 

samorządzie, a byłby kiepskim Radnym gdyby nie padły określone wnioski, 

które zgłaszane są na zebraniach wyborczych, radzie gminy Nieborów. Jeżeli 

mówię o spartaczonej inwestycji w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie, a jeśli 

kolega Michał twierdzi, że to wszystko jest w porządku, to ja nie mogę przejść 

obojętnie wobec takiego stanu rzeczy – dodał. Nadmienił, iż on nie upiera się 

przy tym, że jego wnioski, są zawsze trafne, ale problem jest i trzeba go 

rozwiązać. Stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pan Starosta powiedział, że 

te zadania będą realizowane w ramach posiadanych środków własnych. Wyraził 

wątpliwość co do tego sposobu realizacji zadań. Stwierdził, że są ścinane środki 

z inwestycji w gminie Nieborów, na rzecz innych gmin. Zapytał czy Gmina 

Nieborów jest gorsza od innych. Zaznaczył, ze jako radny powiatowy, 

reprezentujący gminę Nieborów nie może nie stawiać takich wniosków. 

Zasiadam tu po to aby widzieć całość powiatu, ale i aby widzieć też swoich 

wyborców – dodał. Zobaczcie tylko jak zostały rozdane karty przy planowaniu 

inwestycji,  tak się stało że zabrakło wśród nich Nieborowa. 
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Wicestarosta RPŁ Stanisław Olęcki  nadmienił, iż jest rodakiem z gminy 

Nieborów i jest całym sercem z nią. Ale po za patetycznymi słowami muszą być 

jeszcze fakty – dodał. Poinformował, że na drogi zostało w tym roku 

zaplanowane 1 280 000,00 zł, uwzględniona została również w nich gmina 

Nieborów poprzez remont mostu w miejscowości Kompina - 180 000,00 zł, 

poprzez drogę Nr 2728 Łyszkowice – Bełchów - 200 000,00 zł. 

 

Radny Michał Śliwiński zaznaczył, że nie chce przedłużać tej polemiki, ale 

Radny Bolesław Kowalski rzeczywiście widzi tylko swój własny interes. Gdyby 

pan  spojrzał na cały budżet byłaby pewnie inna rozmowa – dodał. Stwierdził, 

że odnośnie Ośrodka Zdrowia w Bełchowie, to Radny Bolesław Kowalski się 

tam naraził. Natomiast my twierdziliśmy, że on nie powinien być remontowany, 

ponieważ są to tylko wyrzucane pieniądze, dlatego, że pan chciał żeby był 

remontowany – dodał. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska uważa, że jest to ośrodek, którego trzeba było się jak 

najszybciej pozbyć, ponieważ on za dużo powiat kosztuje.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poprosił przewodniczących komisji 

stałych RPŁ o wypowiedź w kwestii projektu budżetu powiatu na 2005 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że projekt budżetu został 

pozytywnie zaopiniowany.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach stwierdził, że 

zaczynając rozmowy o drogach każdy jest niezadowolony. Tym czasem 

najmniej na każdy kilometr drogi przeznaczono w gminach Domaniewice i 

Chąśno, a gmina Nieborów jest na trzecim miejscu pod względem ilości 

zainwestowanych środków finansowych – dodał. Poinformował, że Komisja 

Zdrowia pozytywnie ocenia projekt budżetu powiatu łowickiego, stosunkiem 

głosów 3/2, z zastrzeżeniem, warunkiem że z nadwyżki budżetowej wynoszącej  

1 230 889,05 zł, co najmniej kwotą 450 000,00 zł zostanie zmniejszony dług 

powiatu, a tym samym dług zostanie na poziomie poniżej 4 mln zł, jednocześnie 

wypracowywane nadwyżki w powiecie będą kierowane na spłatę kredytu.   

 

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

Promocji Stanisław Olęcki poinformował, że 5 głosami za, komisja 

pozytywnie zaopiniowała budżet, z tym zastrzeżeniem jakie przedmówca 

zgłosił, że nadwyżka budżetowa w dużej część będzie skierowana na spłatę 

zadłużenia a dług na koniec roku wyniesie poniżej 4 mln zł. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak poinformował, że 

komisja nie zajmowała się tym tematem.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Bolesława Kowalskiego o przerwanie obrad XXVII Sesji RPŁ, przed 

głosowaniem projektu budżetu powiatu na 2005 rok i kontynuowanie jej w 

innym terminie. 

 

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

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski): 

za   - 6 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 3 

odrzucili wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż sam fakt takiej idei konstruowania 

budżetu wpływa na to, że nie wszystkie z potrzeb, które były zgłaszane nie tylko 

przez Radnych ale i inne samorządy terytorialne, mogą być uwzględniane. 

Wydaje mi się, że ten budżet był efektem dyskusji na komisjach stałych RPŁ – 

dodał. Odnosząc się do opinii komisji i zawieranych wniosków co do podjęcia 

działań oszczędnościowych i przekazywania wszystkich kwot, które zostaną 

wygenerowane jako oszczędności w stronę zmniejszania zadłużenia nadmienił, 

iż ZPL został do tego zobligowany i przyjmuje na siebie taką odpowiedzialność 

żeby te środki, w tą stronę przekazywać i wszystkie oszczędności jakie 

uzyskamy. Tak jak mówiłem będziemy monitorowali koszty generowane jeśli 

chodzi  fundusz płac i bieżące utrzymanie czyli tzw. rzeczówkę – dodał. 

Nadmienił, iż zabierając głos na początku dyskusji i mówiąc o budżecie pominął 

jeden ważny element, mianowicie kwotę niedoszacowania pomocy społecznej. 

Zrobiliśmy to celowo, tak jak kilka innych powiatów w województwie łódzkim, 

dając tym sygnał Wojewodzie, że mamy tu istotny brak, w między czasie 

zostało skierowane wystąpienie o uzupełnienie tej kwoty – dodał. Stwierdził, że 

wiadomo już, że rezerwa centralna będzie tylko do nieprzewidzianych sytuacji 

jakie wystąpią, ale w przypadku których trzeba będzie w przyszłości liczyć na 

własny koszt. Nadmienił, iż w przyszłości, kiedy już procedury sięgania po 

środki z funduszy europejskich nabiorą pewnej codzienności, trzeba będzie 

rozważać takie konstrukcje budżetowe, w których nadwyżką w wysokości 1,2 

mln zł będzie można sięgnąć po kwotę 3,6 mln zł, albo nawet 6,7 mln zł. Już 

dziś jest to problem do rozważenia, czy zmniejszyć tą nadwyżką zadłużenie 

powiatu czy sięgnąć skutecznie po kwotę między 3,6 a 6,7 mln zł, jest to 

dylemat – dodał. W imieniu Zarządu Powiatu i własnym poprosił o poważne 

potraktowanie tej decyzji, która w tej chwili zapadnie, że to co było mówione a 

nie jest zapisane, że Zarząd Powiatu dołoży starań żeby zostało zrealizowane. 

Wydaje mi się, że podniesienie ręki za podjęciem tej uchwały za tym budżetem 
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to dodatkowe zobowiązanie nas do określonych działań zgodnych z wnioskami 

przedkładanymi na komisjach – dodał.  

 

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

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski): 

za   - 13 

przeciw  - 5 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII/182/2005 w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr …/. 

 

radny Michał Śliwiński zgłosił wniosek o przerwanie XXVII Sesji RPŁ w tym 

punkcie i kontynuowanie jej z dniem 30 marca. Wtedy dołączy do nas nowy 

radny, a chciałbym żeby głosując nad wyborem przewodniczącego wszyscy 

radni mogli wziąć udział w tym głosowaniu – dodał.   

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Wiesław Dąbrowski): 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

zdecydowali o przerwaniu XXVII sesji RPŁ w tym punkcie i kontynuowaniu jej 

w dniu 30 marca o godzinie 10:00. 

 

 

 

CZEŚĆ II  

 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak przerwał obrady XXVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego w dniu 16 marca 2005 roku. Poinformował, że obrady 

XXVII Sesji RPŁ zostaną wznowione 30 marca 2005 roku o godzinie 10.00 w 

Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak w dniu 30 marca 2005 roku o 

godzinie 10.15 wznowił obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Poinformował, że  w Sesji uczestniczy 20 radnych , nieobecny radny Wiesław 

Dąbrowski.  

Jesteśmy w podpunkcie 12 punktu 10 – Podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego – 

dodał Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak . Poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Michał Śliwiński w imieniu Klubu Radnych „PSL – Porozumienie”  

zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Olęckiego na Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki wyraził zgodę na kandydowanie 

na funkcje Przewodniczącego Rady powiatu Łowickiego. 

 

Radny Bolesław Kowalski w imieniu Klubu Radnych Niezależnych zgłosił 

kandydaturę radnej Jolanty Kępki na Przewodniczącą Rady Powiatu 

Łowickiego. Poinformował, że Radna Jolanta Kępka jest długoletnia działaczką 

samorządową od 1994 roku, kiedy to była Radną Rady Miejskiej   w Łowiczu i 

jej Wiceprzewodniczącą. Od 1998 roku jest Radną Rady Powiatu Łowickiego, 

w I kadencji była Wiceprzewodniczącą Rady – dodał. Nadmienił, iż Radna 

Jolanta Kępka jest nauczycielem dyplomowanym, a zarazem Dyrektorka 

przedszkola Nr 7 w Łowiczu. Dodał, że osoba Radnej Kępki nie wymaga 

większych rekomendacji. Klub Radnych Niezależnych ma moralne prawo 

zgłosić swego kandydata na funkcje Przewodniczącego Rady, gdyż Wiesław 

Dąbrowski był członkiem naszego Klubu, mama nadzieję że siły polityczne i 

społeczne będą zrównoważone – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcje 

Przewodniczącej Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poprosił o zgłaszanie kandydatów 

do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Andrzej Pełka zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Wolskiego do 

składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej  

 

Radny Artur Balik zgłosił kandydaturę Radnego Kazimierza Raka  do składu 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Kazimierz Rak wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Radnego Mariana Boczka do 

składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Marian Boczek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji 

Skrutacyjnej.  
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Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż Radni powinni zdecydować , o składzie 

liczbowym Komisji Skrutacyjnej, czy będzie ona liczyła 3 czy 5 członków.   

 

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

nieobecny radny Wiesław Dąbrowski/ :  

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało   - 0 

zdecydowali o 3 osobowym składzie Komisji Skrutacyjnej.   

 

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

nieobecny radny Wiesław Dąbrowski/ :  

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało   - 0 

jednogłośnie wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej radnych: Jerzy Wolski, 

Kazimierz Rak, Marian Boczek.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poprosił, aby Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do prac. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak ogłosił 20 minutową przerwę                          

w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego – godz. 10.15 

 

Obrady wznowiono o godzinie 10.35  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski poinformował, że 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając Jerzego Wolskiego na 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Kazimierza Raka na Sekretarza 

Komisji Skrutacyjnej oraz Mariana Boczka na członka Komisji Skrutacyjnej. 

Przygotowanych zostało 20 kart do głosowania, które zostały ostemplowane  

okrągłą pieczęcią Rady Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że karta do 

głosowania zawiera pytanie: 

„Czy jesteś za wyborem Pana / i  

1. Stanisława Olęckiego 

2. Jolanty Kępki 

na funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego”.  

Poinformował, że aby głos był ważny należy skreślić jedno z dwóch nazwisk, 

jeśli będą skreślone lub nie skreślone obydwa nazwiska wtedy głos jest 

nieważny.   Nazwisko nie skreślone to głos za, zaś nazwisko skreślone to głos 

przeciw – dodał.  
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Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na 

XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. / nieobecny radny Wiesław Dąbrowski/  

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak ogłosił 10 minutową przerwę                          

w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego – godz. 10. 40   

 

Obrady wznowiono o godzinie 10.50  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej wybranej na XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego w 

dniu 30 marca 2005 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr.../.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że w głosowaniu 

tajnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny radny Wiesław 

Dąbrowski/ :  

za    - 12 

przeciw   - 7 

wstrzymało się  - 1 

na Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego został wybrany Stanisław 

Olęcki / Zał. Nr .../. 

  

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki podziękował radnym i Jolancie Kępka 

za podjecie trudu rywalizacji i pogratulował jej osiągniętego wyniku. Deklaracji, 

jak najmniej, ale chce doprowadzić do tego by Rada dyskutowała merytorycznie 

i by nie słowa niosły radnych, tylko radni nieśli słowa – dodał.   

Poinformował, że w związku z wyborem go na Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego złożył rezygnacje z funkcji Wiceprzewodniczącego RPŁ, 

Przewodniczącego i członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej , 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli /Zał. Nr ..../ 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że w związku ze 

złożoną przez Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego rezygnacją z 

funkcji Wiceprzewodniczącego RPŁ, Przewodniczącego i członka Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz z członka 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej , Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli należy podjąć stosowne uchwały.   

Zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 podpunktu 

... – podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana Stanisława Olęckiego 

z funkcji Wiceprzewodniczącego rady Powiatu Łowickiego, z 

Przewodniczącego i członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 
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Młodzieży i Promocji oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej , 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

 

....- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji  

 

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

nieobecny radny Wiesław Dąbrowski/ :  

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 3 

wprowadzili do porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego w 

punkcie 10 podpunkty:  ...- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana 

Stanisława Oleckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego rady Powiatu 

Łowickiego, z Przewodniczącego i członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej , Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

..- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego, 

..- podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak przekazał dalsze  prowadzenie obrad 

XXVII Sesji RPŁ nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Panu 

Stanisławowi Olęckiemu.  

 

Starosta Cezary Dzierżek w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego i 

pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu  złożył gratulacje  Panu 

Stanisławowi Oleckiemu wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Życzymy by pełnił Pan swe obowiązki dla dobra Powiatu 

Łowickiego i dla zadowolenia nie tylko Rady Powiatu Łowickiego ale i całego 

powiatu – dodał.  

 

Myślę, że wtedy kiedy wszyscy będzie  z troską a nie polityką wypowiadać się 

na temat Powiatu Łowickiego i jego problemów, to ziemia łowicka będzie nie 

tylko kolorowa ale i przyjazna – dodał Przewodniczący RPŁ Stanisław 

Olęcki. Poinformował, że w związku z jego rezygnacją z funkcji 

Wiceprzewodniczącego RPŁ , istnieje konieczność uzupełnienia Prezydium 

Rady Powiatu Łowickiego o Wiceprzewodniczącego Rady. Poprosił o 

zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego.   
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Radny Marian Boczek zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Adacha na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Wiesław Adach wyraził zgodę na kandydowanie na funkcje 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił, aby Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do prac. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki ogłosił 20 minutową przerwę                          

w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego – godz. 11.00 

 

Obrady wznowiono o godzinie 11.20  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski poinformował, że 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając Jerzego Wolskiego na 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Kazimierza Raka na Sekretarza 

Komisji Skrutacyjnej oraz Mariana Boczka na członka Komisji Skrutacyjnej. 

Przygotowanych zostało 20 kart do głosowania, które zostały ostemplowane  

okrągłą pieczęcią Rady Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że karta do 

głosowania zawiera pytanie: 

„Czy jesteś za wyborem Pana / i 

Wiesława Adacha 

na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego”. 

Poinformował, że skreślenie nazwiska oznacza głos na nie, natomiast nie 

skreślenie nazwiska oznacza głos na tak.  

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na 

XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. / nieobecny radny Wiesław Dąbrowski/  

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak ogłosił 10 minutową przerwę                          

w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego – godz. 11.30   

 

Obrady wznowiono o godzinie 11.40  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej wybranej na XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego w 

dniu 30 marca 2005 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr.../.   

 

W głosowaniu tajnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

radny Wiesław Dąbrowski/ :  
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za    - 16 

przeciw   - 4 

wstrzymało się  - 0 

na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego został wybrany Wiesław 

Adach / Zał. Nr .../. 

 

Starosta Cezary Dzierżek w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego i 

pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu pogratulowała radnemu 

Wiesławowi Adach wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Życzymy dobrej współpracy w obszarze Rady Powiatu i satysfakcji 

z wykonywanej pracy – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach podziękował radnym za 

obdarowane go zaufanie. Będę dążył do dobrej współpracy i w miarę 

możliwości do spłacania jak najwięcej długu – dodał.  

 

Ad.pkt  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił i omówił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie odwołania   Pana Stanisława Oleckiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego rady Powiatu Łowickiego, z Przewodniczącego i 

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

oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej , Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli. 

 

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

nieobecny radny Wiesław Dąbrowski, Jan Markus, Jolanta Kępka/ :  

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli uchwałę Nr XXVII/.../2005  w sprawie  odwołania   Pana Stanisława 

Oleckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego rady Powiatu Łowickiego, z 

Przewodniczącego i członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej , 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli /Zał. Nr.../. 

 

Ad. pkt . 

 

Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji  

 

Przewodniczący RPL Stanisław Olęcki poinformował, że na następnej 

XXVIII Sesji, do Rady Powiatu wstępował nowy Radny który powinien 
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pracować w 2 komisjach. Jestem przekonany, że w związku z tym  ten wybór 

powinniśmy odłożyć do następnej Sesji – dodał. 

 

Przewodniczący RPL Stanisław Olęcki zawnioskował o odłożenie do 

następnej XXVIII Sesji RPŁ podjęcia uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

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

Promocji  

 

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

nieobecny radny Wiesław Dąbrowski, Jan Markus, Jolanta Kępka/ :  

za    - 14 

przeciw   - 3 

wstrzymało się  - 1 

zdecydowali o odłożenie do następnej XXVIII Sesji RPŁ podjęcia uchwały RPŁ 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji  

 

Ad. pkt  

 

Sprawy różne. 

 

Radny Kazimierz Rak zwróciła się z zapytaniem do Starosty Łowickiego jak 

długo zamierza pracować bez Skarbnika Powiatu. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż chciałby aby Skarbnik Powiatu już 

był. Nadmienił, iż jest trudna sytuacja na rynku pracy wśród osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje  do zajmowania stanowiska Skarbnika Powiatu. 

Kolejne  zgłoszenia, które wpływały albo nie odpowiadały wymogom  lub po 

przesłuchaniu zdecydowanie osoby nie gwarantowały prawidłowego 

wykonywania obowiązków – dodał. Poinformował, że po wyznaczeniu nowego 

terminu składania dokumentów, zostały złożone oferty, które już na chwilę 

obecną nie odpowiadają podstawowym wymogom jeżeli chodzi o zajęcie 

stanowiska Skarbnika Powiatu. Nie chciałbym, aby osoba na stanowisku 

Skarbnika była osoba z którą musielibyśmy się za parę miesięcy rozstawać – 

dodał.     

 

Radny Bolesław Kowalski  poinformował, że mieszkańców wsi Bobrowniki 

dotknęła fala powodzi której jego zdaniem można było uniknąć gdyby w 

odpowiednim  czasie zadziałały określone służby i były podjęte określone  

decyzje w sprawie drożności śluzu na rzece Skierniewce w miejscowości 

Arkadia. Fala ta dotarła ze Skierniewic po wypuszczeniu wody ze śluzy na 

Zadębiu w Skierniewicach, co spowodowało m.in. przyblokowanie wody na 

śluzie w Arkadii , która faktycznie nie jest właścicielem tego śluzu, jest to 
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problem od wielu lat – dodał. Nadmienił, iż wie że jest to zadanie Wójta Gminy 

jednak prosił także Starostę aby został ustalony właściciel śluzy na rzece 

Skierniewce. Korzystając z okazji podziękował Strażakom , którzy pomogli w  

sytuacji.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, iż decydenci którzy spuścili 

wodę na Zadębiu w Skierniewicach powinni wziąć odpowiedzialność i 

odpowiednie służby na sąsiednich terenach powiadomić.  

 

Starosta Cezary Dzierżek   poinformował, iż w dalszym ciągu jest brak 

pewnego rodzaju reagowania ze strony samorządów lokalnych na wcześniejsze 

uprzedzenia ze strony Powiatu o zagrożeniach. Jest to lekceważenie  

bezpieczeństwa mieszkańców z ternu danego samorządu lokalnego – dodał. 

Poinformował, że odkąd powiat został powiadomiony o sytuacji własnościowej 

śluzy, prowadzona jest cała procedura aby właściciel został jej przypisany. 

Sytuacja jak powstała w  w.w miejscowościach spowodowana była zupełnie  

nieuzasadnionymi działaniami samorządu skierniewickiego – Prezydenta Miasta 

Skierniewic, na powyższą okoliczność  przeprowadziłem tylko krótką  rozmowę 

z Prezydentem, mamy umówione spotkanie zaraz po Świętach Wielkiej Nocy  – 

dodał.   Poinformował, że samorząd skierniewicki tłumaczył swe działanie m.in. 

przez obawę przerwania wałów. Nie wiem czy był powód i uzasadnienie aby 

upuścić w takiej ilości wodę, mamy dane , że upust był nadmierny  - dodał. 

Podkreślił, iż Wójt Gminy nie zareagował , na informacje przekazywane przez 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Podziękował Straży Zawodowej za pomoc. 

Poinformował, że wyśle do Wójta Gminy zapytanie  co z Krajowym Systemem 

Ratownictwa Gaśniczego z terenu gminy Nieborów, która jest najlepiej 

finansowo doposażona  ze wszystkich gmin Powiatu Łowickiego. To w jej 

obowiązku, a nie strażaków zawodowców  było    

 


