
P R O T O K Ó Ł   Nr XXIX/05 

 
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu  25 maja  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 XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja o rolnictwie Powiatu Łowickiego.  

6. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2004 rok i             

I kwartał 2005 roku. 

9. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

2) zmiany kwot składników wynagrodzenia Starosty Łowickiego, 

3) współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz            

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej, 

4) uchwalenia „Powiatowego Programu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim”,  

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

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

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

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

 

Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Cezary Dzierżek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XXIX Sesji RPŁ w punkcie 10 podpunkt – podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

XXIX Sesji RPŁ w punkcie 10 podpunkt 4 – podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim” i wprowadzenie w punkcie 10 

podpunktu – podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatów w celu współpracy 

przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa 

dla Żaka” w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006, będącego 

załącznikiem do porozumienia powiatów.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zawnioskował o przesunięcie w 

porządku obrad XXIX Sesji RPŁ punktu 9 – Stan ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Powiatu Łowickiego, w miejsce punktu 6 – Sprawozdanie Starosty 

Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami, 

ze względu na pilny wyjazd służbowy Komendanta Powiatowego PSP Romana 

Sularza.  

  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 



 3 

wstrzymało się  - 0  

przyjęli porządek obrad XXIX Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja o rolnictwie Powiatu Łowickiego.  

6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie 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. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2004 rok i          

I kwartał 2005 roku. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: 

1) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

2) zmiany kwot składników wynagrodzenia Starosty Łowickiego, 

3) współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz           

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej, 

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatów w celu 

współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod 

nazwą „Nowa szansa dla Żaka” w ramach działania 2.2 ZPORR 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem do porozumienia 

powiatów”,  

5) powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego, 

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

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

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

12.  Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt 4  

 

Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 21 radnych) : 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 5 

 

Informacja o rolnictwie Powiatu Łowickiego.  

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga nadmienił, iż Powiat Łowicki jest 

regionem typowo rolniczym gdyż blisko 80 % ogólnej jego powierzchni 

stanowią użytki rolne. Jest to udział wyższy niż średnio w województwie 

łódzkim, także dużo wyższy niż średnio w kraju – dodał. Stwierdził, że powiat 

charakteryzuje się niskim udziałem lasów w powierzchni ogólnej, gdzie 

stanowią one zaledwie 9,6 % , wobec krajowej 28,2 %. Nadmienił, iż powiat 

łowicki ma dobre warunki przyrodniczo – glebowe, potwierdza to wysoki 

wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej co stwarza duże szanse 

rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Powiecie Łowickim. Posiadamy wysoki 

udział gleb dobrych do produkcji rolnej, bo aż 64 % gruntów ornych to gleby od 

II do IV klasy, a największy udział tych gleb posiadają gminy: Kiernozia, 

Zduny, Kocierzew i Chąśno – dodał. Nadmienił, iż grunty o ograniczonych 

możliwościach w produkcji rolniczej to jest klasy V, VI, stanowią w powiecie 

około 34 % obszary te to potencjał do zamiany na lasy, ewentualnie do 

prowadzenia gospodarstw ekologicznych, stosowania programów rolno -

środowiskowych lub wykorzystania do produkcji biomasy energetycznej. 

Stwierdził, że warunki klimatyczne nie są zbyt korzystne dla rolnictwa w tym 

regionie, cechuje je niska ilość opadów, która nie przekracza 550 mm rocznie, a 

do tego wysokie nasłonecznienia powodują, że w okresie niedoboru wody 

wyraźnie występuje ujemny bilans wód powierzchniowych to świadczy o ich 

dużym odpływie i ich małym retencjonowaniu. Wpływ na mały stopień retencji 

wód powierzchniowych ma także mały, bardzo słaby stan techniczny dużej 

ilości występujących urządzeń do regulacji przepływu, tj. jazów, zastawek, 

stopni piętrzenia, przepustów, które to urządzenia są nadzorowane przez Urząd 

Marszałkowski i gminne spółki wodne – dodał. Stwierdził, ze dobrze 

przedstawia się stopień zmeliorowania gruntów w powiecie, średnio około 80 % 

gruntów zakwalifikowanych do melioracji jest zmeliorowanych. Zaznaczył, że 

są jednak dalsze potrzeby melioracji i szacuje się je na ponad 13 tysięcy 

hektarów, m.in. w gminie Bielawy, Zduny, Nieborów, Domaniewice. 

Poinformował, że stan zaopatrzenia w wodę wodociągów wiejskich w gminach 

powiatu można ocenić na dobry, a w niektórych gminach na bardzo dobry, są to 
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Chąśno, Kocierzew, Kiernozia, Łowicz, Łyszkowice i Zduny gdzie wskaźnik 

zwodociągowania wynosi 100 %. Nadmienił, iż łączna długość istniejących 

sieci wodociągowych ciągle rośnie i wynosi już ponad 1 000 km. Trwają także 

modernizacje stacji uzdatniania wody w związku z wejściem nowych wymagań 

sanitarnych co do jakości wody przeznaczonej do spożycia, w znacznym stopniu 

w wielu gminach przystąpiono do wymiany rur azbestowych na rury PCV 

występujących jeszcze w wodociągach wiejskich, które szacuje się na około 70 

km. Poinformował, że stan infrastruktury w zakresie ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami, ściekami również pochodzącymi z produkcji rolnej, a 

zwłaszcza zwierzęcej jest w gminach wysoce niewystarczający. Nadmienił, iż 

trwa również ożywienie w rozwoju infrastruktury dotyczącej bezpiecznego dla 

środowiska przechowywania nawozów organicznych, a wynika to z dyrektywy 

azotowej EWG w zakresie ochrony wód powierzchniowych. Poinformował, że 

w powiecie sieć wód powierzchniowych tworzy 26 rzek i kanałów 

melioracyjnych o łącznej długości 300 km, natomiast łączna długość rowów 

melioracyjnych w melioracji szczegółowej wynosi blisko 1100 km, 

powierzchnia stawów rybnych wynosi około 1100 ha i jest w nich wysoka 

produkcja 600 – 700 ton ryb rocznie. Nadmienił, iż produkcja rolna w powiecie 

opiera się głównie na gospodarstwach o powierzchni nie przekraczającej 15 ha 

użytków rolnych, gospodarstwa te stanowią blisko 88% ogółu gospodarstwa. 

Średnia wielkość gospodarstwa w powiecie to 8,4 ha wobec 7,7 ha w 

województwie – dodał. Poinformował, że dominującą rolę w produkcji roślinnej 

odgrywają uprawy zbóż – 78% i ziemniaków – 7 %, sady zajmują średnio – 3 % 

użytków rolnych tj. około 1 800 ha, a pod uprawy warzyw gruntowych 

przeznacza się ok. 4 % zasiewu. Szacuje się, że łącznie około 60 % gospodarstw 

w powiecie na większą lub mniejszą skale w swoich gospodarstwach uprawia 

warzywa – dodał. Nadmienił, iż plony zbóż ogółem w 2004 roku wyniosły 

średnio 31 kwintali z hektara a ziemniaków 192 kg. Na poziomie ogólnopolskim 

rozwinięta jest hodowla bydła i trzody chlewnej, na 100 ha użytków rolnych 

przypada 66 sztuk bydła i 39 sztuk krów co znacznie przewyższa średnią 

krajową i wojewódzką, a pod względem pogłowia i trzody chlewnej ogółem 

powiat jest przodujący w województwie i kraju mając 200 sztuk na 100 ha 

użytków rolnych – dodał. Stwierdził, że w województwie łódzkim powiat 

łowicki w produkcji roślinnej i zwierzęcej odznacza się najwyższym poziomem 

intensywności rolnictwa, za nim jest Łęczyca i Kutno. Łowickie to rejon o 

nasilonej specjalizacji rolniczej w zakresie produkcji warzyw, sadownictwa, 

trzody chlewnej a zwłaszcza w produkcji mleka – dodał. Nadmienił, iż o dużej 

koncentracji produkcji mleka w powiecie świadczą następujące dane: od 3 357 

dostawców w Powiecie Łowickim Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jedyna 

mleczarnia w Łowiczu i jedna z najlepiej funkcjonujących i rozwijających się 

mleczarni w kraju skupiła w 2004 roku 106 mln litrów mleka na 170 mln litrów 

ogółem, gdzie w 1999 roku wielkość ta wynosiła 80 mln. Zaznaczył, że ponad 

70 % skupowanego mleka odbierane jest bezpośrednio z gospodarstw 
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dostawców posiadających zbiorniki na mleko co świadczy o ogromnym postępie 

w tej dziedzinie. Nadmienił, iż korzystne znaczenie dla rozwoju nowoczesnego 

rolnictwa w Powiecie Łowickim może mieć dobrze funkcjonujący system 

edukacji o profilu rolniczym prezentujący się bogatym zapleczem nauki              

i postępu a reprezentowany przez takie instytucje jak: Instytut Warzywnictwa, 

Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Mazowieckie Centrum Rozrodu 

i Hodowli Zwierząt w Łowiczu, które lada chwila stanie się europejskim 

centrum badań genetycznych w dziedzinie rozrodu bydła i trzody chlewnej, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zamiejscowy ośrodek z siedzibą       

w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. T. Kościuszki     

w Łowiczu, oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej             

w Zduńskiej Dąbrowie. Identyfikując się z problemami rozwojowymi w 

zakresie rolnictwa w powiecie należy wymienić m.in. niekorzystną jeszcze 

strukturę agrarną, niski jeszcze choć lepszy średnio w województwie poziom 

wykształcenia ludności rolniczej, słabo rozwinięta sieć przetwórstwa produktów 

rolnych poza mleczarstwem, w zakresie masarstwa i uboju zwierząt, a także 

niewystarczająca sieć przetwórstwa owoców i warzyw, słaby stopień 

organizowania się rolników w związki, grupy producenckie, brak struktur 

rynkowych, jednak problemem najważniejszym w Powiecie Łowickim jak i w 

całym kraju jest konieczność i możliwość dostosowania się rolnictwa do 

warunków rozwiniętej gospodarki rynkowej Unii Europejskiej – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, że nie byłoby możliwe 

osiągnięcie takich wyników w rolnictwie Powiatu Łowickiego gdyby nie 

dokonania pracujących na wsi rolników a szczególnie tych, którzy są pionierami 

w określonych gałęziach produkcji rolnej w swoich miejscowościach, bez tych, 

którzy zostali zaproszeni na dzisiejsze obrady Sesji RPŁ w celu wyróżnienia ich 

dyplomami.  

 

Starosta Cezary Dzierżek wręczył zaproszonym rolnikom dyplomy uznania.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż z wielką przyjemnością przyjął 

inicjatywę Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska w obszarze działań rolnictwa, o wyróżnieniu rolników, którzy swoją 

produkcją i umiejętnościami zasługują na uznanie. Chciałbym z należytym 

szacunkiem i uznaniem odnieść się do waszej pracy, do osiągnięć w tej 

dziedzinie – dodał. Zaznaczył, że każdy kto nie ma do czynienia z tą dziedziną 

nie wie ile trzeba włożyć pracy, wysiłku determinacji i poświęcenia aby 

osiągnąć sukces, tym bardziej że jest to dziedzina na wskroś uzależniona od 

warunków przyrodniczych, klimatycznych gdzie specyficzny zegar odmierza 

czas jeśli chodzi o prace i obowiązki w gospodarstwie. W produkcję rolną nie 

wchodzi się z dnia na dzień – dodał. Złożył podziękowania za trud i ofiarną 

pracę wszystkim rolnikom i całym ich rodzinom, ponieważ w tym zawodzie 
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pracuje się zespołowo. Pogratulował sukcesów zdobytych poza granicami 

Powiatu Łowickiego, szczególnie w dyscyplinie hodowlanej.  Dzięki waszej 

produkcji takie zakłady pracy, przedsiębiorstwa jak OSM w Łowiczu, Firma 

Agros Nova w Łowiczu czy Firma Bracia Urbanek w Łowiczu dobrze 

funkcjonują. 

 

Janusz Żurek podziękował w imieniu wyróżnionych rolników za wyrazy 

uznania. Chłop łowicki nigdy nie stronił od ciężkiej pracy, od dobrego 

gospodarowania i obrony Rzeczypospolitej ale prosimy o dowartościowanie tej 

ciężkiej pracy – dodał. Zwrócił się do mediów o życzliwe i rzetelne traktowanie 

wsi łowickiej, na której naprawdę ciężko się pracuje. Wieś polska oczekuje 

dowartościowania – dodał.  

 

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

za wkład w rozwój rolnictwa w Powiecie Łowickim. Nadmienił, iż po roku 

członkostwa w Unii Europejskiej, po zdobytych doświadczeniach trzeba 

powiedzieć, że rolnicy ziemi łowickiej potrafili się odnaleźć w nowej 

rzeczywistości i skorzystać z dotacji unijnych. Przyłączył się do apelu Janusza 

Żurka o życzliwe traktowanie wsi łowickiej przez media, ponieważ cały 

dorobek wsi oparty jest na trudzie chłopskim. Poinformował, że zapadła 

ostateczna decyzja w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi              

z Ministrem Finansów o dochodowości z hektara w wysokości  2 600,00 zł, co 

spowoduje, że żadne chłopskie dziecko nie otrzyma stypendium, które pomoże 

mu w osiągnięciu lepszego wykształcenia. Stwierdził, że należy szybko wycofać 

się z tego pomysłu. Jeżeli nie będzie postępu w wykształceniu to będziemy się 

uwsteczniać, a nie rozwijać – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przyłączył się do gratulacji i 

podziękowań dla rolników. Szczególnie podziękowania złożył Staroście 

Łowickiemu, całemu Zarządowi Powiatu za prawidłowe potraktowanie wniosku 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

i sfinalizowanie sprawy. 

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Gnat wyraził 

zadowolenie, że Starostwo Powiatowe i Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zadbali, chociaż 

symbolicznie o uhonorowanie pracy i osiągnięć rolników z terenu powiatu 

łowickiego. Poinformował, że przybywa środków finansowych w Urzędzie 

Marszałkowskim na spółki wodne. Po zabiegach Wójta Gminy Chąśno i Wójta 

Gminy Kocierzew udało się sfinalizować przeprowadzenie inwestycji - budowę 

dwóch hal sportowych, ze środków Urzędu Marszałkowskiego, których 

realizacja przewidziana jest w bieżącym roku – dodał. Nadmienił, iż 
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realizowany będzie remont drogi przebiegającej na terenie Powiatu Łowickiego 

a podlegającej Urzędowi Marszałkowskiemu z Łowicza do Sannik przez teren 

Gminy Kiernozia. Natomiast w przyszłym roku zostanie położona na niej nowa 

nawierzchnia asfaltowa, a po 2007 roku nastąpi jej poszerzenia – dodał. 

Poinformował, że w dalszym ciągu utrzymany jest przez WFOŚiGW wspólny 

program z UM na dopłaty do remontów i przeglądów opryskiwaczy w kwocie 

do 500 zł. Nadmienił, iż dawniejsze powiaty łowicki, kutnowski i łęczycki 

dominowały w produkcji mleka w województwie łódzkim tak jak i obecnie,        

z tym że powiat łowicki zdecydowanie dominuje pod tym względem. 

Poinformował, że opinie i oceny Starosty Łowickiego, Zarządu Powiatu 

Łowickiego i całej Rady Powiatu na szczeblu wojewódzkim są bardzo dobre. 

Odnosząc się do słów Janusza Żurka zaznaczył, że wiele osób powinno mieć 

szacunek do wsi i rolnika, bo to są ludzie którzy produkują żywność. 

Poinformował, że zapadła decyzja na szczeblu krajowym dotycząca wzrostu 

składki ubezpieczeniowej w KRUS do 12 zł na miesiąc. Chcę powiedzieć z 

pełną świadomością, że mam duże obawy iż po wyborach parlamentarnych 

politycy zlikwidują KRUS dlatego potrzebny jest rozsądek i mądrość przy 

oddawaniu głosu przy wyborach i uczestniczenie w nich – dodał. 

 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

w Łowiczu Jan Znyk w imieniu izby rolniczej pogratulował rolnikom osiągnięć 

i sukcesów zawodowych. Stwierdził, że pieniędzy z Unii Europejskiej jest mało 

i wszyscy rolnicy nie mogą z nich skorzystać. Poinformował, że biuro izby 

rolniczej mieści się w budynku BGŻ przy ul. Starościńskiej w pokoju 213, 

czynne jest od poniedziałku do piątku. Zajmujemy się m.in. sprawami 

związanymi z wypełnianiem wniosków o dopłaty dla rolników, funduszami 

unijnymi, oraz co najważniejsze kwestią atestacji opryskiwaczy, dopłatami do 

ich remontów a od 26 kwietnia 2005 roku również dopłatami do atestacji – 

dodał. Stwierdził, że w powiecie łowickim jest około 86 tys. mieszkańców         

z czego ok. 25 tys. mieszka w mieście, a reszta na wsi i właśnie miasto Łowicz 

funkcjonuje tylko dzięki pracy rolników. Przeciwnicy rolnictwa nie zdają sobie 

sprawy, że w momencie upadku rolnictwa upadnie i zubożeje wiele takich miast 

jak Łowicz, które utrzymują się ze współpracy z rolnictwem. 

 

Ad pkt 6 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Komendant Powiatowy PSP Roman Sularz przedstawił i omówił Informację 

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku 

/Zał. Nr 2/. Wyżej wymieniona informacja została także przedstawiona w formie 

multimedialnej. 
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Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, że PSP nie miałaby takich 

wyników gdyby nie współpraca i wsparcie ze strony jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej z terenu powiatu.  

 

Radny Wiesław Adach nadmienił, iż Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w miesiącu marcu oceniała 

stan bezpieczeństwa na terenie powiatu przyjmując informację od Komendy 

Powiatowej Policji. W dniu wczorajszym komisja wysłuchała wyżej 

przedstawionej informacji, i oceniła wysoko działalność Państwowej Straży 

Pożarnej w Łowiczu, dziękując im równocześnie za obronę naszego zdrowia, 

życia i mienia biorąc udział w wielu zdarzeniach i wypadkach – dodał. 

Stwierdził, że na fakt skuteczności wpłynęło również to, że w powiecie istnieje 

ponad 100 jednostek OSP, a w tym 15 z nich wpisane jest do Krajowego 

Systemu Ratownictwa Gaśniczego, które w wielu przypadkach same biorą 

udział w zdarzeniach. Podziękował wszystkim ochotnikom z Powiatu 

Łowickiego, których jest ponad 5 000, z czego około 800 honorowych ale 

pozostali ciężko pracują przy gaszeniu pożarów i ochronie zdrowia i mienia. 

Zwrócił uwagę na fakt, że najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność 

osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, bo aż 233 zdarzeń, 

natomiast podpaleń umyślnych było aż 47 przypadków a to są bardzo poważne 

przestępstwa. Funkcjonowanie takiej formy przestępstwa to najwyższej klasy 

zbrodnia – dodał.  

  

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. Nadmienił, iż Powiat Łowicki 

wkracza już w obszar intensywnego realizowania uchwały budżetowej, co widać 

choćby poprzez podejmowane uchwały Zarządu, w sprawach:  

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

wykonawcy na przeprowadzenie remontu dachu w budynku ZSP Nr 1 w 

Łowiczu w ramach zadania: „Remont budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu – 

wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej 

budynku, 

- wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz innych 

czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej 

powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie remontu 

dachu w budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach zadania: „Remont 
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budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu – wymiana pokrycia dachowego i obróbek 

blacharskich w części frontowej budynku”, 

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia wykonawcy na wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej na 

terenie ZSL w Zdunach i ZSP w Zduńskiej Dąbrowie w ramach zadania: 

„Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie ZSL w Zdunach i ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie”, 

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie ocieplenia stropodachu w 

budynku internatu SOSzW w Łowiczu przy ul. Powstańców 12 w ramach 

zadania: „Termomodernizacja budynku internatu SOSzW w Łowiczu – 

ocieplenie stropodachu”, 

- wyboru wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia wykonawcy na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

w NZOZ w Kiernozi w ramach zadani: „Wykonanie pochylni dla transportu 

osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Kiernozi”, 

-  ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały 

Nr XXVIII/195/2005 RPŁ z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Łowickiego. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu przygotował projekty uchwał na obrady 

XXIX Sesji RPŁ. Nadmienił, iż z prac administracyjnych Starostwa 

Powiatowego przeprowadzono następujące działania:  

- podjęto prace organizacyjno – rozpoznawcze dotyczące instalacji baterii 

słonecznych w ZOZ w Łowiczu;  

- rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Porządki nad Bzurą”, - nastąpiło 

przekazanie pierwszej transzy stypendiów dla szkół ponadgimnazjalnych;  

- dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 26 557,00 zł na który 23 

maja br. został podpisany akt notarialny.  

Poinformował, że ważną kontrolą w zakresie realizacji świadczeń medycyny 

szkolnej, objęty został ZOZ w Łowiczu i NZOZ przy ul. Świętojańskiej w 

Łowiczu. Nadmienił, iż wstępna ocena realizacji zadań medycyny szkolnej 

wskazuje na nieprawidłowości jeżeli chodzi o organizację, oraz o wykonywane 

szczepienia ochronne. Trzeba będzie wiele rzeczy w tym zakresie pozmieniać, 

ponieważ to jest to problem i należy się nim zająć – dodał. Nadmienił, iż 

uczestniczył w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, przy okazji 

której odbyła się pierwsza edycja wręczenia Medalu Władysława Grabskiego, 

której towarzyszyły pewne kontrowersje. Mianowicie ukazały się publikacje 

niedwuznacznie sugerujące, że gdzieś gabinetowo zapadły w tej sprawie 

decyzje, a tymczasem to publikator tych artykułów nie zapoznał się do końca z 

regulaminem przyznawania medalu, który zatwierdziła Rada Powiatu, i 

przekazał takie sugestie czytelnikom – dodał. Nadmienił, iż taki artykuł ukazał 
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się w „Nowym Łowiczaninie”, a redaktor naczelny i zarazem właściciel pisma 

odmawia zamieszczenia pełnego tekstu sprostowania tej sprawy. Poinformował, 

że w okresie obchodów Dni Strażaka uczestniczył m.in. w uroczystym 

posiedzeniu Zarządu Związku OSP Powiatu Łowickiego, na którym została 

podsumowana całoroczna działalność. Stwierdził, że godną odnotowania jest 

wizyta Franza Fishnera do niedawna Komisarza UE ds. rolnictwa, na terenie 

Powiatu Łowickiego, który wizytował: Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w 

Łowiczu, Firmę Braci Urbanek oraz gospodarstwo mleczarskie Sylwestra 

Imiołka w Krępie. Wizyta zakończyła się w Walewicach na uroczystym 

obiedzie zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha 

Olejniczaka, w którym uczestniczyła również Danuta Hübner Komisarz UE w 

Radzie Europy. Poinformował, że na drogach powiatowych trwają remonty, 

która przede wszystkim polegają na łataniu dziur, porządkowaniu poboczy oraz 

robiona jest wycinka zakrzaczeń i pielęgnacja drzew. Nadmienił, iż z racji tego, 

że na terenie powiatu znajdują się dwie kopalnie żwiru, który dostarczany jest 

na budowę autostrady, na budowę węzła strykowskiego, zaczyna się robić 

sytuacja kryzysowa jeśli chodzi o korzystanie z dróg dla podmiotów które 

dostarczają ten surowiec. Drogi są bardzo obciążone i nie wytrzymują tym 

bardziej, że nie spełniają standardów – dodał. Poinformował, że podregion 

północny województwa łódzkiego będzie najbardziej obciążony takimi 

pojazdami i uciążliwością z tego powodu, że te dwie autostrady A1 i A2 tu się 

krzyżują. Mimo, iż na razie mamy do czynienia z fragmentaryczną budową 

autostrad to już dochodzi do sytuacji konfliktowej, mieszkańcy i samorządy 

lokalne składają protesty w tej sprawie – dodał. Nadmienił, iż trzy lata temu 

podregion północny, a właściwie Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury opiniując projekt planu przestrzennego zagospodarowania zwracał uwagę 

na to, co będzie z drogami gminnymi i powiatowymi, które na czas budowy 

autostrad będą drogami technologicznymi. Wówczas otrzymaliśmy od 

ówczesnego Wojewody Łódzkiego zapewnienie, że w koszty budowy autostrad 

są wpisane, wliczone środki finansowe na utrzymanie w trakcie budowy, dróg 

technologicznych w stanie przejezdności, natomiast po zakończeniu budowy i 

zejściu z dróg mają one być doprowadzone do pierwotnego stanu ale na dzień 

dzisiejszy Wojewoda Łódzki tego nie potwierdził – dodał. Nie można tak po 

prostu ustawić znaku zakazującego wjazdu pojazdom powyżej 10 ton ale z 

drugiej strony nie możemy dopuścić do niszczenie tego co sami budowaliśmy – 

dodał. Nadmienił, iż w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w sprawie 

skrzyżowania w miejscowości Kalenice w gminie Łyszkowice, które jest 

niebezpieczne dla uczestników ruchu, w spotkaniu tym uczestniczył 

przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich. Renowacji wymaga 200 m2 

skrzyżowania, która odbywać się może przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg 

i Wojewódzkiego Zarządu Dróg – dodał. Nadmienił, iż według WZD w 

przyszłym roku nastąpiłoby sporządzenie dokumentacji planowanej inwestycji, 

a w roku 2007 wprowadzenie jej do planu i wykonanie. Poinformował, że koszt 
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sporządzenia tej dokumentacji wyniesie około 50 000,00 zł. Wspólnie z PZD 

podejmiemy się wykonać całość prac na ww. skrzyżowaniu za ok. 25 000,00 zł 

– dodał.  

 

Ad pkt 8 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach:  

 29 kwietnia w Sesji Rady Gminy Łowicz, 

 1 maja w obchodach Święta Pracy zorganizowanych przez Sojusz Lewicy  

     Demokratycznej,  

 3 maja we wspólnej Sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Łowickiego, w 

której niestety uczestniczyło niewielu Radnych Powiatowych, 

 6 maja nastąpiło otwarcie Juwenaliów studenckich, 

 12 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży 

Pożarnej, które miało uroczysty charakter i odbywało się w Skansenie w 

Marzycach,  

 17 maja wraz z Zarządem Powiatu Łowickiego i dwoma radnymi 

uczestniczył w przyjęciu pani Ewy Kciuk, wdowy po Tadeuszu Kciuku 

słynnym kurierze zrzuconym w okolicach Sochaczewa. W spotkaniu 

uczestniczyło tylko 7 osób mimo wysłanych zaproszeń do szkół, a przecież 

to była lekcja żywej historii – dodał, 

 20 maja wspólnie w Wiceprzewodniczącym RPŁ Wiesławem Adachem i 

ZPŁ uczestniczył w Dniu Strażaka obchodzonym przez Komendę 

Powiatową PSP w Łowiczu, 

 23 maja miało miejsce podsumowanie europejskiego funduszu 

ekologicznego, które odbyło się w gimnazjum w Popowie. 

 

Ad pkt 9  

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2004 rok i I kwartał 

2005 roku.  

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła i 

omówiła Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy” za 2004 rok i I kwartał 2005 

roku /Zał. Nr 3/.  
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Ad pkt 10 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego uchwał w sprawach: 

 

1) wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji RPŁ wybrała spośród 

członków tej komisji i wszystkich Radnych RPŁ kandydata na 

Przewodniczącego Komisji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Jolanta Kępka poinformowała, że Komisja nie wybrała 

żadnego kandydata na jej Przewodniczącego.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zawnioskował o zdjęcie z porządku 

obrad XXIX Sesji RPŁ podpunktu 1 w punkcie 10 – podjęcie uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.  

 

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

nieobecny Radny Bolesław Kowalski): 

za   - 12 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 1 

zdjęli z porządku obrad XXIX Sesji RPŁ podpunkt 1 w punkcie 10 – podjęcie 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego 

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

 

2) zmiany kwot składników wynagrodzenia Starosty Łowickiego, 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że pierwszy projekt w 

sprawie zmiany wysokości kwot składników wynagrodzenia dla Starosty 

Łowickiego na kwotę 7 800,00 zł, Radni Powiatu otrzymali wraz z innymi 

materiałami na XXIX Sesję RPŁ, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynął na jego 

ręce projekt uchwały Klubu Radnych Niezależnych w tej sprawie proponujący 

kwotę wynagrodzenia Starosty w wysokości 7 300,60 zł /Zał. Nr 4/.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach XXIX Sesji RPŁ na zapoznanie się z treścią ww. projektu 

uchwały. Godz. 12:40 
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Obrady XXXIX Sesji RPŁ wznowiono o godz. 12: 55 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że Klub PSL „Porozumienie” wyszedł 

z inicjatywą obniżenia diet Radnym Powiatowym, i w dalszej konsekwencji 

była mowa o szukaniu oszczędności. To jest rezultat mojej deklaracji, że 

obniżymy wynagrodzenie Starosty do poziomu 7 800,00 zł – dodał. Nadmienił, 

iż zryczałtowane wysokości diet radnych budziły wielki sprzeciw niektórych 

osób, twierdzących że niekoniecznie będą tego wyniki ale okazało się że są 

pewne oszczędności z tego tytułu i będą dalsze. Już teraz widać, że odbywa się 

mniej posiedzeń komisji stałych RPŁ – dodał. Stwierdził, że Starosta Łowicki 

na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów składał deklaracje o 

szukaniu oszczędności, stąd też inicjatywa klubu o obniżeniu wynagrodzenia 

Starosty.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż bardzo cieszy fakt, że następuje pewna 

nić porozumienia między Radnymi poszczególnych klubów. Przypomniał, że 

ww. projekt uchwały został złożony przez Klub Radnych Niezależnych jeszcze 

w roku ubiegłym. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się spierali kto jest lepszy, kto 

bardziej oszczędny, tylko chodzi o to, że inicjatywa Klubu PSL „Porozumienie” 

jest powieleniem wcześniejszej inicjatywy Klubu Radnych Niezależnych – 

dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zaproponował, aby przejść do 

głosowania nad złożonymi projektami uchwał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że głosowanie 

projektów uchwały zostanie przeprowadzone w kolejności zgłaszania projektów. 

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany kwot 

składników wynagrodzenia Starosty Łowickiego, ustalający wynagrodzenie w 

wysokości 7 800,00 zł, złożony przez Klub PSL „Porozumienie”. 

 

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

nieobecni B. Kowalski): 

za   - 13 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę XXIX/197/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

kwot składników wynagrodzenia Starosty Łowickiego /Zał. Nr 5/.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olecki poinformował, że w związku z 

wynikiem głosowania, drugi projekt uchwały nie będzie głosowany.  
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3) współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz w 

zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z 

Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum 

informacji turystycznej.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                  

i Promocji – pozytywna.  

 

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

nieobecni B. Kowalski, J. Nowak): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXIX/198/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz w zakresie 

wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej /Zał. Nr 6/.  

 

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi 

powiatami województwa łódzkiego w celu współpracy przy 

opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod nazwą „Nowa 

szansa dla Żaka” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz 

przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 

na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem do porozumienia 

powiatów, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z zainteresowanymi powiatami województwa łódzkiego w celu 

współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod nazwą „Nowa 

szansa dla Żaka” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i 

przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w 

roku akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem do porozumienia 

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

Promocji – pozytywna.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

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

nieobecni B. Kowalski, J. Nowak): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXIX/199/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi powiatami 

województwa łódzkiego w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu i 

realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa dla Żaka” w ramach działania 2.2 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006, 

będącego załącznikiem do porozumienia powiatów /Zał. Nr 7/.  

 

5) powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego, 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że po złożeniu rezygnacji z funkcji 

Skarbnika Powiatu Łowickiego przez Panią Zofię Lepieszkę do chwili obecnej 

nie było osoby pełniącej tej funkcji i powiat pracował bez Skarbnika. Zostały 

podjęte działania w celu wyłonienia kandydatury w drodze konkursowej na ww. 

stanowisko, zostało przesłuchanych 10 osób ale żadna nie spełniała wszystkich 

wymogów, i nie uzyskała akceptacji – dodał. Poinformował, że obecnie 

zakończone zostały rozmowy z kandydatem, który spełnia wszystkie wymogi 

formalno – prawne i merytoryczne, i jest nim Pani Ewa Kotarska, obecny 

dyrektor Wydziału FN w Starostwie Powiatowym. Nadmienił, iż pani Ewa 

Kotarska jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, który 

ukończyła w 1995 roku, następnie skończyła kurs dla kandydatów na głównych 

księgowych i uzupełniła wykształcenie studiami podyplomowymi w zakresie 

rachunkowości i zarządzania finansowego w 1999 roku. Poinformował, że cała 

droga zawodowa tej pani związana jest z zarządzaniem finansów w różnych 

obszarach. Karierę zawodową rozpoczęła w OSM w Łowiczu na stanowisku 

samodzielnej księgowej, następnie kontynuowała doświadczenie zawodowe w 

ZSP nr 1 w Łowiczu na stanowisku głównej księgowej, następnie pracowała w 

Kuratorium Oświaty w Skierniewicach także na stanowisku głównej księgowej 

a gdy powstały powiaty od dnia 9 stycznia 1999 roku do dnia 30 kwietnia 

pełniła funkcję  zastępcy dyrektora Wydziału FN, a od 1 maja 2003 roku została 

dyrektorem tego wydziału. Stwierdził, że stażem zawodowym ta osoba spełnia 
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wszystkie wymogi, od siebie dodał, że ma pełne zaufanie w stosunku do pani 

Ewy Kotarskiej jeżeli chodzi o merytoryczność, o kierowanie zespołem 

ludzkim. W ciągu kilku miesięcy uporządkowała pewne sprawy, które ciążyły 

od 4 – 5 lat – dodał. Zgłosił formalny wniosek o podjecie uchwały  sprawie 

powołania z dnie 25 maja 2005 roku na stanowisko Skarbnika Powiatu Panią 

Ewę Kotarską.  

 

Radny Andrzej Płacheta wystąpił w imieniu Klubu Radnych Niezależnych i 

poinformował, że radni z tego klubu będą głosować „za” przy podejmowaniu tej 

uchwały, aby Skarbnikiem Powiatu została pani Ewa Kotarska. Zwrócił uwagę 

radnym powiatu, że prawie pół roku Starosta i Zarząd Powiatu szukali 

Skarbnika, a znaleźli go pod bokiem. Czy trzeba było aż tyle czasu – dodał. 

Nadmienił, iż Radni Klubu Radnych Niezależnych wymienili kilka uwag 

finansowych z panią Ewą Kotarską, i jej spojrzenie na sprawy finansowe 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu jest zbliżone do zdania tych Radnych. To 

zdecydowało o tym, że będziemy na Panią głosować ale będziemy się Pani 

działaniom przyglądać – dodał.  

 

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

nieobecni B. Kowalski, J. Nowak): 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXIX/200/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8/.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska podziękowała za powołanie jej na 

stanowiska Skarbnika Powiatu. Zdaję sobie sprawę, że powołana jestem w 

bardzo trudnym momencie, że przede mną problemy i sprawy trudne, a przede 

wszystkim odpowiedzialność – dodała. Zaznaczyła, że powierzone jej 

obowiązki będzie się starała wykonywać z należytą starannością.  

 

6) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok,  

 

Skarbnik Powiatu 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 B. Kowalski, J. Nowak, J. Wolski): 
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za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

podjęli uchwałę Nr XXIX/201/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 9/.  

 

7) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu 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 19 Radnych, 

nieobecni B. Kowalski, J. Nowak): 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

podjęli uchwałę Nr XXIX/202/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 10/.  

 

Ad pkt 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że zmieniła się 

sytuacja ZOZ w Łowiczu w ciągu 15 miesięcy, i obecnie szpital może 

prowadzić gospodarkę remontową. Sytuacja w ogóle zmierza do poprawy, 

szpital osiąga zysk ze sprzedaży – dodał. Wyraził przekonanie, że jeszcze w tym 

roku ZOZ osiągnie  płynność finansową. Nadmienił, iż pracę w łowickim 

szpitalu na stanowisku dyrektora rozpoczął od stycznia 2004 roku, ale osiągnięte 

sukcesy zawdzięcza nie tylko sobie ale i całemu otoczeniu szpitala, które 

pomaga mu jak może. Nie osiągnąłbym takiego sukcesu gdyby nie krąg osób z 

terenu Łowicza – dodał. Złożył podziękowania Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi 

Gajdzie za spowodowanie, że w NFZ szpital łowicki postrzegany jest jako 

partner godny zaufania. Podziękował za wsparcie i pomoc Burmistrzowi 

Łowicza Ryszardowi Budzałkowi, Wiceburmistrzowi Pawłowi Bejdzie jak          

i organowi założycielskiemu panom Staroście Łowickiemu i Wicestaroście za 

opiekę i otrzymywane rady. Dumny jestem, że mogę pracować w Łowiczu, 

dumny jestem z jakimi ludźmi pracuję – dodał.  
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Radny Andrzej Płacheta zaznaczył, iż chciałby wyjaśnić zaistniałą sytuację 

przy głosowaniu uchwały w sprawie zmiany kwot składników wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego, która powstała w wyniku nieścisłości albo manipulacji 

Przewodniczącego RPŁ. Z wyniku głosowania wygląda, że Klub Radnych 

Niezależnych był przeciwny zmianie wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego – 

dodał. Zaznaczył, że zgodnie z regulaminem Rady Powiatu Łowickiego w 

pierwszej kolejności powinien być głosowany wniosek najdalej idący a takim 

wnioskiem była propozycja obniżenia wynagrodzenia Starosty zgłoszona przez 

Klub Radnych Niezależnych, i dopiero po odrzuceniu tego wniosku należało 

głosować wniosek Klubu PSL „Porozumienie”. Poinformował, że Klub 

Radnych Niezależnych również popiera nowe wynagrodzenie dla Starosty. Nie 

chcę żeby źle zostało to zrozumiane, choćby przez media – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, że pod głosowanie 

poddawane były projektu uchwał według kolejności ich zgłaszania. Radca 

prawny obecny na obradach nie zgłosił żadnych uwag, i w związku z tym nie 

była to manipulacja lecz być może brak właściwej wiedzy prawniczej – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformowała, że szkoły 

ponadgimnazjalne zawodowe z terenu powiatu zgłosiły się do konkursu z 

Programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Komponent - 

Rozwój Zasobów Ludzkich , Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów 

Ludzkich Podprojekt 3 Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w 

zakresie podnoszenia jakości kształcenia  zawodowego  - Konkurs na dotacje 

dla szkół zawodowych. Dwie ze szkół ZSP Nr 4 i ZSP Nr 2 RCKU 

zakwalifikowały się i otrzymały dotacje w wysokości odpowiednio 11 000 euro 

i 9 000 euro – dodała. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na jego ręce 

wpłynęło pismo Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” dotyczące Fundacji Lato 

Solidarności, w sprawie finansowego wsparcia organizacyjnego przez ww. 

fundację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie przekazania      

1 % z podatku dochodowego na akcję lato solidarności 2005. Nadmienił, iż 

informacja ta jest spóźniona ponieważ minął termin rozliczenia podatkowego, 

ale można o tym pamiętać w następnym roku.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Zakład Opieki Zdrowotnej złożył 

wniosek o środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 1 170 000,00 

zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości kwocie 877 000,00 

zł. 
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Ad pkt 12 

 

Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXIX sesji RPŁ.  

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

I. Mikorenda  

 


