
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVIII/05 

 
z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  27 kwietnia  2005 roku, godz. 10.00 

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

 
 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjecie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia 

kandydata Janusza Edwarda Michalak na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca 

bezpieczeństwa weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii 

Europejskiej. 

10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.  

11. Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu 

Łowickiego, 

2) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

3) zmiany uchwały Nr XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia dla nauczycieli 
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poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a 

także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

4) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza,  

5) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

6) zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i 

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego, 

7) zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005  

8) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

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

15.  Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Poprosił wszystkich o powstanie. Poinformował, że  w dniu dzisiejszym po raz 

pierwszy odbywa się Sesja RPŁ po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 

Wielkiego Obywatela Świata, sumienia ludzkości, wroga wojny i przyjaciela 

ludzi. Człowieka, który bez zakulisowych gier zrobił rewolucję sumień, ale czy 

zrobił rewolucje naszych sumień – dodał. Zaznaczył, że nie można pozwolić by 

to morze dobra pochłonął ocean zła, bo jak sam kiedyś powiedział „W 

skamieniałych sercach umiera każda prawda”. Nie pozwólmy jej umrzeć 

zwłaszcza na tej sali, uczcijmy chwilą ciszy i refleksji Jego pamięć. – dodał.  

 

Wszyscy obecni na sali uczcili minutą ciszy pamięć Jana Pawła II.  
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Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad XXVIII Sesji RPŁ w punkcie 13 podpunkt 9 – podjęcie 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Maków. 

  

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych): 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0  

przyjęli porządek obrad XXVIII Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjecie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia 

kandydata Janusza Edwarda Michalak na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca 

bezpieczeństwa weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii 

Europejskiej. 

10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.  
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11. Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu 

Łowickiego, 

2) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

3) zmiany uchwały Nr XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a 

także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki, 

4) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza,  

5) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, 

6) zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i 

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego, 

7) zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005  

8) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków. 

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

15.  Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt 4  

 

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

głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) : 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 5  

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia 

kandydata Janusza Edwarda Michalak na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak przedstawił pismo Komisarza 

Wyborczego w Skierniewicach informujące, że w miejsce wygasłego mandatu  

radnego Rady Powiatu Łowickiego Wiesława Dąbrowskiego powinien wstąpić 

Michalak Janusz Edward kandydat z tej samej listy /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Edwarda 

Michalaka na Radnego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych): 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/186/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wstąpienia kandydata Janusza Edwarda Michalaka na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 3/.  

 

Ad pkt 6  

 

Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki oczytał treść ślubowania. 

 

Kandydat na radnego RPŁ Janusz Michalak złożył ślubowanie.  
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Ad pkt 7  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 5 protokołowanych posiedzeń, na których zatwierdził m.in.  

- regulaminy konkursów ekologicznych,  

- wysokość dotacji do kalendarza imprez kulturalnych na 2005 rok 

prowadzonych przez Powiat Łowicki we współpracy z samorządami 

lokalnymi. 

Członkowie Zarządu przyjęli: 

- „Informację dotyczącą funkcjonowania schronisk młodzieżowych na sezon 

2005/2006 na terenie powiatu”,  

- informacje na temat terminarza egzaminów maturalnych w 2005 roku.  

Poinformował, że Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:  

- ogłoszenia ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,  

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 

rok,  

- powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 

z zakresu kultury fizycznej i sportu,  

- ustalenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Nadmienił, iż nadal trwa rozliczanie i realizacja projektu dofinansowania 

młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stwierdził, że informacje 

jakie płyną w powyższej kwestii nie zawsze są precyzyjne, wiele 

przekazywanych informacji powoduje różne interpretacje, co budzi 

niejednokrotnie zdenerwowanie ludzi. Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie 

została rozstrzygnięta sprawa pomocy finansowej dla studentów, jednak nadal są  

podejmowane kolejna próby sięgnięcia po te środki. Nadmienił, iż w dniu 

dzisiejszym odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Sterującego przy 

Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, na którym omawiane będzie 

przygotowanie, punktacja projektów dotyczących obszarów wiejskich. 

Poinformował, że na tym posiedzeniu wystąpią przedstawiciele trzech 

podregionów m.in. łowickiego z propozycją aby środki z alokacji na różne 

działania podzielić na podregiony, aby podregiony nie ubiegały się o nie               

w drodze konkursu. Poinformował, że nastąpiły podsumowania:  

- ogólnopolskiego Turnieju Szkół „Młoda krew ratuje życie”,  

- V Powiatowego Konkursu Plastycznego na witraż w Domaniewicach,  

- V Powiatowy Konkurs „Ozdoby Wielkanocne” w Chąśnie.  
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W obszarze działań Wydziału RIP przygotowywane są już inwestycje, które 

zaplanowane są w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, w tej chwili 

pozawierane są umowy na wykonanie projektu wymiany sieci kanalizacyjnej dla 

ZSL w Zdunach i ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, zawarta została również umowa 

z firmą Inwestor na wykonanie projektu inwestycji w NZOZ w Kiernozi – 

dodał. Poinformował, że wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z wnioskiem na pozwolenie wykonania prac budowlanych w ZSP nr 

1 w Łowiczu. Projekt tej inwestycji został przygotowany w roku ubiegłym, 

natomiast w roku bieżącym nastąpi realizacja tego przedsięwzięcia - dodał. 

Nadmienił, iż Wydział RIP był współorganizatorem wizyty przedstawicieli 

regionów polskich ośrodków punktów informacji turystycznej funkcjonujących 

poza granicami Polski, którzy 1 kwietnia 2005 r. odwiedzili Łowicz. Ponadto 

Powiat Łowicki uczestniczył  w targach turystycznych „Regiony turystyczne na 

styku kultur” w Łodzi.  Poinformował, że  po okresie zimowym  w Powiatowym 

Zarządzie Dróg rozpoczęły prace naprawcze dróg, na które zużyto 44 t masy,      

15 t grysu. Remontowane drogi to: Domaniewice – Skaratki, Ruszki – 

Nieborów, Łyszkowice – Urzecze, Traby – Skaratki, Zduny – Bąków Górny, 

Sierżniki – Skowrona, Głowno – Kalenice, Głowno – Bielawy, Bejsce – 

Kocierzew – Łowicz – dodał. Nadmienił, iż uzupełniono znakowanie dróg 

poprzez montaż znaków i ich naprawę, trwa profilowanie poboczy jezdni, oraz 

profilowanie dróg gruntowych. Zostały rozstrzygnięte przetargi na:  

- letnie i zimowe utrzymanie dróg,  

- dozór i ochronę mienia,  

- dostawę masy na zimno oraz masy na gorąco,  

- dostawę emulsji asfaltowej i dostawę grysu do remontu dróg.  

Poinformował, że trwają również prace przygotowujące do realizacji inwestycji 

zapisanych w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał jak wygląda i na jakim etapie jest realizacja 

stypendiów dla uczniów szkół średnich.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż w dniu dzisiejszym zostanie 

podjęta uchwała w sprawie środków stypendialnych. Pierwsza transza wyniesie 

112 000,00 zł, następnie Zarząd przystąpi do wypłaty środków w 

poszczególnych szkołach co nastąpi już od najbliższego poniedziałku,  na 

jednego ucznia przypada 250,00 zł stypendium - dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż w minionym tygodniu Starosta 

Łowicki podjął decyzję w sprawie otwarcia Pijarskiego Liceum 

Ogólnokształcącego. Zapytał czy zatem Zarząd zajmował się nową sytuacją jeśli 

chodzi o sieć szkół ponadgimnazjalnych. 
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że temat sieci szkół był dyskutowany 

również z tą ewentualnością, że Pijarskie Liceum Ogólnokształcące będzie 

funkcjonowało od nowego roku szkolnego. Natomiast jeśli chodzi o podjęcie 

samej decyzji to jest ona  typowo administracyjna, tak jak np. pozwolenie na 

budowę – dodał. Nadmienił, iż po zmianie przepisów prawnych  podjęcie 

decyzji w powyższej kwestii należy do kompetencji Starosty, a nie Rady 

Powiatu. Po spełnieniu wszystkich wymogów decyzja w tej sprawie może być 

tylko decyzją na tak – dodał. Nadmienił, iż w między czasie była ona negatywna 

dlatego, że nie wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. Po ich 

uzupełnieniu jest to decyzja pozytywna – dodał. 

 

Ad pkt 8  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż okres między sesjami był 

szczególny ze względu na śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.  Poinformował, 

że w okresie między sesjami brał udział w następujących spotkaniach i 

uroczystościach:  

- 3 kwietnia uczestniczył we mszy Świętej w Bazylice katedralnej w intencji 

żołnierzy Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Batalionów Chłopskich, po 

której odbyło się spotkanie z kombatantami,  

- 4 kwietnia przewodniczył Radzie Społecznej ZOZ w Łowiczu,  

- 5 kwietnia o godzinie 9:00 uczestniczył we mszy świętej w intencji Ojca 

Świętego Jana Pawła II, po której zostały złożone kwiaty i zapalone znicze 

pod pomnikiem JPII,  

- 8 kwietnia odbyła się wspólna sesja Rady Miasta Łowicza i Rady Powiatu 

Łowickiego poświęcona Janowi Pawłowi II, po której radni uczestniczyli we 

mszy świętej w intencji Ojca Świętego,  

- 13 kwietnia brał udział w uroczystości w ZSP nr 1 w Łowiczu „Kwiecień 

miesiącem pamięci narodowej”,  

- 16 kwietnia brał udział w koncercie chóralnym w Mazowieckiej Wyższej 

Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu poświęconym JPII,  

- 18 kwietnia uczestniczył w spotkaniu Klubu Radnych Niezależnych,  

- 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu im. Wł. Grabskiego. 

Nadmienił, iż ponadto uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady 

Powiatu, które odbywały się w tym okresie.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała Przewodniczącego RPŁ, że w dniu 

27.04.2005 roku wpłynęło do niej jako Przewodniczącej Klubu Radnych 

Niezależnych pismo Radnego Janusza Michalaka z prośbą o przyjęcie jego 
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osoby w poczet Klubu Radnych Niezależnych z dniem 27 kwietnia 2005 roku. 

Radny został przyjęty do Klubu Radnych Niezależnych – dodała.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak podziękował za 

zaproszenie na XXVIII Sesję RPŁ. Nadmienił, iż jest to szczególny okres dla 

wszystkich ze względu na podsumowanie roku członkostwa w Unii Europejskiej 

i dyskutowania na temat przyszłości. Stwierdził, że oczywiście debata publiczna 

nie może być odosobniona od codziennych zajęć, od podejmowania określonych 

decyzji. Wyraził zadowolenie, że tak jest również w Powiecie Łowickim,                  

a Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili swoje działania, które 

zamierzają wspólnie podejmować, i które podejmują. Cieszy go fakt, że dużo 

uwagi poświęcone jest edukacji, że jest wiele spraw które raczkują, związane 

choćby ze stypendiami, z pomocą dla młodzieży. To są sprawy bardzo trudne, 

ale dobrze się dzieje, że krok po kroku problemy są pokonywane, nawet jeśli coś 

jest realizowane z opóźnieniem to najważniejsze jest, że w ogóle jest osiągane – 

dodał. Nadmienił, iż w ostatnim czasie w  dyskusji wspólnie z Radnymi                      

i  Starostą  wiele uwagi zostało poświęcone tematom związanym z rolnictwem, 

z dopłatami bezpośrednimi i innymi funduszami. Powiat Łowicki jest powiatem 

jakby szczególnej troski a to dlatego, że był objęty dodatkową w tej kwestii 

kontrolą, która zaplanowana została dużo wcześniej, kilka lat temu i trzeba było 

ją zrealizować – dodał. Poinformował, że na dzień dzisiejszy jest tylko 2 

rolników, z którymi są spory związane z dopłatami bezpośrednimi, natomiast 

pozostali powinni mieć pieniądze na kontach, a jeśli nie to otrzymają je w 

najbliższym czasie. Zaznaczył, że termin końcowy wypłacania dopłat ustalony 

na koniec kwietnia nie jest zagrożony. Nadmienił, iż zaczęto wypłacać renty 

strukturalne. Na dzień dzisiejszy jest to  9 tys. rolników w kraju, którzy je 

otrzymali, natomiast kolejni  otrzymają je w najbliższych dniach, w tym również 

pierwsi rolnicy z powiatu łowickiego mieszczą się w tej puli. Renty otrzymują i 

będą sukcesywnie otrzymywać przede wszystkim ci rolnicy, którzy przekazali 

gospodarstwa w październiku, listopadzie i grudniu – dodał. Stwierdził, że 

proces ten jest już w miarę zaawansowany co widać też w skali mikro. 

Poinformował, że w przypadku pozostałych funduszy dotyczących pomocy dla 

gospodarstw nisko towarowych i tych które chcą się modernizować, poprawiać 

standardy wnioski o nie są już złożone i jest ich nawet więcej niż środków, co 

tak naprawdę dobrze świadczy o polskich rolnikach. Najważniejsze jest by 

każde Euro, które jest do dyspozycji zostało wykorzystane z funduszy 

strukturalnych - dodał. Wyraził zadowolenie, ze korzystają z nich również firmy 

lokalne, które dopiero co zakończyły korzystanie z programu SAPARD, a już 

zaczynają korzystać z Sektorowego Programu Operacyjnego, są to firmy takie 

jak: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Firma Bracia Urbanek. 

OSM w Łowiczu uzyskała możliwość eksportu swych towarów do Rosji , jest to 

ważne, dlatego że do eksportu są dopłaty z budżetu UE i dobrze się stanie jeśli 

w najbliższym czasie OSM zacznie z tego korzystać – dodał.                         
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Integracja z UE dopiero się rozpoczęła, a jeżeli ktoś myśli, że wszystkie 

problemy zostały załatwione albo zostaną załatwione w najbliższych tygodniach 

to bardzo się myli, ponieważ będzie to ciężka praca, którą trzeba będzie 

wykonywać przez najbliższe lata, rozpoczęliśmy dobrze ale teraz trzeba to 

kontynuować – dodał. Zaznaczył, że to nie jest tak, że wszystkim będzie się od 

razu poprawiało i wszyscy będą osiągali od razu same sukcesy, ale powoli 

polska wieś i Polska będzie się modernizować. Poinformował, że 26.04.2005 

roku Rząd RP przyjął ustawę o ubezpieczeniach upraw i zwierząt, do której 

wszyscy się przymierzali i która od wielu lat była oczekiwana. Po klęsce suszy 

w 2003 roku zapowiadałem, że będę chciał taki projekt ustawy przygotować, 

jeżeli z jednej strony będzie zaangażowany budżet państwa, a z drugiej strony 

sami rolnicy, którzy będą chcieli takie ubezpieczenie wykupić – dodał. 

Stwierdził, że będzie to dla rolnika koszt, ale w  50 – 40 % w sytuacji zbóż i 50 

% w sytuacji zwierząt będzie dopłacał budżet państwa. Mamy nadzieje, że w 

przyszłości większość rolników będzie tym świadczeniem objęta, patrzyliśmy 

jak to jest w Hiszpanii, ponieważ stamtąd braliśmy wzór, gdzie w pierwszym 

roku 10 % rolników a obecnie 70 % rolników jest ubezpieczona w tym systemie 

– dodał. Poinformował, że rok temu pojawiła się myśl aby Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierało instytucje, które funkcjonują na wsi i są w 

utrzymaniu samorządów terytorialnych dlatego w resorcie zdecydowano by 

zgromadzić środki na wsparcie dla szkół rolniczych  to jest ok. 5 mln zł. Są już 

uruchomione konkursy i poszczególne szkoły będą mogły otrzymać nawet do 50 

tys. zł za co można zakupić określony sprzęt, dlatego zachęcam Starostwo i 

dyrektorów szkół do tego aby po te pieniądze sięgnąć deklaruje pomoc w 

przygotowaniu wszystkich dokumentów – dodał. Nadmienił, iż kolejną 

inicjatywą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wsparcie dla muzeów.  

Zadeklarował, że w 2005 roku w budżecie ministerstwa są środki na muzea i 

razem ze współpracownikami zaplanował, że dla Muzeum w Łowiczu można 

przeznaczyć środki w wysokości 200 tys. zł. Przywiozłem stosowną umowę 

sporządzoną na wzór tej w Śreniawie i kiedy prawnicy, pan Starosta się z nią 

zapoznają to ją podpiszemy a następnie co kwartał pieniądze będą 

przekazywane i 100 tys. zł za I i II kwartał mogłyby wpłynąć już w czerwcu – 

dodał. Wyraził przekonanie, że warto przeznaczyć środki finansowe na to 

muzeum, zetego względu, że posiada Skansen przy trasie krajowej nr 2 i wiele 

osób go odwiedza, również z zagranicy.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poprosił o opinię w kwestii podziału środków 

Programu Sterującego na podregiony województwa.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak stwierdził, że jest to 

dobry przykład na to, że coraz więcej do powiedzenia tak naprawdę mają 

samorządy. Dzisiaj wiele zadań podejmują samorządy wojewódzkie i można 

bardzo dobrze porównać na jakim etapie, jak są zaangażowane prace nad 
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różnego rodzaju programami strukturalnymi w poszczególnych województwach 

i ocenić to – dodał. Stwierdził, że jeżeli chodzi o ten podział na podregiony to 

jeżeli jest taka możliwość, o której mówił Starosta, że jest to prawnie możliwe 

do przeprowadzenia i można ten proces przygotować i przeprowadzić w sposób 

sformalizowany, to trzeba do tego dążyć. Moja opinia jest ze wszech miar 

pozytywna, dlatego że więcej będzie środków finansowych przeznaczonych na 

obszary wiejskie , jestem jak najbardziej za – dodał. Nadmienił, iż resort 

rolnictwa praktykował takie rozwiązanie w przypadku centralnym gdy dzielone 

były fundusze i robiono alokacje środków na poszczególne województwa. 

Stwierdził, że to się opłacało dlatego że w tym przypadku większość środków 

byłaby zużyta przez województwo mazowieckie czy wielkopolskie, a mało 

środków trafiło by na podlaskie czy podkarpackie.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał jak długo będzie spadać cena żywca.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak stwierdził, że rok 

2004 był szczególny jeśli chodzi o ceny żywca, którego cena od II kwartału była 

bardzo wysoka. Poinformował, że z przeprowadzonych analiz wynika, że ta 

cena powinna się kształtować w II i III kwartale tego roku w granicach 3,40 – 

3,60 zł. To zdarzenia jakie miało miejsce w firmie Constar nie przysłużyło się 

tej cenie, ponieważ nastąpiła lekka panika i odnotowano zmniejszenie skupu 

żywca w ciągu ostatniego tygodnia – dodał.   Stwierdził, że ceny będą się 

kształtowały różnie, dlatego że Polska jest członkiem UE. W  sytuacji gdy ceny 

w Polsce były bardzo wysokie następował import wieprzowiny do Polski z 

krajów takich jak Dania, Niemcy, natomiast dzisiaj obserwowany jest 

wzmożony eksport wieprzowiny z Polski – dodał. Nadmienił, iż obecnie cena 

jest mniejsza niż w Niemczech zatem jest szansa, że towar zostanie wywieziony 

z kraju. Cena żywca w Polsce będzie się tak kształtowała do końca tego roku i  

w następnych latach dlatego, że coraz więcej jest na rynku trzody chlewnej – 

dodał.  

 

Radny Marian Boczek zapytał, co  planuje resort rolnictwa jeśli trzeba  będzie 

zniszczyć zapasy żywności warte kilkadziesiąt milionów złotych, bo  w mediach  

była o tym  mowa.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Wojciech Olejniczak poinformował, że 

zgromadzone zapasy żywności można sprzedać na rynki trzecie czyli poza Unię 

Europejską. Nadmienił, iż Polska nie jest objęta restrykcjami jeśli chodzi o 

nadmierne zapasy cukru.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż niedługo minie rok jak Polska 

jest w UE, a kwintal żyta wynosi 18 zł, pszenicy 42 zł, mieszanek zbożowych 

29 – 30 zł. Czy to są te dobra unijne – zapytał. A co rolnicy mają zrobić z 
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kapustą, z cebulą, które leżą w kopcach, przechowalniach i gniją, której nigdzie 

nie mogą sprzedać a muszą dopłacać żeby wywieźć na wysypisko śmieci – 

dodał. Zapytał dlaczego na zakup przez Ochotnicze Straże Pożarne sprzętu 

bojowego i innych rzeczy związanych z OSP został wprowadzony 22% podatek 

VAT, tym bardziej że ochotnicze straże działają społecznie. Ponadto coraz 

więcej dokonywanych jest włamań do strażnic i kradziony jest sprzęt 

specjalistyczny jednostek ratowniczo – gaśniczych, dlatego należałoby to jakoś 

rozwiązać, być może poprzez dodatkowe środki finansowe dla samorządów na 

zabezpieczenie sprzętu – dodał. Zapytał na jakiej zasadzie został wyliczony 

dochód rolnika z jednego hektara w wysokości 2 600,00 zł, na jakim 

gospodarstwie rolnym wzorował się sejm ustalając taką wysokość dochodu. Jest 

to ważne ponieważ poprzez ustalenie takiej wysokości wiele dzieci rolników 

pozbawionych jest stypendiów i innej pomocy materialnej - dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał czy Rząd RP podjął już ostateczną decyzję 

odnośnie akcyzy na olej napędowy i opałowy. Ponieważ z tego co Rząd planuje 

to wynika, Że będzie to robił zawsze kosztem kogoś, albo zrobi to kosztem 

rolników albo kosztem użytkowników oleju opałowego – dodał. Zapytał czy 

ceny tej nie można wyrównać do cen oleju opałowego, i czy akcyza na olej musi 

być tak wysoka. 

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, że wszyscy cieszą się ze wsparcia 

finansowanego dla szkół rolniczych i Muzeum. Zapytał czy można spodziewać 

się więcej pieniędzy na inwestycje drogowe w obszarach wiejskich.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał czy dobrym pomysłem było zabranie 

rolnikom możliwości prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej. 

Zabrano rolnikom sposób dodatkowego zajęcia dzięki któremu mogli uzyskać 

dodatkowy dochód, a w ten sposób powiększa się bieda na wsi, dlatego wydaje 

mi się, że nie był to do końca dobry pomysł – dodał.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak odpowiadając na 

pytanie Radnego Andrzeja Płachety poinformował, że nie będzie zmiany 

akcyzy na olej opałowy, która pozostanie na poziomie, na jakim jest obecnie. 

Nadmienił, iż jeśli chodzi o olej napędowy, to akcyzy w Polsce jak i w całej UE, 

i w całym świecie są po to żeby były dodatkowe wpływy do budżetu. Nie da się 

obniżać akcyzy i jednocześnie zwiększać wydatki na określone cele związane 

choćby z edukacją, trzeba pamiętać o tym, że Polska ma jedną z najniższych 

akcyz w Europie, dlatego raczej nie należy się spodziewać jej obniżki – dodał.  

Odpowiadając na pytanie Radnego Jerzego Wolskiego poinformował, że na 

realizacje inwestycji drogowych  był program SAPARD, którym zarządzał 

resort rolnictwa za pośrednictwem AR i MR. Wiele gmin z powiatu łowickiego i 

Starostwo z tego skorzystało, a w tej chwili jest to w gestii samorządów 



 13 

wojewódzkich i programów które tam się mieszczą- dodał. Nadmienił, iż w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się środki finansowe 

przeznaczone przede wszystkim na meliorację. Są to niewielkie środki jak na 

potrzeby i pochodzą one właśnie z akcyzy – dodał. Nadmienił, iż z pośród 

inwestycji bezpośrednio przeprowadzonych na drogach przez organy centralne 

czyli Generalną Dyrekcje Dróg i Autostrad to była inwestycja na drodze 

krajowej nr 2 w Łowiczu. Są kolejne planowane inwestycje na tej drodze m.in. 

w Zdunach, gdzie Wójt prowadzi rozmowy dotyczące przebudowania odcinka 

drogi ze skrzyżowaniem, i to są dodatkowe środki, które można dla tego terenu 

pozyskać – dodał. 

Odpowiadając na pytania Radnego Waldemara Wojciechowskiego stwierdził, 

że nie można mówić w ten sposób o strażach pożarnych. Jest niedobrze gdy 

próbuje się tak robić, tym bardziej gdy robią tak sami strażacy i to w dodatku do 

osób, które starają się pomagać jednostkom straży w tym swojej macierzystej - 

dodał. Ale ja to rozumiem, że jest to typowa polityka i będzie miała ona miejsce, 

szkoda i niepotrzebnie bo zarówna z budżetu PSP i OSP jednostki na terenie 

naszego powiatu otrzymują duże wsparcie – dodał. Nadmienił, iż są pewne 

regulacje związane z problematyką finansową państwa, są pewne możliwości 

jeśli chodzi o usystematyzowanie podatku VAT i pewne grupy towarów 

mieszczą się w określonych progach, niemniej większość towarów objęta jest 

stawką 22 % VAT. Dlatego nie można tak powiedzieć do mnie czy kogokolwiek 

innego, żeby wyłączyć z tej grupy urządzenia strażackie czy inne, bo po prostu 

tego nie można zrobić, choćbyśmy mieli niewiadomo jakie intencje, po prostu 

porządek państwa, porządek prawa związany z członkostwem w UE na to nie 

pozwala – dodał. Stwierdził, że podobnie było w sytuacji edukacji, w przypadku 

Internetu, gdzie też było życzenie by obniżyć opłaty za interent przynajmniej dla 

szkół, placówek oświatowych czy placówek kulturalnych ale na to nie 

pozwalają przepisy prawne. Zaznaczył, że trzeba zastanowić się nad tym jak 

pozyskiwać większe środki żeby to rekompensować. Proponowałbym, żebyśmy 

nie robili z tego dyskusji politycznej, bo to do niczego nie doprowadzi, a 

problemu się nie rozwiąże, a w przypadku podatku VAT można oczekiwać tylko 

i wyłącznie obniżenia podstawowej stawki podatku, która dzisiaj wynosi 22 % - 

dodał. Są różnego rodzaju zapowiedzi polityków mówiące o potrzebie jej 

obniżenia np. do 19 % - dodał. Odnośnie zabezpieczania strażnic poinformował, 

że on również doświadczył podobnej sytuacji na przykładzie OSP w 

Waliszewie, która została okradziona tuż po tym jak wprowadzono do niej nowy 

sprzęt. Stwierdził, że nie można liczyć że ktoś da środki finansowe na 

zabezpieczenie strażnicy. Trzeba to zrobić we własnym zakresie, jeżeli ktoś 

kupuje sprzęt za 100 tys. zł to powinien mieć również środki na ubezpieczenie i 

zabezpieczenie, ponieważ nikt nikogo nie zwolni z odpowiedzialności - dodał. 

Zaznaczył, że jeżeli chodzi o podatek VAT na zakup sprzętu dla OSP to wynosi 

on 7 %, natomiast jeżeli zakup jest realizowany przez gminy to wynosi on 22 %.  
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Odpowiadając na pytanie dotyczące cen zaznaczył, że należy pamiętać o tym, że 

gdyby nie wejście Polski do UE to w ogóle nie byłoby mowy o tym żeby 

cokolwiek zrobić z polską pszenicą, ponieważ dzisiaj około 600 tys. jej ton jest 

na interwencji czyli poza rynkiem. Trzeba pamiętać o tym, że rok 2004 był 

rekordowym w historii Polski jeśli chodzi o zbiory, które o blisko 20 % były 

większe niż w latach poprzednich, nie mówię o roku 2003, który był szczególny 

ze względu na niskie plany, a w 2002 roku nie byliśmy jeszcze członkami UE, a 

ceny pszenicy były niższe niż są obecnie – dodał. Wyraził nadzieje, że jeszcze w 

tym roku ceny pszenicy będą  trochę wyższe. Zaznaczył, że pamięta dyskusje 

sprzed roku kiedy było odwrotnie, kiedy ceny zboża były wysokie, a na tego 

typu spotkaniach padały zarzuty dlaczego ceny pasz są tak wysokie. Dzisiaj jest 

trochę inaczej, ceny zboża są niskie i nikt nie mówi, że cena pasz jest wysoka – 

dodał. Zaznaczył, że on nie udzieli odpowiedzi na pytanie co rolnik ma zrobić z 

cebulą czy kapustą, bo nikt nie udzieli i nie udzielił takiej odpowiedzi, a pytanie 

w tym zakresie ciągle są zadawane. Stwierdził, że w Polsce w ostatnich latach 

bardzo poważnie zmienia się stosunek przedsiębiorców do rolników i odwrotnie. 

Dzisiaj każdy poważny rolnik, który chce rozwijać daną produkcje np. mleka 

jest związany z konkretną mleczarnią i wie na co może liczyć, tak samo jak w 

przypadku trzody chlewnej, której producenci coraz częściej wiążą się z daną 

ubojnią - dodał.  

Odpowiadając na pytanie Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego odnośnie Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  stwierdził, że z jednej strony rolnik 

chce płacić niskie składki na KRUS, a z drugiej strony rolnicy chcą 

wyeliminować z KRUS-u tych, którzy nie powinni tam być a są. Ale jak jest 

próba wprowadzenia tego, to okazuje się, że jeden sklepikarz niech będzie 

ubezpieczony w KRUS a drugi nie, ale niestety tak się nie da – dodał. 

Nadmienił, iż jego zdaniem w KRUS mogą pozostać ci rolnicy, którzy 

prowadzą dodatkową działalność gospodarczą, bezpośrednio związaną z 

rolnictwem i na niewielką skalę, czyli osiągane dochody z tego tytułu są 

nieduże. To jest moje zdanie i będę go bronił, dlatego że w innym przypadku nie 

da się uporządkować tego systemu – dodał. 

Odpowiadając na pytanie Radnego Waldemara Wojciechowskiego odnośnie 

dochodowości z hektara stwierdził, że całym problemem jest to, że w  Polsce nie 

ma pojęcia dotyczącego liczenia dochodów rolników, dlatego że nie rozliczają 

się oni na zasadzie przychód – rozchód i koszty, lecz jest to uśredniane w 

zależności od potrzeb podatkowych czy poza podatkowych i dlatego dla różnych 

potrzeb są różne wysokości. Problem pojawia się również w tym, że dopóki nie 

będzie tak naprawdę księgowości i nie będą liczone dochody to tego typu 

sytuacje zawsze będą miały miejsce – dodał. Poinformował, że coraz więcej 

rolników przechodzi na rozliczanie na zasadach ogólnych , ponieważ chce 

odzyskiwać podatek VAT, np. ci którzy produkują mleko, trzodę chlewną. 

Nadmienił, iż w przyszłości planuje się wprowadzenie systemu liczenia 

dochodów przez samych rolników i płacenia podatku od dochodu, ale najpierw 
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muszą być przeprowadzone prace studyjne w oparciu o grupę chętnych, 

następnie jako system dobrowolny dla tych, którzy chcą na niego przejść, a 

dopiero na końcu po kilku latach można myśleć o wprowadzeniu go jako system 

powszechny czyli obowiązkowy. Poinformował, że w chwili obecnej trwają 

prace w Ministerstwie Polityki Społecznej nad próba znalezienia dla wszystkich 

potrzeb jednej miary dochodów czyli dla potrzeb stypendialnych, pomocy 

społecznej i innych. Trzeba pamiętać o tym, że problem jest inny, taki że zawsze 

przy określonego rodzaju wsparciu jest określona pula pieniędzy i pod ten limit 

przyjmowany jest próg dochodowości i zdarza się, że przez tego typu wyliczenia 

są pewne niesprawiedliwości – dodał. Nadmienił, iż w związku z wyliczona 

dochodowością na w.w poziomie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 

tylko interweniowało ale podejmowało również określone działania prawne, 

uruchamiane były procesy legislacyjne oraz zgłaszano uwagi do rozporządzeń. 

Dlatego tutaj nie różnimy się niczym w myśleniu, ale ja sam nie jestem w stanie 

przeprowadzić całego procesu ustalenia tego, dlatego że tym powinni zajmować 

się inni, ci którzy dysponują środkami które są w wydatkowaniu – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż reforma zdrowia w jego ocenie, jak i 

innych Radnych jest zła. Kolejne rządy, kolejni ministrowie się zmieniają, a 

problem zadłużenia szpitali pozostaje, co zagraża istnieniu powiatów w tym i 

łowickiego - dodał. Zapytał czy ten Rząd RP ma program na uzdrowienie tej 

sytuacji. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy jest rozpatrywane 

przejęcie szkół rolniczych przez resort rolnictwa.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak odpowiadając na 

pytanie Radnego Bolesława Kowalskiego poinformował, że odnośnie służby 

zdrowia wielokrotnie odbywała się dyskusja i odbywa się obecnie. Przede 

wszystkim zostały przygotowane ustawy, jedna została uchwalona o 

restrukturyzacji zadłużenia i restrukturyzacji służby zdrowia, Rząd postanowił, 

że w budżecie przeznaczy dodatkowo pieniądze na tą restrukturyzacje – dodał. 

Stwierdził, że szpitale muszą podjąć działania związane z restrukturyzacją żeby 

ten dług zrestrukturyzować przy udziale również środków publicznych. Trzeba 

pamiętać o tym, że gdyby co roku w budżecie były przeznaczane dodatkowe 

pieniądze na restrukturyzacje i byłaby ona prowadzona, mówimy tu o jakości 

usług, reorganizacji placówek to jest szansa na to, że po jakimś czasie ta służba 

zdrowia może wyjść na prostą – dodał. Nadmienił, iż potrzebne są również 

większe środki na sprawy związane z ciągłym finansowaniem szpitali, czyli 

większe kontrakty – dodał. 

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego 

poinformował, że przed obecnym podziałem administracyjnym w Polsce było  

49 województw. W każdym urzędzie wojewódzkim był departament 
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odpowiedzialny za edukację rolniczą, czyli kilkanaście osób w każdym 

województwie tylko i wyłącznie tym się zajmowało, obecnie starostwa przejęły 

sprawy związane z edukacją w szkołach średnich – dodał. Stwierdził, iż gdyby 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął te szkoły dzisiaj, to musiałby tworzyć 

w starostwie czy urzędzie wojewódzkim dodatkowe urzędy, które zajmowały by 

się wszystkimi sprawami z tym związanymi, ponadto przejęcie nadzoru nad 

szkołami związane jest z nową reformą szkolnictwa, w tym wypadku 

rolniczego, przy takiej dyskusji zawsze zadaje pytanie czy wtedy szkoły rolnicze 

miałyby więcej pieniędzy, oczywiście że nie – dodał. Stwierdził, że Minister 

Rolnictwa może gromadzić środki finansowe z przeznaczeniem dla tych szkół i 

je gromadzi, dlatego zamiast przejmować lepiej je dofinansowywać, a jeśli 

będzie wola to będzie przeznaczał ich coraz więcej. Do tego czasami dobrze by 

było gdyby ktoś podjął za nas decyzje, które szkoły mają funkcjonować, a które 

nie, i co Minister Rolnictwa ma podjąć takie decyzje ale to wy Rada jesteście do 

tego uprawnieni, poza tym Minister nie musi znać wszystkich szkół, wiedzieć 

jak je reorganizować, bo w innym wypadku doszlibyśmy do wniosku że trzeba 

zlikwidować powiaty to nie miałyby co robić – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, że ważne było paliwo, ważne 

były drogi ale on odniósł wrażenie, że mniej ważna była produkcja rolnicza dla 

pana Ministra. Niech pan mi powie kto w polskim Rządzie odpowiada za 

eksport towarów na wschód, bo to co ja obserwuję w mediach to wiem, że 

ministrowie rolnictwa państw członkowskich zabiegają o to aby eksportować na 

wschód – dodał. Nadmienił, iż powinno się eksportować wszystkie płody rolne, 

które są nadwyżką, ale jest inaczej to nie jest eksportowane, a jest wręcz 

odwrotnie obserwuje się napływ towarów do kraju. I czy to nie minister 

rolnictwa jest osobą merytoryczną w tym temacie, powinien wstrzymać import a 

ruszyć eksport, jeśli się mylę proszę mnie poprawić – dodał.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak nadmienił, iż 

rozumie brak pewnej wiedzy ale nie rozumie, że dzisiaj po raz pierwszy 

publicznie próbuje Radny Waldemar Wojciechowski już rozpocząć kampanię i 

atakować jego osobę. Ja nie przyjechałem robić tutaj żadnej polityki, 

powiedziałem jasno i wyraźnie że bardzo mnie interesuje to co dzieje się na 

rynkach – dodał. Nadmienił, iż przyśle stosowne materiały do zapoznania się z 

nimi, dotyczące importu i eksportu. Poinformował, że eksport Polski wzrósł w 

ciągu dwóch ostatnich lat o ponad 30 % każdego roku czyli w stosunku do roku 

2002 o 60 %, w tym np. eksport wyrobów mleczarskich wzrósł w jeszcze 

większym stopniu. Trzeba pamiętać, że wzrosła produkcja mleka w Polsce w 

ciągu 2 lat o 10%, a to jest naprawdę dużo – dodał. Nadmienił, iż eksport do 

Rosji w ostatnich latach wzrósł o 26 %. Stwierdził, że inna jest ocena ludzi, 

którzy się zajmują tym a inna ludzi, którzy chcą robić politykę, chcą krzyczeć – 

dodał. Zaznaczył, że należy zapytać się przedsiębiorców, ludzi którzy zajmują 
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się tą problematyką o to jaką uzyskiwali pomoc i jaką nadal uzyskują od resortu 

rolnictwa. Nadmienił, iż Polska nie ma problemów z eksportem do Rosji swoich 

towarów ponieważ wprowadzone są świadectwa i wszystkie niezbędne 

procedury, Rosja nie wprowadziła zakazów w stosunku do Polski ale do innych 

krajów jak Francja czy Niemcy. Z dostępem do rynku rosyjskiego jest 19 

dużych zakładów mięsnych, 35 zakładów mleczarskich, w tym Łowicka 

Spółdzielnia Mleczarska, a trzeba też pamiętać o dostępie do rynku unijnego, bo 

gdybyśmy nie byli w UE to nie moglibyśmy w takich ilościach sprzedawać 

swoich towarów – dodał. Stwierdził, że przyszedł okres, że każdy zasiał 

znacznie więcej cebuli czy kapusty i takie są tego skutki. A obecnie jesteśmy w 

stanie podawać prognozy i są one podawane publicznie, już rok temu była 

mowa, że z cebulą będzie źle bo rolnicy dużo jej sieją – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski przeprosił Ministra Rolnictwa za to, że go 

obraził. Uważam, że człowiek na takim stanowisku nie powinien dać się ponieść 

emocjom – dodał. Zaznaczył, że jego wystąpienie nie jest kampanią wyborczą.  

 

Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” Wiesław 

Sierota poinformował, że w 2004 roku powstał program Pegaz, w którym dla 

warsztatów terapii zajęciowej były środki finansowe na wymianę samochodów  

służących osobom niepełnosprawnym i użytkowanych minimum 5 lat. 

Nadmienił, iż WTZ w Parmie mogły się o te środki ubiegać, dlatego zostały 

złożone dokumenty do PFRON w Łodzi. Bardzo serdecznie podziękował 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Wojciechowi Olejniczakowi za 

okazaną pomoc w zdobywaniu samochodu dla WTZ w Parmie.  Jest to 

granatowy Ford Transit z 18 miejscami dla osób niepełnosprawnych – dodał.             

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

podziękował ministrowi za pomoc i zaprosił Ministra na jubileuszowe obchody 

5 - lecia powstania WTZ w Parmie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż chciałby zasygnalizować pewne 

kwestie jakie powstały w obszarze powiatu. Mianowicie rozpoczęły się budowy 

autostrad A1 i A2, w tej chwili powstaje węzeł strykowski, natomiast 3 lata 

temu uzgadniając projekt przestrzennego zagospodarowania Województwa 

Łódzkiego samorządy lokalne zwracały uwagę na uciążliwości, które mogą 

wystąpić przy budowie tych autostrad w tym rejonie – dodał.. Pierwsze 

symptomy tego już są, mianowicie niektóre drogi powiatowe, gminne, stały się 

drogami technologicznymi przy budowie i podlegają zbyt dużemu obciążeniu i 

ulegają znacznej dewastacji, drogi te są przejezdne dla ciężkiego sprzętu, 

natomiast dla sprzętu mieszkańców w wielu wypadkach są nieprzejezdne, 

również występuje zagrożenie bezpieczeństwa poruszania się po nich – dodał. 

Zaznaczył, że zgłosił ten problem Wojewodzie, który trzy lata temu uzgadniając 

warunki  zapewniał, że są środki na bieżące utrzymanie dróg. To jednak nie 
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wystarczy ponieważ drogi te będą wymagały kapitalnego remontu, czyli dużych 

inwestycji - dodał. Poruszył problem dotyczący restrukturyzacji ochrony 

zdrowia i zadłużenia szpitali. Podziękował posłom obecnym na sali za 

współpracę w tej kadencji.  

 

Poseł na Sejm RP Tadeusz Gajda nadmienił, iż czuje się zobowiązany 

odpowiedzieć na niektóre pytania, szczególnie jeśli chodzi o podatek VAT i 

OSP. Stwierdził, że Ochotnicza Straż Pożarna nigdy nie może doczekać się 

poważnego traktowania. Zawsze było tak, że stawka VAT wynosiła 0%, dzisiaj 

dla jednostek stawka wynosi 7%, a dla gmin, instytucji 22% i jest zbyt duży. My 

z 22% stawką podatku VAT  wyszliśmy przed szereg w Unii Europejskiej, ale 

jest to tzw. ciągłość rządzenia ponieważ nasi poprzednicy w rządzie zgodzili się 

na taką stawkę, zatem jak ważne są decyzje w czasie bo wiążące dla następców 

– dodał. Zaznaczył, że ważną sprawą jest ubezpieczenie mienia strażaków, i 

jego zdaniem należałoby zapisać w ustawie obowiązkowe ubezpieczenie. 

Stwierdził, że nie da się wytłumaczyć dochodowości z jednego hektara w 

wysokości 2 600,00 zł, nie ma takich upraw które przekładały by się na taka 

kwotę.  Nadmienił, iż ogromne pieniądze jakie przyszły na polską wieś są 

powodem publicznych kłótni w rządzie, w sejmie i jest to źle odbierane. Staram 

się jak najmniej mówić o tych pieniądzach bo rodzą antagonizmy między wsią a 

miastem, zupełnie niepotrzebnie – dodał. Stwierdził, że posłowie robią 

wszystko, żeby jak najszybciej te pieniądze zabrać z polskiej wsi, jednym z 

elementów jest ustalona  dochodowość z hektara w wysokości 2 600,00 zł, która 

nie pozwala sięgać dzieciom i młodzieży wiejskiej uzdolnionej lecz biednej po 

stypendia. To jest największy cios zadany na dziesięciolecia w stosunku do tych 

dzieci i młodzieży – dodał. Poinformował, że Sejm ustalił pierwotnie 

dochodowość z hektara w wysokości 1 200,00 zł, ale gdy poszło to do Senatu to 

ten ustalił ją w takiej wysokości. Stwierdził, że kolejną możliwością sięgnięcia 

po pieniądze ze wsi była regulacja w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Nadmienił, iż nie jest popularne mówić rolnikom by prowadzili 

księgowość, by płacili VAT ale trzeba im to mówić, bo jeżeli nie ma się VAT-u 

którego można sobie odpisać to jest się gorszym o 22% - dodał. Będziemy 

zmuszeni do tego, aby powoli reformować podatek, ponieważ dziś okazałoby 

się, że 90 % rolników nie powinno płacić podatku w ogóle, bo nie wykazuje 

zysku – dodał. Poinformował, że odnośnie służby zdrowia, on i Minister 

Rolnictwa jak mogą tak pomagają szpitalowi. Stwierdził, że dziś w ZOZ w 

Łowiczu zahamowano zadłużanie się, nastąpiła reforma w myśleniu lekarzy, 

pielęgniarek, zmieniła się mentalność, ale natomiast w sejmie stworzyło się 

lobby lekarzy, zasiadających w komisji zdrowia i tworzy ustawy, które będą 

służyć tylko lekarzom a nie pacjentom. Będę głosował z pełnym przekonaniem 

za rozwiązaniem tego sejmu bo wyczerpały się wszystkie rezerwy, pomysły a 

esencją tego sejmu jest obecny Rząd – dodał. Podziękował wszystkim za 

współpracę.  
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Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Łuczak nadmienił, iż jest 

mu miło gościć pierwszy raz na Sesji Rady Powiatu Łowickiego, wnikliwie 

słuchał wypowiedzi przyjaciół tego powiatu. Gdzie pan był panie pośle jak było 

prawo stanowione, to jest ta przykrość, że winy odrzucamy na innych i w ten 

sposób szukamy swarów, a powinniśmy dążyć do jednej ojczyzny, do jednego 

powiatu, jednej Polski – dodał. Stwierdził, że jako Wicemarszałek województwa 

odpowiedzialny za fundusze europejskie w województwie łódzkim musi 

poinformować, że z racji obniżenia kursu waluty EURO środków ubyło o około 

30%. Życzył Staroście Łowickiemu przyznania mu absolutorium za 20004 rok, 

nowemu radnemu Rady Powiatu Łowickiego owocnej pracy, a panom posłom 

życzył reelekcji.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż korzystając z obecności 

Wicemarszałka Zbigniewa Łuczaka chciałby poruszyć problem związany z 

pracą Komitetu Sterującego, mianowicie podziału środków na podregiony. 

Poinformował, że w województwie łódzkim są 4 podregiony, z czego trzy są 

regionami obszarów wiejskich dlatego chciałby zgłosić dokonanie podziału tych 

środków na podregiony ponieważ projekty składane przez podregion centralny 

mają przewagę i są dodatkowo premiowane za zadania, które mają znaczenie dla 

regionu. Będziemy oczekiwali jako podregiony wiejskie wsparcia w tej kwestii 

ze strony Wicemarszałka – dodał.  

 

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Łuczak nadmienił, iż 

rozumie wyrównywanie szans i jest zwolennikiem popierania podregionów. 

Zwrócił uwagę na to, że dlatego podregion centralny otrzymuje więcej środków 

niż pozostałe, ponieważ znajdują się w nim instytucje o znaczeniu 

wojewódzkim, są to np. specjalistyczne szpitale wojewódzkie. Zaznaczył, że 

wnikliwie będą dzielone środki na wszystkie podregiony. Nadmienił, iż 

wielokrotnie spotykał się ze Starostą Łowickim i bardzo docenia starania tego 

podregionu, którego jest przedstawicielem, i dla którego pan Starosta tak walczy 

o pieniądze, nie tylko dla tego powiatu ale i dla powiatów ościennych.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach XXVIII Sesji RPŁ, godz. 12:15 

 

Obrady wznowiono o godzinie 12:30.  

 

Ad pkt 9  

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Baczyński przedstawił i omówił 

informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącą bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej /Zał. Nr 3/.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał jak przedstawia się sytuacja na terenie 

Powiatu Łowickiego odnośnie przestrzegania norm unijnych w ubojniach.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Baczyński poinformował, że normy 

unijne są przestrzegane w ubojniach zwierząt. Jeden tylko zakład z terenu 

powiatu będzie zamknięty, dlatego że nie dostosował się do norm unijnych 

mimo, że miał na to rok czasu, niestety z przyczyn obiektywnych nie otrzymał 

kredytu pomocowego i nie zdążył się przygotować – dodał.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że przybyła delegacja rolników z 

gminy Kiernozi, która chciałaby zabrać głos w tym punkcie.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na jego ręce wpłynęło 

pismo lekarza weterynarii Piotra Kaźmierczaka o zajęcie stanowiska na Sesji 

RPŁ w sprawie wydzierżawienia części lecznicy w Kiernozi. Nadmienił, iż pan 

Kaźmierczak zwracał się już w tej sprawie z pismem do Starosty, ale otrzymał 

odpowiedź, że lecznica jest wydzierżawiona już panu Włodzimierzowi 

Śmierzchalskiemu, lekarzowi weterynarii.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Baczyński poinformował, że 

budynek lecznicy w Kiernozi jest własnością Skarbu Państwa, a pan 

Włodzimierz Śmierzchalski pracuje i mieszka w nim już 50 lat. Możliwości tego 

lekarza są ograniczone ze względu na jego wiek, ale nadal tam mieszka i 

prowadzi działalność, jestem za tym żeby młody lekarz prowadził tam praktykę 

weterynaryjną, tym bardziej że jest to duży obiekt – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek stwierdził, że rzeczywiście jest to problem, tym 

bardziej że pan Śmierzchalski stał się jakby elementem krajobrazu kiernoskiego. 

Poinformował, że rozpoczęta została procedura podziału nieruchomości na dwie 

części, ponieważ jest ona duża. Jestem otwarty na propozycje ale jest zasadniczy 

problem mianowicie kwestia funkcjonowania dwóch lekarzy w jednym 

budynku, nie wiem czy będą mogli obok siebie pracować – dodał. 

Poinformował, że umowa dzierżawy na budynek lecznicy w Kiernozi nie została 

jeszcze podpisana z panem Śmierzchalskim.  

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż będzie popierał pozytywne załatwienie tej 

sprawy dla pana Kaźmierczaka, ponieważ młody lekarz jest tam potrzebny a 

gmina ma problem ze znalezieniem lekarza weterynarii. Uważam, że tu 
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powinien zostać wykonany ruch geodezyjny albo budowlany, pół roku mija a 

my czekamy aż sprawa sama się rozwiąże – dodał.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaznaczył, że panu Kaźmierczakowi zależy 

tylko na własnym gabinecie lekarskim i prowadzeniu praktyki.  

 

Starost Cezary Dzierżek zwrócił uwagę na to, że budynek jest własnością 

Skarbu Państwa i to Wojewoda decyduje o tym, kto w nim funkcjonuje. 

Nadmienił, iż Wojewoda wyraził zdanie, że można usunąć z tego budynku pana 

Śmierzchalskiego, ale należy znaleźć mu lokal zastępczy, po za tym Wojewoda 

chce zatrzymać budynek we własności Skarbu Państwa.  

 

Pan Piotr Kaźmierczak nadmienił, iż może prowadzić swą praktykę 

weterynaryjną w tym budynku po sąsiedzku z panem Śmierzchalski. Jest to 

możliwe, dlatego że są trzy wejścia do tego lokalu, ponadto sala operacyjna jest 

nieużywana a lokal trzeba dostosować do wymogów unijnych,  a tam nie jest 

jeszcze nic zrobione – dodał.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Baczyński poinformował, że jest 

rozporządzenie prawne, w którym zapisane jest jak powinien wyglądać gabinet 

weterynaryjny. Do roku 2006 wszystkie gabinety musza spełniać te warunki – 

dodał.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaproponował wniosek aby Zarząd Powiatu 

zajął się tą sprawą.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż wystarczy jeśli na 

następnej Sesji Rada zostanie poinformowana o poczynionych działaniach.  

 

Starosta Cezary Dzierżek zaznaczył, że rozwiązanie tej sprawy nie należy do 

właściwości Rady Powiatu, a Wojewoda jest poinformowany i zna powyższa 

sprawę. Stwierdził, że istotna jest tu kwestia dojścia do porozumienia z 

doktorem Śmierzchalskim, ponadto obiekt nadaje się do remontu a Wojewoda 

nie ma na to pieniędzy. Znam opinie i do nich się odnoszę, m.in. dlatego nie 

została jeszcze podpisana umowa, razem z Wójtem gminy Kiernozia 

podejmiemy w tej sprawie działania – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, że na następną Sesję RPŁ sprawa 

powinna być już załatwiona.  
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Ad pkt 10  

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła i omówiła 

informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego w Powiecie Łowickim /Zał. Nr  4/.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy w związku z zaistniałą sytuacją w firmie 

Constar na terenie Powiatu Łowickiego zdarzają się takie przypadki złej, 

przeterminowanej żywności w sklepach. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska poinformowała, że 

inspektorzy SANEPIDU nie spotkali się  z przypadkami na terenie Powiatu 

Łowickiego aby ponownie była wykorzystywana przeterminowana żywność.  

 

Radna Jolanta Frątczak nadmieniła, iż zbliża się lato i wzrasta sprzedaż 

lodów, tymczasem często się zdarza kupując lody że są one miękkie i 

rozpuszczone.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska stwierdziła, że może tylko 

obiecać że będzie zwracać na to uwagę, a odnośnie przechowywania lodów 

powinien być ciągły monitoring temperatury.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego poinformowała, że informacje 

o braku zwrotów wędlin pochodziły z dokumentów i oświadczeń sprzedających, 

właścicieli sklepów.  

 

Ad pkt 11 

 

Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim. 

 

Inspektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła informację 

„Kultura w Powiecie Łowickim 2004 rok. informacja z realizacji zadań 

własnych Powiatu” /Zał. Nr 5/.  

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, że smutno gdy dyskusja o kulturze 

odbywa się bez działaczy kultury. Sugerowałem na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, aby zaprosić tychże 

przedstawicieli i złożyć im podziękowania za ich działalność – dodał. 

Nadmienił, iż oczekuje od Zarządu Powiatu i od Starosty, że odbędzie się takie 



 23 

spotkanie, na którym zostaną złożone podziękowania działaczom kultury. 

Stwierdził, że w przedstawionym materiale zdawkowo została przedstawiona 

współpraca powiatu z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łowiczu. Nadmienił, iż 

niedobrze się stało że zostało zamknięte kino łowickie. Niedobrze się stało, że 

go nie ma, chciałbym usłyszeć jak miasto widzi rozwiązanie tego problemu, 

problemu kina które nie jest zagospodarowane w sposób prawidłowy – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zgodził się z propozycją 

zorganizowania spotkania z działaczami kultury z terenu powiatu. Ale gdyby 

był to jeden z punktów porządku obrad dzisiejszej Sesji RPŁ to byłoby to mało 

zauważalne i niepoważne – dodał. Nadmienił, iż są organizowane                              

Dni Dziedzictwa Europejskiego, które mogą być okazją do takiego spotkania                

i złożenia podziękowań. Poinformował, że problem kina był poruszany na radzie 

Miasta Łowicza, ale nie znalazł zainteresowania. Jest nabywca, który w tej część 

nieruchomości ma zamiar uruchomić kina na własny rachunek a Burmistrz 

Miasta zapowiada, że mogą być przecież dwa kina w mieście – dodał.  

 

Ad pkt 12 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że realizacja uchwały budżetowej 

podjętej na 2004 rok odbywała się pod rządami nowej ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta łączy w sobie zakres zadań 

administracji rządowej i administracji szczebla samorządu terytorialnego - 

dodał. Nadmienił, iż nastąpiły pewne przeorientowania finansowe, zaczęły 

maleć dotacje, z 9 434 177,00 zł w 2003 roku, do 6 753 872,00 zł w 2004 roku. 

Równolegle do tego rosną dochody własne z 3 838 000,00 zł w 2003 roku do             

7 879 000,00 zł w 2004 roku, łącznie dochody własne plasują się na poziomie 

19 % w ogólnym  budżecie – dodał. Poinformował, że na dochody własne w 

2004 roku składały się: 

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 110 027,00 zł, 

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 055 679,00 zł, 

- dochody z majątku 601 653,00 zł, 

- pozostałe dochody 3 111 801,00 zł.  

Nadmienił, iż w związku z wejściem w życie ww. ustawy powiat otrzymał 

zmniejszoną w stosunku do roku 2003, subwencję ogólną. W 2003 roku 

wynosiła  ona 24 615 000,00 zł, z czego część oświatowa 18 062 000,00 zł, 

natomiast w 2004 roku część oświatowa wyniosła 19 363 761,00 zł - dodał. 

Poinformował, że wyrównanie środków finansowych subwencji ogólnej 

nastąpiło poprzez jej część wyrównawczą i równoważącą. Ta ostatnia pojawiła 
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się po raz pierwszy, znikła natomiast część drogowa subwencji ogólnej – dodał. 

Stwierdził, że taka konstrukcja środków finansowych zmieniła prace nad 

wykonaniem budżetu powiatu. Pewne zadania finansowane dotacjami 

Wojewody m.in. w zakresie pomocy społecznej w całości przeszły na 

obowiązek samorządu powiatowego – dodał. Poinformował, że w nowej ustawie 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie ma regulacji prawnych 

dotyczących uznaniowej realizacji niektórych zadań, m.in. ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, dziedzictwa kulturowego. W ubiegłorocznym budżecie 

powiatu pozycje te zafunkcjonowały jako obligatoryjne dla zadań samorządu 

terytorialnego – dodał. Nadmienił, iż w końcówce ubiegłego roku było wiele 

sytuacji nerwowych, na które Zarząd Powiatu nie miał większego wpływu, 

dotyczyły one inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD. 

Poinformował, że w roku 2004 udział procentowy realizowanych inwestycji w 

Powiecie Łowickim wynosił 11,9 %, podobnie jak w latach poprzednich. Plan 

wydatków na inwestycje w 2004 roku wynosił 904 709,00 zł, zaś wydatkowano 

kwotę 4 871 679,38 zł – dodał . Nadmienił, iż znaczną kwotę budżetu 

pochłonęły wydatki bieżące – 36 018 938,74 zł, w tym wynagrodzenia i 

pochodne – 23 671 289,96 zł, które systematycznie wzrastają, a wynika to m.in. 

z kosztów ponoszonych w obszarze pomocy społecznej i edukacji. 

Poinformował, że edukacja jest najpoważniejszym obszarem finansowania. 

Karta Nauczyciela ma znaczny wpływ na koszty ponoszone w tym obszarze - 

dodał. W liceach ogólnokształcących środki finansowe na wynagrodzenia i 

pochodne w 2003 roku wynosiły 2 641 000,00 zł, zaś w 2004 roku – 2 858 

000,00 zł, natomiast w szkołach zawodowych odpowiednio w 2003 roku – 6 018 

000,00 zł, do 6 649 000,00 zł w 2004 roku – dodał. Nadmienił, iż wyżej 

wymienione wysokości środków finansowych chciałby odnieść do obszaru 

administracji samorządowej, gdzie w Starostwie Powiatowym na 

wynagrodzenia i pochodne w 2004 roku przeznaczono kwotę 2 283 000,00 zł, 

zaś w 2003 roku 2 341 000,00 zł, w  PCPR w 2004 roku – 185 000,00 zł, w 

2003 – 187 000,00 zł. Przytaczając te liczby chciałem zwrócić uwagę na 

prowadzoną politykę w zakresie ograniczania kosztów w administracji, mimo 

wciąż przybywających zadań – dodał. Poinformował, że przy wyborze realizacji 

poszczególnych inwestycji na terenie Powiatu Łowickiego za priorytetowe 

przyjmowano względy bezpieczeństwa. Nadmienił, iż gdyby nie pozyskiwanie 

dodatkowych środków finansowych przez Zarząd Powiatu, Radę Powiatu, 

Dyrektorów jednostek organizacyjnych wynik finansowy na koniec 2004 roku 

byłby gorszy. Radni przyjęli uchwałę budżetową na 2004 rok z proponowanym 

przez Zarząd Powiatu zadłużeniem, które wiązało się z określonymi kosztami, 

jednak trzeba było je zapłacić by móc bezpiecznie realizować zadania - dodał. 

Poinformował, że zmiany ustaw m.in. o pomocy społecznej, infrastrukturze to 

efekt pracy Związku Powiatów Polskich, przy udziale Powiatu Łowickiego. 

Podregion północny Województwa Łódzkiego, do którego należy także Powiat 

Łowicki, opracował dokument dzięki któremu istnieją szanse sięgnięcia po 
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środki unijne, m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów i ścieków – dodał. 

Nadmienił, iż dzięki podpisanemu porozumieniu trzech powiatów: kartuskiego, 

tatrzańskiego i łowickiego współpraca między nimi przeszła już w obszar 

gospodarczy. Mamy, jako Zarząd Powiatu Łowickiego świadomość, że nie 

wszystko to co zaplanowano zostało właściwie zrealizowane, chcielibyśmy 

prosić Wysoką Radę o rzetelne rozliczenie nas z tych działań, jesteśmy gotowi i 

otwarci na przyjęcie słów konstruktywnej krytyki - dodał. Chcemy, aby Rada 

Powiatu w całości nas, jako Zarząd Powiatu rozliczyła z realizacji budżetu 

Powiatu Łowickiego za 2004 rok – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła sprawozdanie  

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił uchwałę Nr III/151/2005 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia                   

20 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 

Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2004 rok /Zał. Nr 7/.  

Poprosił Przewodniczących komisji stałych RPŁ o opinie komisji dotyczące 

sprawozdania.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak poinformował, 

że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie                    

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak poinformował, że 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2005 roku rozpatrzyła 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok, które 

zaopiniowała pozytywnie. Komisja rozpatrując sprawozdanie nie dopatrzyła się 

odstępstw w realizacji budżetu powiatu uchwalonego przez Radę Powiatu 

Łowickiego na 2004 rok, biorąc pod uwagę całokształt realizacji budżetu 

powiatu Komisja w głosowaniu jawnym przy 2 głosach za i 4 głosach 

wstrzymujących wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 

2004 rok – dodał. Przedstawił poszczególne punkty uzasadnienia wniosku 

Komisji: 

1. Komisja  Rewizyjna  pracowała  w  oparciu  o  procedurę  absolutoryjną  w  

jednostkach  samorządu  terytorialnego  rozpatrując  sprawozdanie z  

wykonania  budżetu Powiatu  Łowickiego  za  rok  2004 pod  kątem  
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przestrzegania  zasad: roczności, jedności, zupełności, jawności i  

przejrzystości, równowagi.  

2. Biorąc pod uwagę, że budżet Powiatu Łowickiego w roku 2004 odpowiadał  

powyższym zasadom, Komisja pozytywnie oceniła pracę Zarządu Powiatu                      

w zakresie realizacji budżetu.  

3. Komisja Rewizyjna przystąpiła do prac związanych z procedurą 

absolutoryjną w styczniu 2004 roku. Odbyła posiedzenia, w trakcie których 

poddano kontroli i analizie działania Zarządu w zakresie : 

- sposobu i skuteczności rozpatrywania skarg i wniosków wpływających  

     do Starostwa. 

     -    oceny realizacji wniosków zgłaszanych przez komisje problemowe, 

     -    sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Łowickiego za 2004 rok. 

4. Komisja po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków przez poszczególne      

Komisje Stałe Rady Powiatu stwierdziła , iż przestrzegany jest tryb i sposób 

realizacji wniosków. 

5. Komisja nie znalazła uchybień w procedurze sposobu i skuteczności 

rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego.   

6. Komisja zapoznała się z wynikami  kontroli w zakresie finansów 

publicznych, które przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych powiatu.  

7. Komisja wyraża zaniepokojenie brakiem właściwej kontroli wewnętrznej w 

Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

8. Na podstawie realizacji budżetu Komisja Rewizyjna wnioskuje o 

wypracowanie i przedstawienie jednoznacznych zasad ponoszenia wydatków 

rzeczowych w Starostwie Powiatowym. 

Nadmienił, iż Komisja wyraziła zaniepokojenie wzrastającym zadłużeniem 

budżetu Powiatu Łowickiego. O wszystkich tych niedociągnięciach 

informowano na bieżąco Przewodniczącego Rady, Starostę oraz Zarząd – dodał. 

Poinformował, że ocena realizacji zgłoszonych wniosków będzie przedmiotem 

kontroli kolejnych posiedzeń komisji. Zaznaczył, że wykazane uchybienia nie 

mają jednak zasadniczego wpływu na  pozytywną ocenę pracy Zarządu. 

Przedstawił treść  Uchwały Nr III/152/2005 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii 

dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

absolutorium za 2004 rok /Zał. Nr 8/. Chciałbym prosić pana Starostę o 

realizację złożonych obietnic na posiedzeniach Klubu Radnych Niezależnych, 

Sesjach RPŁ i Komisjach stałych RPŁ – dodał.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Jolanta Kępka poinformowała, że Komisja Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji w głosowaniu jawnym: za – 4, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 3 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2004 rok. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach poinformował, że 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Łowickiego za 2004 rok.  

 

Na dzisiejszej Sesji RPŁ przyszło nam ocenić działania samorządu 

terytorialnego i jego organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu 

Łowickiego w sferze najważniejszej - bo w finansowej – nadmieniła Radna 

Jolanta Kępka. 

Poinformowała, że Klub Radnych Niezależnych stwierdził, iż nie były 

realizowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego obowiązki wynikające z art. 127 

ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczące kontroli finansowej 

jednostek organizacyjnych Powiatu i właściwej kontroli wewnętrznej. Dopiero 

zatrudnienie audytora w wymiarze ½ etatu w bardzo krótkim okresie czasu 

częściowo tę kontrolę wewnętrzną umożliwiło, audytor wydał wiele uwag i 

wniosków jednak z audytorem nie została przedłużona dalej umowa, ponieważ 

był za dokładny i wiele precyzował uwag i wniosków – dodała. Nadmieniła, iż 

to audytor w swoich materiałach przedstawił, że wysokość zadłużenia Starostwa 

z tytułu zaciągniętych kredytów niepokojąco rośnie z roku na rok. 

Poinformowała, że zalecenia dotyczyły wykonania zadań audytowych w 

Wydziale Finansowym i Wydziale Organizacyjnym i były one następujące: 

1. Przed zaciągnięciem kredytu należy przeprowadzić  dokładną analizę 

sytuacji finansowej jednostki, a materiały z tej analizy zachować w 

dokumentach finansowych. 

2. Bardzo dokładnie analizować postanowienia umowy kredytowej tak by 

uniknąć niekorzystnych skutków jej postanowień. 

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

zupełnie nie potrzebny należy z niego zrezygnować tak by nie narażać na 

stratę jednostki. 

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

ponieść konsekwencje służbowe. 

5. Jeżeli sytuacja finansowa jednostki pozwala na to należy rozważyć 

możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 

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

ściśle określone wydatki bieżące, a nie na refundację wydatków już 

dokonanych. 

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

budżetu Starostwa na niepotrzebne koszty prowizji pobieranej od kwoty 

przyznanego kredytu oraz odsetek. 

8. W zakresie czynności osoby odpowiedzialnej za gospodarkę środkami 

majątkowymi dokonać zapisu określającego obowiązek prowadzenia 
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ewidencji ilościowo - wartościowej i ilościowej środków trwałych 

stanowiących wyposażenie pomieszczeń Starostwa. 

9. Dokonać wyceny środków trwałych przyjętych do ewidencji Starostwa z 

Urzędu Rejonowego w Łowiczu. 

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

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

ewidencji środków trwałych. 

11. Książki inwentarzowe ostemplować, osznurować, ponumerować i 

zatwierdzić przez kierownika jednostki. 

12. W książkach inwentarzowych uzupełnić adnotacje odnośnie miejsca 

znajdowania się poszczególnych środków trwałych. 

13. W poszczególnych pomieszczeniach Starostwa zamieścić wywieszki 

odnośnie znajdujących się w nich środków trwałych. 

14. Dokonać ocechowania środków trwałych stanowiących wyposażenie 

pomieszczeń Starostwa. 

15. Wystąpić z wnioskiem do Stałej Komisji Likwidacyjnej o dokonanie 

likwidacji środków trwałych zniszczonych i bezużytecznych. Na podstawie 

protokółu Komisji dokonać wyksięgowania tych środków z ewidencji 

analitycznej i syntetycznej. 

16. Należy niezwłocznie zabezpieczyć dowody księgowe, tak by osoby 

postronne nie miały do nich dostępu. 

17. Wystosować odpowiednie pismo o poprawę obsługi bankowej prowadzonej 

przez bank PKO BP w Łowiczu w związku z występującymi utrudnieniami, 

lub też rozważyć możliwość rezygnacji z usług tego banku. 

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

instrukcją należy zapoznać wszystkich pracowników Starostwa, którzy na 

powyższą okoliczność powinni złożyć podpisy. W stosunku do osób, które 

zagubiły dowody księgowe (faktury, rachunki) stanowiące podstawę do 

realizacji zobowiązań Starostwa z tytułu zakupu towarów i usług powinny 

być wyciągnięte stosowne konsekwencje służbowe. Duplikaty faktur, 

rachunków nie powinny bowiem stanowić podstawy do dokonywania 

wydatków Starostwa. 

19. Zakładowy plan kont należy opracować tak by uwzględniał i opisywał 

typowe zapisy ewidencji księgowej dokonywane w Starostwie. 

20. W przepisach wewnętrznych należy zamieścić zapis dotyczący ręcznej 

techniki prowadzenia księgowości. 

21. Należy ustalić szczegółowy podział obowiązków i uprawnień dla Skarbnika 

powiatu i Dyrektora Wydziału Finansowego co jest niezbędne dla 

sprawniejszego załatwiania spraw finansowych. W zakresie obowiązków 

Dyrektora Wydziału należy ustalić zastępowanie Skarbnika Powiatu, tak by 

w miarę możliwości wszystkie sprawy dot. funkcjonowania finansów 

Starostwa były realizowane na bieżąco.  
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W tym miejscu rodzi się jednak pytanie czy w ogóle Skarbnik jest potrzebny w 

Powiecie, nie ma go już 4 miesiące, może więc ten stan trwać dalej a Zarząd i 

Starosta wykazują ogromną aktywność w jego pozyskaniu – dodała. Czyżby nie 

było odpowiedniej osoby w kręgu PSL-u? Jak Pan Panie Starosto podpisuje 

umowy, które z mocy prawa wymagają kontrasygnaty Skarbnika – zapytała. 

Nadmieniła, iż kontrola wewnętrzna umożliwiła sprawdzenie i ocenę 

działalności kontrolowanego podmiotu z punktu widzenia legalności, 

rzetelności, celowości i gospodarności . Legalność polega na nie uchylaniu się 

od zadań i wydatków obligatoryjnych. Rzetelność działania oznacza uczciwość, 

sumienność, solidność i wiarygodność zwłaszcza, co do ponoszonych nakładów 

i rozliczeń finansowych – dodała. Stwierdziła, że każde działanie podejmowane 

w imieniu samorządu powinno być celowe z punktu widzenia potrzeb 

publicznych a najważniejsze znaczenie obecnie przypisuje się działaniom 

mającym na celu prawidłowe zarządzanie i gospodarowanie środkami 

finansowymi. Nadmieniła, iż celowość wydatków finansowych ma charakter 

przedmiotowy i polega na przyjęciu takich merytorycznych rozwiązań, by 

wystarczały one na  rzeczywiste i najważniejsze potrzeby publiczne. Wciąż 

można jednak zarzucić Zarządowi Powiatu Łowickiego brak kompetencji w tym 

zakresie – dodała. Stwierdziła, że celowość to inaczej trafność wydatku z punktu 

widzenia jego przedmiotowo gospodarczego przeznaczenia, natomiast 

gospodarność związana jest bezpośrednio z ekonomiczną efektywnością 

podejmowanych nakładów. Postępować gospodarnie to znaczy odpowiednio, co 

do wysokości nakładów, nie rozrzutnie – dodała. Poinformowała, że gdyby ta 

kontrola wewnętrzna była przeprowadzana systematycznie, nie byłoby 

nieprawidłowości w Wydziale Finansowym, Wydziale Organizacyjnym itp. 

Poinformowała, że w marcu 2005 r. Komisja Rewizyjna dalej stwierdziła 

nieprawidłowości w prowadzeniu książek inwentarzowych. Nadmieniła, iż 

według Klubu Radnych Niezależnych działania Zarządu były mało efektywne, 

widać w nich było brak decyzyjności, brak opanowania sytuacji problemowej, 

podejmowania trafnych, szybkich decyzji, uważamy, że był brak rzetelności, 

celowości i gospodarności w wydatkach ponoszonych na Radę Powiatu, 

delegacje niektórych radnych, w Starostwie Powiatowym na: - telefony 

komórkowe, - telefony stacjonarne, - wyjazdy służbowe, - administrację, - 

wydatki rzeczowe, - Ośrodek Zdrowia w Bełchowie. Poinformowała, że cechą 

charaktery styczną finansów Powiatu Łowickiego było: - realizowanie 

wydatków pod planowane i niezrealizowane dochody, - zaciąganie kredytów i 

niewykorzystywanie ich w określonym terminie, - uznawanie tych 

niewykorzystanych środków kredytowych za nadwyżkę budżetową. Budżet 

powiatu łowickiego na 2004 rok od samego początku jego tworzenia budził 

wiele zastrzeżeń wśród radnych z Klubu Niezależnych, mimo poprawek 

wielokrotnie zgłaszanych przez nasz Klub i Komisję Budżetową, których 

głównym celem było zmierzanie ku oszczędzaniu i zmniejszeniu wysokości 

długu powiatu, Zarząd wraz ze swoim zapleczem politycznym  i koalicją 
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rządzącą odrzucił je, przeforsował własny! – dodała. Nadmieniła, iż założenia 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok, filozofia jego tworzenia oraz 

planowanie pozbawione było logiki i znajomości potrzeb publicznych. 

Potwierdza to wiele faktów, weźmy za przykład podejście do oświaty, we 

wrześniu 2004 r. Wicestarosta zapewniał, że środków które zostały zaplanowane 

na płace dla nauczycieli, administracji i obsługi, do końca tego roku wystarczy, 

okazało się, że zabrakło ok. 900 tyś. zł. i tym sposobem pod koniec roku 

musieliśmy dokonać przesunięć budżetowych z innych działów - dodała. Wciąż 

nas zadziwia brak umiejętności przewidywania i bezmyślne branie kredytów, 

które (jak wszyscy wiedzą ) trzeba spłacać. Nagle znalazły się przecież na 

koniec wolne środki w niebagatelnej ilości 1,6 miliona złotych. To jeszcze 

utwierdza nas w przekonaniu, że Zarząd Powiatu prowadzi błędną i 

nieprzemyślaną politykę finansową. Nadmieniła, iż po raz pierwszy w historii 

powiatu, zadłużenie wobec banków wyniosło ponad 5 milionów złotych, co 

stanowi ok. 11% budżetu. Dodajmy sobie do tego ok. 17 milionów, dług 

łowickiego szpitala, razem 22 miliony co stanowi 55% budżetu powiatowego, 

czy nas społeczność powiatu na to stać? – dodała. Stwierdziła, że wszyscy chyba 

zdają sobie sprawę, co to oznacza dla Powiatu Łowickiego, grozi mu zarząd 

komisaryczny, a ostatecznością jest to do czego w polityce państwa się dąży, 

likwidacja tego powiatu. Jakie to będzie miało konsekwencje dla społeczeństwa 

Powiatu Łowickiego, którzy Was przecież wybrali, byście reprezentowali ich 

interesy? – zapytała. Poinformowała, że na zadłużenie miały wpływ zaciągnięte 

kredyty, niektóre z nich powinny być spłacone w ubiegłym roku, ale Zarząd nie 

podpisał w odpowiednim czasie umowy z Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, czym naraził powiat na straty. Stwierdziła, że potrzeba 

oszczędzania w tym momencie staje się rzeczą oczywistą, ale nie dla Zarządu i 

koalicji rządzącej. Poinformowała, że Klub Radnych Niezależnych w obliczu 

tych zagrożeń zgłasza następujący program oszczędnej gospodarki finansowej: 

1.W odniesieniu do administracji: 

- zmniejszyć wydatki na administracje o 300 tys. zł., 

- zmniejszyć ilość etatów, zatrudnienie w Starostwie i jednostkach 

podległych. 

2. W odniesieniu do Starostwa: 

- zmniejszyć uposażenie Starosty Powiatu Łowickiego jego własną 

decyzją, potwierdzoną na wystąpieniu Komisji Budżetu i Finansów         

i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                   

i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zarządu Powiatu Łowickiego. 

3. W odniesieniu do innych tematów: 

- zmniejszyć wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym – oszczędzanie 

zaczyna się wszak od własnego podwórka. 

- właściwie gospodarować funduszem nagród – zastanawiać się nad tym, 

komu te nagrody faktycznie się należą, bo skoro wszystkim to skąd taka 

dziwna gospodarka i takie długi? 
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4. W odniesieniu do Rady Powiatu Łowickiego: 

- zmniejszyć wydatki rzeczowe o 50 tys. zł. 

Dodajmy, że diety radnych zostały w grudniu 2004 r. zmniejszone, po co więc 

wydatki na Radę Powiatu powiększono w budżecie w roku 2005, są więc to 

wraz z wolnymi środkami pieniądze, które w ramach oszczędności razem z 

sumami uzyskanymi poprzez przyjęcie proponowanego programu pozwolą na 

spłatę części zaciągniętych kredytów bankowych – dodała. Nadmieniła, iż te 

wszystkie uwagi zgłoszone przez Klub Radnych Niezależnych nasuwają 

konkluzję, że Zarząd ma merytoryczne trudności w opracowywaniu budżetu i 

jego realizacji, planuje dochody własne i ich nie realizuje, bierze kredyty na 

inwestycje i nie wykorzystuje ich w pełni, a nie wykorzystane środki uznaje za 

wypracowaną przez siebie nadwyżkę. Zarząd Powiatu Łowickiego 

wypracowaną nadwyżkę w kwocie 1,6 plus kwoty uzyskane z proponowanego 

programu oszczędnej gospodarki finansowej w roku 2005 powinien przeznaczyć 

na spłatę kredytów, a nie zadłużać Powiat Łowicki w dalszym ciągu, a co zrobi 

Zarząd, zobaczymy, Pan Starosta z Członkami Zarządu obiecał oszczędzać – 

dodała. Poinformowała, że Radni z Klubu Radnych Niezależnych będą 

głosować za nieudzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że kwestie związane z audytorem 

wewnętrznym zostały wyjaśnione na jednej z poprzednich Sesji RPŁ. Osoba 

pełniąca tą funkcję nie spełniała wymogów dotyczących wykształcenia i dlatego 

umowa o pracę nie została z nią przedłużona – dodał. Nadmienił, iż wnioski 

Komisji Rewizyjnej dotyczące prowadzenia książek inwentarzowych zostały 

zrealizowane w znacznej części. Stwierdził, że wybierając bank do obsługi 

finansowej powiatu, należy kierować się możliwościami finansowymi budżetu. 

Odnosząc się do informacji zawartych w protokołach audytora dotyczących 

kredytu, od którego została zapłacona prowizja poinformował, że miało to 

miejsce w roku 2001 gdy były realizowane dwa zadania budowy dróg. 

Wykonawcy zadań nie wywiązali się terminowo z ich realizacji, ale w umowie 

zawarty był określony termin wypłaty dlatego zostały przygotowane środki 

finansowe w postaci kredytu - dodał. Nadmienił, iż terminy odbioru były 

kilkakrotnie przesuwane ze względu na niesolidność wykonania.  Poinformował, 

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

niesolidnych wykonawców obciążono karami. W imieniu Zarządu Powiatu 

Łowickiego przyjmuję głos krytyki w odniesieniu do niektórych zarzutów 

Klubu Radnych Niezależnych – dodał. Nie powinniśmy podchodzić do 

podejmowanych decyzji przez pryzmat opozycji, koalicji i ugrupować 

politycznych, nie rozumiem dlaczego Skarbnika Powiatu mam szukać w 

kręgach PSL-u – dodał. Poinformował, że spośród 10 przeprowadzonych 

rozmów z kandydatami na stanowisko Skarbnika Powiatu żaden z nich nie 

spełniał określonych wymagań. Nadmienił, iż w dniu wczorajszym złożył 

propozycje objęcia ww. stanowiska osobie, która z powodzeniem może 
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wypełniać obowiązki Skarbnika. Moja propozycja została przyjęta, trwają 

rozmowy dotyczące warunków umowy i zgodnie z prośbą tej osoby nie podam 

jej personaliów – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż przedstawione wnioski Klubu Radnych 

Niezależnych w większości pokrywają się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, 

które podejmują także Radni PSL-u. Poinformował, że Klub PSL 

„Porozumienie” zajmuje się obecnie projektem uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego. Klub 

przedstawi ten projekt na najbliższej Sesji RPŁ – dodał. Stwierdził, że Klub PSL 

„Porozumienie” także chce zmniejszyć zadłużenie Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały RPŁ w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2004 rok.  

 

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

nieobecny Radny Jan Markus): 

za   - 13 

przeciw  - 6 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/187/2005  Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2004 rok /Zał. Nr 9/.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki ogłosił 10 minutową przerwę w 

obradach XXVIII Sesji RPŁ, godz. 14:30 

 

Obrady wznowiono o godz. 14:40 

 

Ad pkt 13 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zwrócił się do nowego Radnego 

Janusza Michalaka o propozycje członkostwa w komisjach stałych RPŁ, przy 

czym poprosił o uwzględnienie funkcji danych komisji i ich liczebności.  

 

Radny Janusz Michalak wyraził wole bycia członkiem Komisji Budżetu i 

Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że po uzgodnieniach Radny Bolesław 

Kowalski zrezygnuje z członkostwa w Komisji Budżetu i Finansów na rzecz 
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Radnego Janusza Michalak i wyraził wolę członkostwa w Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że w tym wypadku 

należy wprowadzić do porządku obrad Sesji punkt dotyczący podjęcia uchwały 

o zmianie składów liczbowych komisji stałych RPŁ.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska potwierdziła, ze nie ma w 

porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały o zmianie składów 

liczbowych komisji stałych RPŁ, a jeśli mają się one zmienić to należy taki 

punkt wprowadzić do porządku.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta, K. Rak): 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wprowadzili do porządku obrad w punkcie 13 podpunkt 1 – Podjęcie uchwały 

Rady powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, 

ustalenia, składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

 

 

1) zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia, składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego 

zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 z 

dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego, 

 

Radca prawny Elżbieta Gołębiowska przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia, 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego 

zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 
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2002 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/188/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2002 roku w sprawie powołania, ustalenia, składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego zmienionej uchwałą Nr 

XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr …/.  

 

2) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu 

Łowickiego, 

 

Radca prawny Elżbieta Gołębiowska przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady 

Powiatu Łowczego.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/189/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Łowczego /Zał. Nr 

…/. 

 

3) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zaproponował kandydaturę Jolanty 

Kępki na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji.  

 

Radna Jolanta Kępka nie wyraziła zgodny na przewodniczenie ww. komisji. 

Uzasadniła to ty, że do tej pory wszelkiego rodzaju kwestie, które dotyczyły 

wniosków komisji, które dotyczyły wielu spraw Zarząd Powiatu nie traktował 
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poważnie. Stwierdziła, że sprecyzowane wnioski nie były respektowane przez 

Zarząd Powiatu, który dalej będzie prowadził politykę jaką prowadzi. Nie 

będzie chciał nas Radnych słuchać jeśli chodzi o sprawy czy to oświaty, czy 

inne, wnioski nie były respektowane przez Zarząd czyli można powiedzieć, że 

Radnych może nie być, bo ich Zarząd Powiatu nie słucha a wykonuje tylko 

swoje wytyczne – dodała. Zaznaczyła, że dalej będzie służyła jako Radna RPŁ 

swoją wiedza społeczeństwu i dobru Powiatu Łowickiego, a przewodniczącą 

komisji nie musi być, a już na pewno nie samym figurantem na papierze. Zarząd 

Powiatu nas w ogóle lekceważy – dodała.  

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił wniosek, że skoro nie ma innych kandydatów 

na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, turystyki, Młodzieży i 

Promocji to należy zdjąć ten punkt z porządku obrad, być może do następnej 

Sesji RPŁ znajdzie się kandydat. 

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta, M. Boczek, K. Dąbrowski): 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli wniosek Radnego Michała Śliwińskiego o zdjęcie z porządku obrad w 

punkcie 13 podpunktu 4 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

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

Promocji. 

 

4) zmiany uchwały Nr XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a 

także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

 

Inspektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku w 

sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
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doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość 

oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki. 

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta, K. Dąbrowski, M. Boczek): 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVIII/190/2005 Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

28 lutego 2005 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki /Zał. Nr …/. 

 

5) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza,  

 

p.o. Dyrektora Wydziału RIP Rafał Pawłowski przedstawiła i omówił projekt 

uchwały rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta, K. Dąbrowski, M. Boczek): 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVIII/191/2005 Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych 
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Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicza /Zał. Nr …/. 

 

6) 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.  

 

Radny Kazimierz Rak zapytał dlaczego Dyrektor ZOZ nie jest obecny przy 

podejmowaniu ww. uchwały.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Dyrektor ZOZ musiał 

pozostać w szpitalu ze względu na ważne służbowe sprawy.  

 

Radny Michał Śliwiński zgłosił wniosek aby w związku z zaistniałą sytuacją 

podjęcie ww. uchwały przełożyć na koniec posiedzenia aby Dyrektor ZOZ mógł 

na nie przybyć.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 4 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 3 

odrzucili wniosek Radnego Michała Śliwińskiego.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/192/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

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

…/.  

 

7) zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i 

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego, 

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zasad nabywania, zbywania, 
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obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał czemu ma służyć ww. uchwała skoro powiela 

zapisy aktów wyższego rzędu w tej sprawie. Wymienił uwagi do 

poszczególnych zapisów projektu uchwały:  

- czy zapis § 1 ust. 2 załącznika informujący o tym, że gdy zachodzi potrzeba 

określenia wartości nieruchomości to wymagana jest jej wycena, nie 

powinien być obligatoryjny, 

- odnośnie zapisu § 3 załącznika „zbycie nieruchomości następuje w drodze 

przetargu, chyba że niniejsza uchwała lub inne przepisy prawa stanowią 

inaczej”,  stwierdził że uchwała ta nie stanowi inaczej a jeśli przepisy prawa 

tak stanowią to ten § w ogóle nie jest potrzebny, 

- odnośnie zapisu § 5 zapytał jakie mogą być inne racjonalne powody tego 

„chyba że”, 

- to co zapisano w § 7 załącznika, o tym mówią ustawy wyższego rzędu o 

gospodarce gruntami,  

-  

 

Inspektor Wydziału GGN Anna Kasińska przyznała, iż rzeczywiście projekt 

tej uchwały sankcjonuje zapisy ustaw. Jednak bez tych zasad nie można podjąć 

… .  

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, że skoro są uwagi i wątpliwości do 

projektu uchwały to należy ją poprawić. W związku z tym zgłosił wniosek o 

zdjęcie tego podpunktu z obrad XXVIII Sesji RPŁ w punkcie 13. 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego, który zajmuje się tą 

problematyką. Otrzymaliśmy opinię radców prawnych, że muszą być uchwalone 

takie zasady, że Rada Powiatu przekazuje Zarządowi w tej kwestii uprawnienia 

– dodał. Nadmienił, iż faktycznie niczego nowego ta uchwała nie wnosi, nie 

daje Zarządowi żadnych dodatkowych uprawnień.  Zaznaczył, że w tej sprawie 

otrzymano informacje od pracowników Wojewody o konieczności podjęcia 

takiej uchwały. My sami mieliśmy również w tej kwestii wątpliwości – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski podtrzymał zgłoszony wniosek.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 7 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 3 
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odrzucili wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 11 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/193/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr …/.  

 

8) zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005, 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005. 

 

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 18 Radnych, 

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 5 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2005 /Zał. Nr …/.  

 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  
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Dyrektor Wydziału FN Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/195/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr …/. 

 

10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków. 

 

p.o. Dyrektora wydziału RIP Rafał Pawłowski przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie 

porozumienia z Gminą Maków.  

Odpowiadając na pytanie Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego poinformował, 

że Powiat Łowickie nie straci na zawartym porozumieniu, dlatego, ze to właśnie 

Gmina Maków będzie budować drogi na jego terenie. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

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

nieobecni: J. Frątczak, J. Markus, A. Płacheta): 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/196/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków /Zał. Nr …/.  

 

Ad pkt 14  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy Zarząd Powiatu zdecydował już o 

kontynuowaniu remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Bełchowie.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica przedstawił odpowiedź Wydziału RIP na 

wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 



 41 

Bezpieczeństwa Obywateli z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie wykonania 

elewacji w OZ w Bełchowie / Zał. Nr …/.  

 

Ad pkt 15 

 

Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXVIII sesji RPŁ.  

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda  

 


