
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXI/05 

 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 

ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 17 lipca 2005 roku 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 XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVI/167/2005 Rady powiatu Łowickiego Nr XXVIII/194/2005 z dnia 

27 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, 

na które przeznacza się środki Państwowego funduszu Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2005.   

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

7. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      

          

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXI 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. 
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Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Do porządku obrad  nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia              

w głosowaniu jawnym:  

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

przyjęli protokół z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/167/2005 Rady powiatu Łowickiego Nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 

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

przeznacza się środki Państwowego funduszu Osób Niepełnosprawnych              

w roku 2005.   

 

Radny Kazimierz Rak zapytał, czy odbędą się posiedzenia Komisji 

merytorycznych, na których zostanie zaopiniowany  projekt uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady powiatu 

Łowickiego Nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego funduszu Osób Niepełnosprawnych  w roku 2005.   

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że posiedzenia Komisji 

odbędą się po przedstawieniu projektu uchwały RPŁ przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  
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Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady 

powiatu Łowickiego Nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2005.  Przedstawił i 

omówił informacja na temat ilości złożonych wniosków przez osoby 

niepełnosprawne ubiegających się od dofinansowanie ze środków PFRONU wg. 

stanu na dzień 06.07.2005 r / Zał. Nr .../. Poinformował, że podjęcie w.w uchwały 

RPŁ na Sesji RPŁ w miesiącu sierpniu spowodowałoby, że dzieci i młodzież nie 

mogłyby wyjechać ze względu na koniec okresu letniego na turnusy 

rehabilitacyjne. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Łowickiego wystąpił do 

Przewodniczącego RPŁ z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej – dodał. 

Nadmienił, iż przedstawiony projekt uchwały RPŁ został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Radny Andrzej Płacheta  zapytał, co by się stało gdyby te dodatkowe środki nie 

spłynęły 6 lipca 2005 roku, czy dofinansowanie do tych turnusów rehabilitacyjnych 

osób niepełnosprawnych byłoby realizowane  z innych środków finansowych. 
 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik poinformował, że zadanie to nie 

mogłoby być realizowane z innych środków finansowych powiatu, gdyż musiałaby 

być podjęta w tym celu inna uchwała.  Wykorzystanie środków finansowych w tym 

paragrafie było 100% - dodał. 

 

Więc gdyby te środki nie spłynęły, to młodzież ta nie mogłaby wyjechać na te 

turnusy rehabilitacyjne - dodał  Radny Andrzej Płacheta. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik poinformował, że w roku ubiegłym 

wydanych zostało na turnusy rehabilitacyjne około 170 000,00 zł. Na początku 

roku otrzymaliśmy z PFRON-u kwotę 1 267 000,00 zł, i to jest kwota w 

porównaniu do roku ubiegłego niższa o 10 000,00 zł , a dofinansowanie do 

turnusów wzrosło o około 50 , 00 zł i wynosi na dzień dzisiejszy w zależności od 

stopnia niepełnosprawności od 550,00 zł do 650,00 zł na osobę – dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki ogłosił 20 minutowa przerwę w 

obradach XXXI Sesji RPŁ  - godzina 18.20 

 

Obrady wznowiono o godzinie 18.40  

 

Opinia komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli  - pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę nr XXXI/ 211/2005 w sprawie zmiany uchwały                                 

Nr XXVI/167/2005 Rady powiatu Łowickiego Nr XXVIII/194/2005 z dnia                 

27 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 

2005 /Zał. Nr 3/ .   

 

Ad. pkt 6 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja w 

szkołach ponadgimnazjalnych po przeprowadzonym naborze na nowy rok szkolny 

2005/2006. Zapytał, czy objazdy zaproponowane w związku z remontem mostu w 

miejscowości Kompina są wystarczające, ponieważ docierają sygnały od 

mieszkańców okolicznych wsi o uciążliwości przejazdów i czy jest możliwość 

przyspieszenia oddania remontowanego mostu do użytkowania. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że po zakończeniu naboru do 

klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki 

na dzień 7 lipca 2005 roku przyjętych zostało 1210 osób. Nadmienił, iż w III 

klasach gimnazjów uczyło się 1175 uczniów. Nabór do poszczególnych szkół 

przedstawia się następująco:  

I   Liceum Ogólnokształcące - przyjęto 160 osób, otworzono 5 klas przy  

planowanych 5 klasach; 

II  Liceum Ogólnokształcące - przyjęto 82 osób, otworzono 3 klasy przy  

planowanych 3 klasach; 

III Liceum Ogólnokształcące - przyjęto 86 osób, planowano 3 klas, wolne są  

jeszcze przy 4 miejsca 

ZSL w Zdunach - przyjęto 84 osób, otworzono 3 klasy 

ZSP Nr 1-  otworzono 5 klas przy planowanych 5 klasach: 2 klasy po 30 osób,  

1 klasa – 28 osób , 2 klasy zasadnicze po 30 osób; 

ZSP Nr 2 RCKU - otworzono 7 klas, 5 klas technikum /po 30 osób/ i 2 klasy 

zasadnicze / po 23, 24 osoby/; 
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ZSP Nr 3 - otworzono 4 klasy technikum / 3 klasy po 30 osób, 1 klasa 29 osób/              

1 klasa zasadnicza – 24 osoby; 

ZSP Nr 4 - otworzono 6 klas po 30 osób; 

ZSP  w Zduńskiej Dąbrowie - otworzono 3 klas technikum /po 32,30,32/ 

LO w Collegium O.O Pijarów - przyjęto 35 osób – dodał 

Poinformował, że jeśli Collegium O.O Pijarów otworzy 2 klasy to na terenie 

Powiatu Łowickiego będą 42 klasy pierwsze. Nadmienił, że będzie 19 klas 

ogólnokształcących, 18 klas techników i 5 klas zasadniczych. Bez LO w Collegium  

O.O. Pijarów  w naszych szkołach w I klasach jest w tej chwili średnio 29,5 osoby 

– dodał. Poinformował, że do naszych szkól zgłaszają się jeszcze uczniowie z 

innych powiatów, z niezłą punktacją. Moim zdaniem powinniśmy ich także 

przyjmować, tym bardziej jeśli szkoła ma odpowiednie sale – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, do jakich szkół maja być przyjmowanie ci 

uczniowie.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że uczniowie z innych 

powiatów mogą być przyjmowani do tych szkół które posiadaj  jeszcze  wolne 

miejsca tzn: III LO i w ZSL w Zdunach. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy uczniowie ci zgłaszają się do tych właśnie  

szkół. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż osoby te telefonicznie dopytują 

się o wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki i są odsyłani do tych w których te miejsca są. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy jest przewidywane otwarcie jeszcze jednej 

dodatkowej klasy pierwszej jeśli będzie więcej chętnych osób.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w roku szkolnym 

2005/2006 z poza powiatu w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

powiat łowicki uczyć się będzie o 20 osób więcej niż w roku ubiegłym. Z poza 

powiatu łowickiego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 112 

osób z czego m.in.  43 osoby do ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 17 osób do ZSL w 

Zdunach i 20 osób do I LO w Łowiczu – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy Zarząd Powiatu ustalił limit uczniów w 

poszczególnych klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.  
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Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż dotacja będzie przekazywana 

do szkoły na ucznia a nie na klasę.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał , czy ZPŁ wie ilu uczniów w LO 

w Collegium O.O Pijarów jest po gimnazjum pijarskim.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w III klasach gimnazjum 

pijarskim było 54 uczniów, zaś w pierwszych klasach LO szkoła podała , że jest ich 

35. Nie mam informacji ilu uczniów przyszło do LO pijarskie z zewnątrz – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż w rozmowie telefonicznej 

Dyrektor Collegium O.O Pijarów Pan Jabłoński  powiedział, że jest pół na pół osób 

z zewnątrz. Klasy techniczne liczące 30 – 31 osób nie są klasami wytycznymi 

gdyż, ta punktacja ostatnich uczniów na liście jest taka sobie, a puste miejsca w 

klasach zasadniczych w miesiącu styczniu zapełnią się – dodał.   

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy warunki utworzenia klasy integracyjnej w     

II LO w Łowiczu  tzn. 20 osób w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych są 

spełnione.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż w chwili obecnej posiada 

informacje, że w klasie integracyjnej w II LO w Łowiczu będą uczyły się 4 osoby 

niepełnosprawne.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, ile osób w I LO w Łowiczu deklarowało chęć 

pobierania nauki a musiało zabrać papiery.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski   poinformował, że ilość złożonych podań do 

ilości osób przyjętych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

powiat łowicki  przedstawia się następująco:  

I LO   przyjęto 160 osób a złożonych podań było 349, 

ZSP NR 2 RCKU  przyjęto 200 osób a złożonych podań było 525, 

ZSP NR 3   przyjęto 150 osób a złożonych podań było 470, 

ZSP NR 4   przyjęto 180 osób a złożonych podań było 716, 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, ilu uczniów w I LO w Łowiczu deklarowało 

chęć pobierania nauki, chciało w nim pozostać a powodu braku miejsc musiało 

zabrać papiery. 
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Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że takich informacji nie 

posiada. Nadmienił, iż był duży nacisk ze strony I LO w Łowiczu na Zarząd 

Powiatu o jego osobę odnośnie otworzenie dodatkowej pierwszej klasy w tej 

szkole.  Każdy z Dyrektor szkół chce , otworzyć jak najwięcej i oni mają taką 

możliwość, niemniej jednak bierzemy pod uwagę  ilość sal lekcyjnych i podział na 

grupy i uważam, że w I LO nie powinno być otwartych więcej niż 18 oddziałów – 

dodał. Przedstawił maksymalna liczbę punktów jaka otrzymali uczniowie w 

poszczególnych szkołach: 

I LO – 167 punktów,  

II LO – 139 punktów,   

III LO  – 110 punktów, 

ZSL w Zdunach – 132 punkty, 

ZSP NR 1 – 121 punktów, 

ZSP NR 2 RCKU  – 137 punktów 

ZSP NR 3   – 135 punktów 

ZSP NR 4   – 145 punktów. 

Najniższe punktacje są w szkołach zasadniczych, i jest tez zróżnicowanie w 

klasach ogólnokształcących – dodał. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że remont mostu w 

miejscowości Kompina trwać będzie przez około 2 miesiące. W umowach termin 

zakończenia remontu jest zapisany na dzień 31.10.2005 r, na chwilę obecną nic nie 

wskazuje na przedłużenie tego termin choć może zaistnieć jakaś sytuacja 

kryzysowa – dodał. Nadmienił, iż wymianie podlegają podkład dolny i górny, 

bariery. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy kwota zapisana w budżecie na remont 

mostu w miejscowości Kompina zabezpiecza wykonanie tych prac.   

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że kwota zapisana w 

budżecie na remont w.w mostu na chwile obecną zabezpiecza koszt wykonania  

prace. Jeśli chodzi natomiast o wyznaczone objazdy to nie mam na nie żadnych 

skarg – dodał.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda odpowiadając na pytanie Radnego 

Bolesława Kowalskiego poinformował, że wykonawca który wykonuje remont 

mostu w miejscowości Kompina musi wywiązać się z terminów zapisanych w 

umowie. 
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Radny Kazimierz Rak poprosił Starostę Cezarego Dzierżka aby nowy Dyrektor 

Wydziału RIP zaprezentował, się Radnym Powiatu Łowickiego.  

 

Starosta Cezary Dzierżek  poinformował, że nowym Dyrektorem Wydziału RIP 

od dnia 1 lipca 2005 roku jest pan Krzysztof Osóbka, który zastąpił pełniącego 

obowiązki Dyrektora tego wydziału przez dotychczasowy okres czasu pana Rafała 

Pawłowskiego. O planach jeśli o chodzi o ten Wydział, jest jeszcze za wcześnie 

mówić , będziemy ustalali pewną koncepcje i strategie  tego Wydziału – dodał. 

Nadmienił, iż Wydział RIP  musi przejąć ciężar powstających komórek w 

samorządach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich zajmujących się 

pozyskiwaniem pieniędzy do budżetu na zadania które są wpisane w kompetencje. 

Taką role wespół z Wydziałem Finansowym będzie pełnił Wydział RIP – dodał.  

Poinformował, że 7 lipca 2005 roku zakończył pracę Ogólnopolski Komitet ds. 

Obchodów Roku Władysława Grabskiego – 2004 . Zaistniały plany aby w rocznice 

obchodów tj 7 lipca br odbyło się spotkanie w Borowie, ale na prośbę 

przewodniczącego tego Komitetu profesora Boreckiego odstąpiliśmy od tego 

pomysłu i zostanie ono zorganizowane w 2006 roku – dodał. Przekazał 

podziękowanie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Radzie Powiatu 

Łowickiego, jednostkom, instytucjom, mediom które uczestniczyły w różnej formie 

organizacyjnej, współfinansowania. Rok temu w Borowie odbył się wielki Piknik 

którego gośćmi byli m.in. Premier, Prezydent RP , wielu parlamentarzystów – 

dodał. Nadmienił, iż pokłosiem obchodów roku Grabskiego było uchwalenie 

Medalu im. Władysława Grabskiego za zasługi w 4 obszarach: samorządowym, 

gospodarczym, edukacyjno – kulturalnym i  społecznym. Poinformował, że w dniu 

dzisiejszym odbył się finał, rozstrzygnięcie Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych. 

Na konkurs ten został zgłoszony przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury opracowany „Program Bzura”. Mogę powiedzieć , że odnieśliśmy i nie 

odnieśliśmy sukcesu – dodał. Poinformował, ze do Konkursu zgłaszane są projekty 

które albo zakończyły swoja fizyczna realizacje albo są w trakcie jej realizacji. 

Program „Bzura” zgłosiliśmy choć nie jest on jeszcze w trakcie realizacji , i 

spośród 290 projektów doszedł on do finałowej 7, i został on przez profesora 

Rygulskiego wybitnego specjalisty  w dziedzinie samorządu bardzo wysoko 

oceniony – dodał. Nadmienił, iż odstępstwo od zasad tego konkursu na tą 

okoliczność  otrzymaliśmy Dyplom wyróżniający w tym konkursie. Poinformował, 

że program „Bzura” jest jednym z pierwszych programów na trenie województwa 

łódzkiego spełniający wymogi europejskie.   
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Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że od 1 lipca 2005 

roku zostało mu  powierzone prowadzenie Wydziału RIP w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu. Przez cztery miesiące pracowałem w tym Wydziale jako 

inspektor ds. zamówień publicznych – dodał. Poinformował, że przez okres 2,5 

roku zajmował, się profesjonalną organizacja spotkań firmowych, o charakterze 

promocyjnym i integracyjnym przy których organizacji budżet był sześcio 

cyfrowy. Projekty te organizowałem i przygotowywałem sam – dodał. Nadmienił, 

iż posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Kierowałem zespołami 

kilku, kilkunasto osobowymi – dodał. Moje pierwsze relacje z pracownikami 

Wydziału RIP myślę, że są pozytywne  i dają szansę na owocną współpracę – 

dodał. Nadmienił, iż jest żonaty i ma córkę.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż ma 2 pytanie, ale jeśli naruszają one dobra 

osobiste Dyrektora Wydziału RIP to nie musi na nie odpowiadać. Jakie ma Pan 

formalne podstawy pełnienia funkcji Dyrektora wydziału RIP- zapytał. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że skończył studia 

dzienne na Politechnice Warszawskiej – Wydział Transportu.  

 

Czy mógłby Pan podać swoją przynależność partyjną – zapytał Radny Andrzej 

Płacheta.   

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił o odwołanie tego pytania.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, dlaczego ma odwołać swe pytanie. Ja nie chcę 

naruszać Pana dóbr osobistych , jeśli uzna Pan to pytanie za takowe to proszę 

odpowiedzi nie udzielić , natomiast jeżeli może jej Pan udzielić to bardzo proszę – 

dodał.  

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że należy do 

Polskiego Stronnictwa Ludowego  w gminie Nieborów. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach zapytał o dotychczasowe 

doświadczenia zawodowe Dyrektora Wydziału RIP. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że dotychczas 

pracował w Skierniewicach w salonie ELCAR, w salonie samochodowym 

RENAULT, prowadził własną działalność gospodarczą.  
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Radny Andrzej Płacheta zapytał Przewodniczącego RPŁ dlaczego miał wycofać 

swe  pytanie. 

 

Ja sądzę , że powinniśmy patrzeć na osobę pod względem merytorycznym a nie 

politycznym, wcześniej takich pytań nie zadawano, a odpowiedź na to pytanie Pan 

znał z prasy – dodał Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki. 

 

Radny Andrzej Płacheta  stwierdził, iż nie czytał prasy.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, o planowane imprezy w okresie wakacji. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki   poinformował, że w okresie wakacji 

będą wyjazdy na Biesiady do Kartuz i Zakopanego, natomiast 28.08.2005 roku 

odbędzie się VI Biesiada Łowicka. Poinformował, że ze względu na program 

restrukturyzacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu będzie konieczność 

zwołania nadzwyczajnej Sesji RPŁ między 16 – 18 sierpnia br.   

 

Ad. pkt 7 

 

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  zamknął 

obrady XXXI sesji RPŁ. 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

 


