
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIII/05 

 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 31 sierpnia 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 XXXIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego           

w okresie  między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2005/2006. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 

roku.  

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 

/Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia 

Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w 

Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006, 

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach Powiatu Łowickiego, 

3. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2006 rok, 
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4. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu 

Łowickiego, 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na         

2005 rok.  

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

11. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXIII 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. 

 

Do porządku obrad  nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Andrzej Płacheta, Bolesław Kowalski/:  

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXII 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 18 radnych, nieobecni Andrzej 

Płacheta, Bolesław Kowalski, Jolanta Kępka /:  

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego             

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Zarząd Powiatu od 4 lipca 2005 roku 

do 30 sierpnia 2005 roku odbył 11 protokołowanych posiedzeń zarządu. 

Nadmienił, iż Członkowie Zarządu dokonali uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Nieborów – fragment wsi Bednary 

Kolonia, Bednary Wieś, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów 

na wniosek Wójta Gminy Nieborów. Zarząd Powiatu pracował nad założeniami  do 

programu restrukturyzacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na 

lata 2005 – 2007, pozytywnie zaopiniował projekt Programu Restrukturyzacyjnego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz wniosek o wydanie opinii do 

powyższego projektu programu – dodał. Poinformował, że  Członkowie Zarządu 

podsumowali efekty naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2005/2006. Oświata łowicka 

plasuje się  na dobrej pozycji w województwie łódzkim, w klasach pierwszych jest 

więcej uczniów niż było ich w III klasach gimnazjów – dodał. Stwierdził, że 

Liceum Pijarskie nie osiągnęło zakładanego naboru uczniów. Poinformował, że 

Zarząd Powiatu zajął stanowisko w następujących sprawach: 

- ubezpieczenia majątku w związku z upływającym w dniu  18.07.2005r.    

  terminem wygaśnięcia polisy Ubezpieczeniowej - Członkowie Zarządu po  

  przeanalizowaniu przedłożonej oferty jednogłośnie zdecydowali o ubezpieczeniu  

  mienia Powiatu Łowickiego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.; 

- informacja o stanowisku Rady Gminy Łyszkowice dotyczącym byłego Ośrodka  

  Zdrowia w Łyszkowicach - Członkowie Zarządu negatywnie odnieśli się do  

  propozycji RG Łyszkowice i Wójta, zdecydowali o umieszczeniu ogłoszenia w  

  prasie lokalnej i ogólnopolskiej o możliwości wydzierżawienia budynku ośrodka  

  zdrowia w Łyszkowicach; 
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- rozwiązania umowy dzierżawy na lokal użytkowy apteką – Eden & Wenus  

  w Ośrodku Zdrowia w Bielawach - Członkowie Zarządu zdecydowali o  

  rozwiązaniu umowy dzierżawy na lokal użytkowy z apteką – Eden & Wenus w  

  Ośrodku Zdrowia w Bielawach ze względu na nieterminowe wywiązywanie się  

  z opłat dzierżawy. Do września zostaną uregulowane te zaległości i została  

  podpisana nowa umowa z nowymi najemcami tego lokalu – dodał;  

- rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia planu finansowego Powiatowego  

  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łowiczu - Członkowie  

  Zarządu zdecydowali o przeniesieniu z rezerwy oświatowej środków finansowych  

  w wysokości 3 725,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego na realizacje  

  programu ekologicznego w ZSP Nr 4 w Łowiczu;  

- wniosku do WFOŚiGW w Łodzi o  uzyskanie wsparcia finansowego za zadanie  

  inwestycyjne pn. „Instalacja baterii słonecznych w budynku SP ZOZ w Łowiczu” 

  Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko wobec wniosku do WFOŚiGW  

  w Łodzi o uzyskanie wsparcia finansowego na zadanie inwestycyjne pn.  

  ”Instalacja baterii słonecznych w budynku SPZOZ w Łowiczu”; 

- wyrażenia zgody na udostępnienie lokalu przy ul. Starościńskiej 2 jako lokalu  

  zastępczego ujętego w palnie  Zapewnienia Ciągłości Działania dla Biura    

  Powiatowego  AR i MR w Łowiczu - Członkowie Zarządu  nie wyrazili zgody na    

  udostępnienie lokalu przy  ul. Świętojańskiej 2 jako lokalu zastępczego ujętego w  

  planie Zapewnienia Ciągłości Działania dla Biura Powiatowego AR i MR w  

  Łowiczu; 

- wniosku Wójta Gminy Bielawy dotyczącego włączenia się przez Powiat Łowicki  

  do programu „Bioenergia” w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku  

  ośrodka zdrowia w  Bielawach. Nadmienił, iż Wójt Gminy Bielawy chce przejść  

  na ogrzewanie budynku biopaliwami, chce ponadto dokonać jego  

  termomodernizacji. Wyrażenie zgody na to zadanie nie kosztuje nas nic – dodał;  

- wymiany pomp co w ośrodku zdrowia w Kiernozi - Członkowie zdecydowali              

  o wymianie pomp co w ośrodku zdrowia w Kiernozi; 

- wniosku pani Jadwigi Krajewskiej dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie  

  prac  w  budynku i na terenie ośrodka zdrowia w Zdunach - Członkowie Zarządu  

  wyrazili zgodę na wykonanie następujących prac w budynku i na terenie ośrodka  

  zdrowia w Zdunach: 

1) remont na pierwszym piętrze w budynku, 

2) modernizacja wejścia do budynku dla części mieszkalnej i apteki (zadaszenie 

nad wejściem i modernizacja schodów), 

3) postawienie wiaty na 2 samochody. 

z własnych środków finansowych wnioskodawcy i nie naruszających konstrukcji 

budynku; 
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- wycofania zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla    

  transportu osób niepełnosprawnych dla ośrodka zdrowia w  Domaniewicach”                            

  i wprowadzenie w to miejsce nowego zadania „Wymiana stolarki okiennej  w  

  ośrodku zdrowia w  Domaniewicach” - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na  

  wycofanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla  

  transportu osób niepełnosprawnych dla ośrodka zdrowia w Domaniewicach” i  

  wprowadzenie w to miejsce nowego zadania „Wymiana stolarki okiennej w  

  ośrodku zdrowia w Domaniewicach”.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Zarząd Powiatu podjął uchwały              

    w sprawach: 

1) określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej  

    wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w  

    2005 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące  

    działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury  

    fizycznej i sportu, 

2) ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 

3) wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy na wymianę okien oraz modernizację łazienki w  

    Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zdunach w ramach działania  

    „Wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienki  w budynku Ośrodka  

    Zdrowia w Zdunach”, 

4) wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia dostawcy na zakup i instalacje sprzętu komputerowego dla ZSP  

    Nr 4 w Łowiczu i ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu w ramach zadania: „Zakup   

    pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

    Nr 4 w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w  

    Łowiczu”, 

5) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności  

    wynikających z pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu  

    wyłonienia wykonawcy zadania : „Zakup pomocy naukowych i  

    dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu i  

    Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu”, 

6) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy na sporządzenie  uproszczonych planów urządzenia  

    lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności  

    Skarbu Państwa  należących do  osób fizycznych i wspólnot gruntowych  

    położonych na terenie gminy     Bielawy i Łowicz w powiecie łowickim, 
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7) zmiany Uchwały Nr 310/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia  

    14 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektów  

    współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt:  

    „Europejski stażysta” – Działanie 1.2 oraz „Pomocna dłoń”- Działanie 1.3  

    – realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju  

    Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  

    Powiatu Łowickiego w zakresie jego  realizacji, 

8) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz innych czynności  

    wynikających z regulaminu pracy doraźnej  komisji przetargowej powołanej   

    w celu wyłonienia wykonawcy na  sporządzenie uproszczonych planów  

    urządzenia lasów nie stanowiących  własności Skarbu Państwa należących  

    do osób fizycznych i wspólnot  gruntowych położonych na terenie gmin  

    Bielawy i Łowicz w powiecie  łowickim, 

9 ) wprowadzenia zmian w budżecie  Powiatu Łowickiego na 2005 rok.- 4  

     Uchwały, 

10) wyboru trybu udzielenia zamówienia   publicznego i zatwierdzenia  

     specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności  

     wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  

     powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Zakup pomocy  

     naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

     w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu,  

11) powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli,  

      ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

12) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu  

      nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego ozn.  nr 1 w budynku 69  

      położonym w obrębie Nowe Zduny  wraz z udziałem w nieruchomości  

      wspólnej wynoszącym 0,18754 stanowiącego własność Powiatu  

      Łowickiego, dla którego Sąd Rejonowy  w Łowiczu prowadzi księgę  

      wieczystą KW 26816; ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia   

      o przetargu, 

13) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu  

      nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność  

      Powiatu,  położonej w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1,  obręb  

      Bratkowice ozn. nr 3002/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu  

      prowadzona jest KW 27844; ustalenia regulaminu przetargu i treści  

      ogłoszenia o przetargu, 

14) wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół  

      Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w  

      Łowiczu nieruchomości  położonych w Łowiczu, w obrębie Korabka  
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     oznaczonych nr ewidencyjnym 1381/3 o pow.0,0933 ha  i  nr  

     ewidencyjnym 1391/5 o powierzchni 0,2286 ha, dla których w Sądzie  

     Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW Nr 29270, 

15) zmiany Uchwały nr 274/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia  

      08.02.2005 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie  

      zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na: Dostawę i  

      montaż platformy przychodowej do transportu osób niepełnosprawnych               

      w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach i Ośrodku Zdrowia w Łowiczu”, 

     Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                        

     w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99 – 434 Domaniewice 

     Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ,  

16) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

      specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz innych czynności  

      wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej  

      w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Zakup i montaż platformy       

      przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku       

      Zdrowia w Łowiczu przy ulicy Świętojańskiej”, 

17) ponownego powierzenia stanowiska dyrektora  ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

18) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za  

      i półrocze 2005 roku, 

19) zatwierdzenia wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i  

      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych  

      czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  

      powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Wymiana stolarki   

      okiennej oraz modernizacja łazienki i ogrodzenia w Ośrodku Zdrowia w  

      Zdunach.”, 

20) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały  

      Nr XXXII/217/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 17 sierpnia 2005r w  

      sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok,   

Członkowie Zarządu skierowali na Sesje Rady  następujące informacje i projekty 

uchwał w sprawach: 

1) Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych  

    do nowego roku szkolnego 2005/2006. Informacja o naborze do klas I szkół  

    ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006. 

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005  

    roku.  

3) Zaopiniowanie projektów uchwał RPŁ w sprawach:   

1) zmiany uchwały Nr  XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XXVIII/194/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia 
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zadań Powiatu  Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005, 

2) opinii do projektu Programu Restrukturyzacyjnego Zespołu  

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

3) ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu  

    Łowickiego dla publicznych  szkół ponadgimnazjalnych  

    prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby prawne  

    lub fizyczne, 

4)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami  

     województwa łódzkiego w     przedmiocie współpracy przy  

     opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu  „Nowa szansa dla  

     Żaka” w ramach działania 2.2 . Zintegrowanego     Programu  

     Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans      

     edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 

5) przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  

na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 

2005/2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów szkół 

wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego,  

6) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok  

     – 2 uchwały, 

 7) poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki                

              Zdrowotnej w Łowiczu, 

 8) uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie  

     szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach  

     Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i  

     przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania  

     stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół  

     ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w  

     roku szkolnym 2005/2006, 

9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego, 

10)określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2006 rok, 

     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie   

     bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego, 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu uczestniczyli           

w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

- 07.07.2005 r. – podsumowanie Ogólnopolskiego Roku Władysława Grabskiego  

w SGGW w Warszawie - w imieniu przewodniczącego kapituły profesora 
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Boreckiego złożył podziękowania RPŁ i ZPŁ oraz innym osobom, instytucjom 

które uczestniczyły w organizacji i obchodach Roku Władysława Grabskiego; 

- 10.07.2005 r. – 90 – lecie OSP w Bełchowie; 

- 14.07 – 17.07.2005 r. – delegacja Powiatu Łowickiego uczestniczyła w Biesiadzie 

Kartuskiej; pobyt młodzieży z trzech powiatów  w Borowym Lesie  

- 21.07.2005 r. – Święto Policji; 

- 02.08.2005 r. – posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Sterującego; 

- 15.08.2005 r. – obchody Dnia Wojska Polskiego  

- 12.08 – 15.08.2005 r. – delegacja Powiatu Łowickiego uczestniczyła  

  w Tatrzańskich Wiciach; 

- 22.08 – 28.08. warsztaty młodzieży z trzech powiatów w ZSP w Zduńskiej  

  Dąbrowie;  

- 28.08.2005 – VI Biesiada Łowicka. Podziękował za udział w tej imprezie 

lokalnemu społeczeństwu, Radzie Powiatu, za przygotowania pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu , mediom które w dużej mierze przyczyniły się 

do znacznej frekwencji oraz twórcom ludowym i zespołom folklorystycznym. 

Problem tkwi w tym jak możemy finansowo pomóc tym twórcom i zespołom – 

dodał.   

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg realizował 

następujące zadania inwestycyjne:   

- droga Łyszkowice – Bełchów – wykonano 900  mb nakładki w miejscowości  

  Polesie, 

- droga Luszyn - Kiernozia - Wejsce - Kocierzew - Łowicz – przebudowa drogi              

  w Woli Stępkowskiej, 

- droga Brzozów – Gosławice - przebudowano 850 mb drogi, 

- droga Domaniewice – Skaratki – wykonanie nakładki na długości 650 mb, 

- droga Maurzyce – Pilaszków – Grudze – Zakulin – wykonano nakładkę na  

  długości 1 208 mb od Pilaszkowa do Dąbkowic Dolnych, 

- remont mostu w Kompinie na rzece Bzurze,  

- droga Łyszkowice - Chruślin - Urzecze  - wykonano przebudowę i nakładkę na  

  długości 1 400 mb, 

- droga Seligów – Łowicz – wykonanie nakładki na długości 600 mb. 

  

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego               

w okresie  miedzy sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

- spotkanie z Edwardem Piszkiem założycielem Fundacji  Edukacyjnej, w ramach  

  której z terenu Powiatu Łowickiego do USA wyjechały 4 osoby, zaś 7 osób do  

  Irlandii;  

- 14.07 – 17.07.2005 r. – delegacja Powiatu Łowickiego uczestniczyła w Biesiadzie  

  Kartuskiej; pobyt młodzieży z trzech powiatów  w Borowym Lesie, 

- 15.08.2005 r. – obchody Dnia Wojska Polskiego,  

- 16.08.2005 r. – posiedzenie rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w  

  Łowiczu,   

- 12.08 – 15.08.2005 r. – delegacja Powiatu Łowickiego uczestniczyła  

  w Tatrzańskich Wiciach, 

- 22.08 – 28.08. warsztaty młodzieży z trzech powiatów w ZSP w Zduńskiej  

  Dąbrowie,  

- 28.08.2005 – VI Biesiada Łowicka.  

Podziękował za udział we wszystkich imprezach kulturalnych Zespołom 

Folklorystycznym „Jarzębina” i  „Koderki”.  Podziękował, także wszystkim za 

udział w VI Biesiadzie Łowickiej. 

 

Ad. pkt 7 

 

Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2005/2006. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

Informację z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2005/2006, informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 /Zał. Nr 2/. 

 

Radny Janusz Michalak  zapytał w jakich szkołach ponadgimnazjalnych i ilu, 

uczniów jest z poza terenu powiatu łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak poinformował, że w klasach 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych spoza powiatu łowickiego będzie uczyć się 

85 uczniów m.in. w I LO w Łowiczu, ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu oraz w  ZSP           

w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

 



 11 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret poinformował, że nastąpił 

odbiór oddzielnej kotłowni dla bloku nr 11 przy ul. Blich i w związku z tym 

zmniejszą się koszty szkoły ponoszone na ogrzewanie. Nadmienił, iż ZSP  Nr 2 

RCKU w Łowiczu wygrał środki finansowe w postaci grantu, za które zakupiono 

sprzęt multimedialny oraz komputery. Poinformował, że w dniu dzisiejszym  

zakończy się nabór do CKU w którym od nowego roku szkolnego zostaną 

otworzone następujące typy szkół:  

- uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, 

- uzupełniające Technikum w zawodach: rolnik, mechanizacja rolnictwa,  

  agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego, handlowiec,  

- szkoły policealne : technik informatyk, rolnik, mechanizacji rolnictwa, ochrony  

  fizycznej osób i mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji reklamy              

  i usług turystycznych, logistyk, 

Nadmienił, iż w Oddziale Zamiejscowym SGGW w Warszawie od nowego roku 

akademickiego zostaną uruchomione dwa kierunki studiów: informatyka                    

w rolnictwie oraz ochrona środowiska. 

 

Mam sugestię dla Zarządu Powiatu, żeby w przyszłym roku przy zatwierdzaniu 

ilości klas w poszczególnych szkołach, nie popełniać takiego samego błędu jak            

w tym roku w szkołach gdzie jest znaczna ilość dzieci spoza powiatu, pozwolić 

jeśli są takie warunki, na utworzenie więcej klas  – zasugerował Radny Janusz 

Michalak.   

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż RCKU jest szkołą 

nieodpłatną i jest do niej bardzo dużo chętnych osób.   

 

Ad. pkt 8 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 

roku.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła sprawozdanie                          

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 roku /Zał. Nr 3/.  

 

Myślę, że o pewnych sprawach nie mówimy głośno, a jest o czym mówić,                    

w omawianym materiałach są informacje, które mnie niepokoją – stwierdził Radny 

Andrzej Płacheta. Poinformował, iż w pierwotnej wersji budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok przyjętego w III 2005 roku, dochody wynosiły 

40 606 107,00 zł, wydatki zaplanowano na 39 892 837,00 zł i było 800 000,00 zł 

środków wolnych. Przyznaję się szczerze, że ta tendencja w budżecie cieszyła mnie 
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i mimo że jestem w opozycji byłem gotowy nie głosować przeciwko temu 

budżetowi, bo uważałem, że kierunek prac w budżecie jest pozytywny – dodał. 

Nadmienił, iż po upływie 3 miesięcy Rada Powiatu Łowickiego dokonała zmian w 

budżecie w wyniku których dochody z 40 606 107,00 zł wzrosły do 42 109 000,00 

zł., ale w tym samym czasie wydatki  z 39 892 837,00 zł wzrosły                                   

do 42 104 127,00 zł. Przecież my się w dalszym ciągu zadłużamy i to w 

przerażającym tempie, mieliśmy 800 000,00 zł wolnych środków, a na dzień 

dzisiejszy mamy już 800 000,00 zł. deficytu budżetowego – dodał. Zapytał czy jest 

to dobra ekonomia. Spłacamy zadłużenie w kwocie 300 000,00 zł., a zwiększamy 

deficyt o 800 000,00 zł., nie widzicie Państwo tego, a jeśli widzicie to dlaczego nic 

nie mówicie – dodał. Poinformował, że subwencja oświatowa została zrealizowana 

w 61,54%. Zapytał Skarbnik Powiatu czy na koncie oświaty są wolne środki.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w te 61,54% jest wliczona  

7 transza subwencji, którą Powiat Łowicki otrzymał w czerwcu. 

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, że wydatki w tym samym czasie wyznaczone 

są na poziomie 51,67%. Jeżeli odwrócimy role to możemy się spodziewać, że 

wpływy będziemy mieli jeszcze w wysokości 38,46% w planowanych dochodach, 

natomiast wydatki będą sięgały 48,33%, czyli 38,46% dochodów ma pokryć 

48,33% wydatków – dodał. Proszę Państwa obym był złym prorokiem, wydaje mi 

się, że w miesiącu październiku najdalej w listopadzie będziemy mięli powtórkę               

z rozrywki w oświacie z ubiegłego roku, według mnie w oświacie zabraknie 

pieniędzy, proszę mi uwierzyć miesiąc wrzesień i październik, są to najbardziej 

kapitałochłonne miesiące w oświacie – dodał. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w miesiącu marcu dochody 

w budżecie PŁ wynosiły 40 606 107,00 zł., teraz wynoszą 42 104 127,00 zł. 

Wynika to z tego, że Powiat otrzymywał różnego rodzaju dotacje z Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w ramach kontraktu, były również 

zmniejszenia, dotyczyły  one DPS w Borówku i jako per saldem dochody wzrosły               

o 1 500 000,00 zł. – dodała. Nadmieniła, że wydatki na początku roku wynosiły 

39 892 837,00 zł., nie była w nich uwzględniona nadwyżka za 2004 rok. Ta 

nadwyżka została rozdysponowana na wydatki, i jeżeli zostały zwiększone o 1 

500 000,00 zł. dochody z tytułu różnych dotacji, to ta nadwyżka i dochody to jest 

właśnie to zwiększenie wydatków – dodała. Nadmieniła, iż uchwałą RPŁ powstał 

też deficyt. Poinformowała, że oświata jest specyficznym działem w budżecie. 

Sprawozdanie jakie Państwu przedstawiłam jest sporządzone na podstawie 

sprawozdań wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów i są to 

sprawozdania w ujęciu kasowym – dodała. Nadmieniła, iż wpłynęła także 7 transza 
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subwencji oświatowej, i na dzień 30.06.05 rok zarówno na koncie bankowym 

Starostwa jak i jednostek podległych te środki są. Poinformowała, że wydatki tej 

jednej transzy były realizowane w miesiącu lipcu i dlatego relatywnie wskaźnik 

wydatków na koniec lipca wrósł. Można by odjąć tę jedną transzę i wskaźnik 

pomniejszyć i porównać, należy również wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z 

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły przekazały 75% 

należnego odpisu, czyli  i to także pracowało na zwiększenie tego wskaźnika – 

dodała. Nadmieniła, iż było także dużo płatności nieplanowanych, stąd wynika 

różnica między dochodami a wydatkami. 

 

Czyli moje niepokoje są płonne i bezpodstawne – zapytał Radny Andrzej 

Płacheta. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że na dzień 30.06.05                      

w niektórych pozycjach wskaźnik realizacji budżetu jest wyższy, w niektórych 

szkołach o 1 – 1,5%. W aspekcie dyscypliny finansowców publicznych nie jest to 

jeszcze przekroczenie dyscypliny – dodała. Stwierdziła, iż są niektóre szkoły, 

pozycje  gdzie relatywnie do wskaźnika upływu czasu wskaźniki są przekroczone. 

 

Globalnie rzecz biorąc zagrożenia jakiegokolwiek Pani  nie widzi – zapytał Radny 

Andrzej Płacheta. 

    

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że będą przeprowadzane 

analizy. Od 1 września są nowe projekty organizacyjne, będziemy rozmawiać                 

z Dyrektorami, nie potrafię teraz powiedzieć czy takie zagrożenie jest - dodała. 

 

Pan Radny Andrzej Płacheta chciał zapytać, czy po upływie 7-dmiu miesięcy bez 

nowej siatki organizacyjnej nie ma zagrożeń w oświacie - nadmienił 

Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Olęcki. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że są niektóre pozycje                     

w szkołach w wydatkach bieżących gdzie na dzień 30.06.2005 roku nastąpiło 

przekroczenie. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy jest przekroczenie w wydatkach na płace           

w oświacie.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że na dzień 30.06.2005 roku                 

w niektórych przypadkach jest przekroczenie na płacach w wysokości 1%. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak nadmienił, iż Pan Radny Andrzej 

Płacheta w trosce o budżet Powiatu Łowickiego ma w niektórych sprawach rację. 

Poinformował, że niedoszacowanie dochodów w budżecie Powiatu w I półroczu 

2005 roku spowodowane jest brakiem wpływu środków finansowych z udziału w 

podatku od osób fizycznych. Wzrosły natomiast dochody w Wydziale KT, czy to 

jedno z drugim rekompensuje się – dodał. Poinformował, że ma pretensje do ZPŁ i 

pozostałych Radnych, że Powiat Łowicki jako jeden z nielicznych nie sięgnął po 

Fundusze Strukturalne, a powinien. W tej Radzie zrodziła się tendencja spłacania 

długów, wiem, że jesteśmy jednym z Powiatów, który ma niski poziom zadłużenia, 

może ci którzy przyjdą po nas będą nam wytykać, że nie wykorzystaliśmy szansy, 

ale inni by chcieli, żeby długu wcale nie było – dodał. Stwierdził, iż jego zdaniem 

obecne zadłużenie Powiatu jest dopuszczalne, i niewykorzystane środków 

finansowych na inwestycje przez jeden rok może je zmniejszyć. 

 

Radny Jan Markus poinformował, że plan wydatków na obsługę długu 

publicznego wynosił 186 000,00 zł., zaś na dzień 30.06.05 rok wykonano je                    

w wysokości 151 291,75 zł. Zapytał co jest powodem tak wysokiego wykonania               

w zakresie płatności odsetek bo oprocentowanie kredytów nie wzrosło, zatem czy 

wzrosła suma zaciągniętych kredytów, czy następują opóźnienia w opłatach, czy 

też nie doszacowano płatności odsetek na rok bieżący. Rozumiem, że kwota 

kredytu 900 000,00 zł zaciągniętego w banku PKO BP SA jest w rachunku 

bieżącym – dodał. Nadmienił, iż za środki jakie znajdują się na rachunku bieżącym 

Starostwo Powiatowe otrzymuje odsetki. Zapytał, czy odsetki te per saldem 

obniżają kwotę odsetek zapłaconych, czy wykazane są jako dochody w budżecie 

Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że plan obsługi długu 

publicznego na początku roku wynosił 186 000,00 zł. Takie wykonanie wynika            

z niedoszacowania budżetu w tym zakresie na początku roku – dodała. Nadmieniła, 

iż w 2004 roku spłacono kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 1 587 379,00 zł.,          

a kwota z tytułu obsługi długu wynosiła 209 679,00 zł. Już na samym początku 

nastąpiło niedoszacowanie środków w obsłudze długu publicznego bo na rok 2005, 

planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 2 834 307,00 zł., była więc 

przygotowana uchwała, w której zwiększono budżet Powiatu Łowickiego                      

o 66 000,00 zł. na obsługę długu publicznego – dodała.   

 

Mam uwagę do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, bo  według 

wartości księgowej majątek Powiatu wynosi 33 800 000,00 zł, szpital ma 

18 000 000,00 zł. długu, a my posiadamy dług w wysokości 4 200 000,00 zł.                  
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i poręczyliśmy kredyt w wysokości 8 000 000,00 zł więc życzę dalszego 

gospodarowania – dodał Radny Kazimierz Rak. 

 

Radny Bolesław Kowalski w imieniu użytkowników mostu w miejscowości 

Kompina podziękował RPŁ i ZPŁ za przeprowadzenie remontu tego obiektu. 

Obawy co do realizacji budżetu Powiatu Łowickiego są słuszne i przesunięcia 

muszą być wprowadzone, tylko nie wiadomo dziś na jaką skalę. – dodał. 

Nadmienił, iż sytuacja budżetu Starostwa i szpitala jest zagrożona. Żadnym 

pocieszeniem jest fakt, że sąsiedzi mają gorzej od nas – dodał. Zapytał czy Zarząd 

Powiatu Łowickiego myśli o programie oszczędnościowym. Poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji Skarbnik Powiatu kwotowo określiła oszczędności na płacach                             

w budżecie. Zapytał, czy w budżecie Powiatu Łowickiego są jakieś oszczędności, 

jeśli tak to w jakiej skali i czy Zarząd podjął próbę opracowania programu 

oszczędnościowego.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż rzadko zgadza się z Panem Radnym 

Andrzejem Płachetą, choć stwierdził, że jeśli ZPŁ przyjrzy się arkuszom 

organizacyjnym w taki sposób jak zrobił to w roku ubiegłym to rzeczywiście 

środków finansowych może zabraknąć na koniec roku. Jeżeli natomiast chodzi o 

płace w Starostwie Powiatowym, to 3% podwyżka każdemu z tych pracowników 

się należy, a jeżeli Pan Starosta ich nie da, to każdy z pracowników może iść do 

Sądu, a jeśli mówi się, że w budżecie są oszczędności to proszę wskazać gdzie one 

są – dodał.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Olęcki stwierdził, iż bardzo dobrze 

jest, że realizacja budżet jest analizowana szczegółowo. Oszczędności trzeba 

szukać wszędzie, dobra jest każda droga, inicjatywa i obawa jest cenna bo powinna 

dyscyplinować wszystkich - dodał. 

 

Radny Kazimierz Rak poprosił, aby Skarbnik Powiatu powtórzyła informację               

o oszczędnościach na płacach jakie podała na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, iż 

jest to kwota 50 000,00 zł. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że kwota wypracowanych 

oszczędności na płacach w Starostwie Powiatowym w Łowiczu wynosi              

50 000,00 zł.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że na strukturę obecnych wydatków 

wpływ miał podział nadwyżki budżetowej. Zwrócił uwagę, że program 

oszczędnościowy to umiejętne uczestniczenie w podziale środków ze SPOR-u, 
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Europejskich Funduszy Strukturalnych, kontraktów, środków krajowych 

przeznaczonych na zadania realizowane przez poszczególne szczeble 

samorządowe. Z przykrością muszę powiedzieć, że Powiat Łowicki należy do 

nielicznych samorządów który kalkulację oszczędnościową przeprowadził zupełnie 

inaczej niż wszyscy, być może że i konstrukcja tego budżetu i zadania które są 

realizowane nie sprzyjała ku temu – dodał. Poinformował, że chce zwrócić uwagę 

iż sama zmiana konstrukcji środków Ministersta Finansów w obszarze dochodów 

własnych nie jest tak korzystna jak w strukturze samorządów lokalnych. Nie 

znaczy to, że eliminuje Powiat całkowicie z możliwości ubiegania się o środki ze 

SPOR-u, programów sektorowych i o środki kontraktowe, a wręcz jest to 

obowiązek bo jest to nowa formuła budżetowania, wspierania finansowego 

określonych samorządów – dodał. Poinformował, że według Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego w 2005 roku powinny być realizowane inwestycje na drogach: 

Bełchów – Łyszkowice oraz Łowicz – Wejsce – Wszeliwy. Niestety z tego 

zrezygnowaliśmy, trzeba by było wesprzeć się kredytem, by sięgnąć po środki                  

w proporcji nie 50% na 50%, ale 75% do 25%. Poinformował, że wiekszość 

Powiatów złożyła wnioski we wszystkich obszarach, choć z różnym skutkiem. 

Nadmienił, iż Powiat Łowicki otrzymał niewielkie środki z kontraktu na pomoc 

społeczną, na Dom Pomocy Społecznej w Borówku otrzymał 30 000,00 zł, na ZSP 

Nr 1 w Łowiczu, oraz 6 600,00 zł., w obszarze promocji i kultury na organizację                 

VI Biesiady Łowickiej. Generalnie rzecz biorąc w tej konstrukcji powinnyśmy 

wypatrywać sytuacji oszczędnościowych, co wymaga pewnych idei, wspólnej 

pracy i zgodność Zarządu Powiatu Łowickiego, Rady Powiatu Łowickiego i 

jednostek organizacyjnych – dodał. Stwierdził, iż to nie jest tak, że Zarząd twierdzi 

i daje 100% gwarancji, że w tym budżecie nic się już nie zdarzy. Bylibyśmy wtedy 

nieodpowiedzialni mając za sobą doświadczenia kilku lat pracy w samorządzie 

powiatowym, gdzie różnego rodzaju sytuacje się pojawiały – dodał. Poinformował, 

że w dużym stopniu realizacja budżetu zależy od przeprowadzonych przetargów, 

terminowego spływu środków, który w ostatnich dwóch latach przynosi wiele 

problemów i perturbacji. Nadmienił, iż porównując oświatę łowicką z oświatą 

sąsiednich powiatów, to wyjątkowo dobrze gospodaruje się środkami. Nie chce tu 

mówić, że to zasługa Zarządu Powiatu Łowickiego, choć Zarząd i Skarbnik 

dyscyplinują ten obszar który jest najbardziej chłonny finansowo, aby środki były 

wydawane racjonalnie – dodał. Stwierdził, iż porównując w tym zakresie oświatę 

powiatu zgierskiego, kutnowskiego, to wyraźnie widać, że oświata łowicka bardzo 

racjonalnie gospodaruje środki finansowe i nie są one przejadane. Nadmienił, iż                 

w oświacie także występują sytuacje okolicznościowe z różnych powodów. Moje 

osobiste zdanie jest takie, że należy nauczyciela tak finansowo zainteresować, aby 

nie szukał zarobków na boku – dodał. Stwierdził, że jeżeli nawet brakowało by na 

oświatę kilkudziesięciu tysięcy to nie robiłby z tego powodu większego problemu. 
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Ponad wszelką wątpliwość są to środki finansowe pod bardzo dużą kontrolą, a to że 

dyrektorzy mają ambicje, rywalizują między sobą o to by wizerunek oświaty 

łowickiej był pozytywny to bardzo dobrze – dodał. Poinformował, że wszystkie 

uwagi Zarząd bierze sobie do serca. To nie jest tak, że dziś powiemy, że na pewno 

środków finansowych wystarczy bo mogą wystąpić jakieś odchylenia, ale 

będziemy się starać aby to kontrolować- dodał. Stwierdził, że w tym roku bardzo 

dotkliwie odczuwalna jest zmiana cen energetyki. I to co w poprzednim roku było 

naszym grzechem, że nie wyliczyliśmy się w płacach , to w tym roku płace się              

w miarę wyliczają, natomiast w bieżącym utrzymaniu sytuacja jest dosyć trudna – 

dodał.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Olęcki nadmienił, że gdyby nie pomoc 

rodziców i samorządów szkolnych, to szkoły wyglądały by jeszcze gorzej niż 

dotychczas. To są  znaczne sumy, które w sposób pośredni wkładają rodzice na 

utrzymanie szkół – dodał.     

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                            

25 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXXIII SESJI RPŁ – GODZ. 

12.05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZ. 12.30 

 

Ad. pkt 9 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1. uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 

/Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie 

Łowickim w roku szkolnym 2005/2006. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego                    

w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

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

ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2005/2006. 

 

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

pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie           

w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich              

w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006 /Zał. Nr 4/. 

 

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach  Powiatu Łowickiego. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  

Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 14 

przeciw  - 5 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr XXXIII/219/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  Powiatu Łowickiego                      

/Zał. Nr 5/. 
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3. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na  

2006  rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej na 2006 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIII/220/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2006 rok /Zał. Nr 6/. 

 

4. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIII/221/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej 

obsługi budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/.  

 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na         

2005 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok. 

 



 20 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał o kwotę rozstrzygnięcia przetargu na inwestycję   

w ZSP NR 1  w Łowiczu. Wcześniej było to około 180 000,00 zł., a w chwili 

obecnej przewidziane jest 220 000,00 zł.- dodał 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, iż Powiat musiał zabezpieczyć 

realizację tej inwestycji własnymi środkami. Kwota będzie rozliczona 

proporcjonalnie do wielkości wkładu własnego i dotacji z WFOŚiGW – dodał. 

Poinformował, że środki finansowe z WFOŚiGW są dotacją na określone zadanie i 

nie można ich przeznaczyć na inne zadanie. Dlatego też w budżecie powiatu 

wprowadzona została większa kwota – dodał. Nadmienił, iż środki finansowe jakie 

pozostaną z tej inwestycji zostaną w budżecie powiatu, natomiast o rozliczeniu 

inwestycji , Rada Powiatu Łowickiego zostanie poinformowana. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 7 

podjęli uchwałę Nr XXXIII/222/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian  w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 8/. 

 

Ad. pkt 11. 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił pismo dotyczące szkolenia 

nt: „Kierowanie pracą Rady Powiatu”/Zał. Nr 9/. Zapytał, czy ktoś z Radnych chce 

uczestniczyć w  powyższym szkoleniu. Nadmienił, iż Dyrekcja ZSP Nr 2 RCKU          

w Łowiczu w związku ze zmiana sztandaru szkoły,  zwróciła się z apelem                    

o wsparcie finansowe w ufundowaniu gwoździa do niego. Koszt sztandaru to 

kwota 4 500,00 zł. – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzieżek poinformował, że z dniem 31.08.2005 roku na własna 

prośbę, kończy pracę na stanowisku Dyrektora Wydziału EKS pani Elżbieta 

Hendrysiak.  

 

Pani Elżbiecie Hendrysiak  zostały złożone podziękowania za prace oraz wręczono 

jej kwiaty. 
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Radny Andrzej Płacheta zapytał, o sprawę dalszego remontu   Ośrodka Zdrowia 

w Bełchowie. Szukam we wszystkich materiach wywiązania się z tego 

zobowiązania, gdyż miało  być ono wykonanywane ze środków inwestycyjnych – 

dodał.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica  poinformował, że budynek OZ w Bełchowie 

jest nisko posadowiony, izolacja pozioma jest poniżej gruntu. Kwestią do 

rozpatrzenia był wybór  metody jaką należy realizować tą inwestycję – dodał. 

Nadmienił, iż budynek ten można osuszyć metodą iniekcji krystalicznej, której 

koszt wykonania wykonawca określił na poziomie 6 000,00 zł. Zdecydowaliśmy, 

aby odbyło się jeszcze jedno spotkanie z wykonawcą, w celu przedstawienia nam 

innych metod osuszenia tego budynku  - dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, czy najemca OZ w Bełchowie 

płaci czynsz. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że czynsz za wynajem OZ w 

Bełchowie przez jego najemcę jest płacony na bieżąco.  

 

Radna Jolanta Kępka odczytała swe pismo do Przewodniczącego RPŁ w sprawie 

rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji /Zał. Nr 10/. Na naradzie z dyrektorami w 

miesiącu styczniu, już były zgłaszane uwagi o niedoszacowaniu budżetu powiatu w 

oświacie m.in. na płace, chciałam również powiedzieć, że po rozmowach z 

dyrektorami  zwracali oni uwagę na brak porozumienie z Wicestarostą, bardzo 

często pisma trafiały do szuflady, są w ogóle nierozpatrywane, brak na nie 

odpowiedzi, uważam, że traktowanie dyrektorów jak małych dzieci  jest wręcz 

dziwne, na następne narady już mnie nigdy nie zapraszano bo chyba uważano, że 

pobyt mój na tych naradach jest nawet zbyteczny, bo za dużo się dowiem , a może 

będę miała  jeszcze jakieś uwagi – dodała. 

 

Dla mnie jest to zaskoczeniem, to co powiedziała Radna Jolanta Kępka, ze względu 

na to że na wszystkie wystąpienia naszych dyrektorów reagujemy, natomiast 

zawsze jest taka sytuacja, że pod koniec roku szkolnego w czerwcu mamy 

spotkanie na którym jest omawiane to co będzie robione w szkołach w okresie 

wakacji i rok szkolny kończy się 31 sierpnia, nowy rozpoczyna się we wrześniu                      

i wszystkie sprawy związane z ruchem kadrowym trwają do końca sierpnia   

natomiast następne spotkania robocze odbywają się w miesiącu wrześniu i na nich 

są poruszane wszystkie sprawy związane  z budżetem na koniec roku, odnośnie 

potrzeb, dla mnie jest to niezrozumiałe i radna Jolanta Kępka w tej sprawie do mnie 
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nie zwracała się, dla mnie jest to zaskoczeniem, że dzieje się to na Sesji – dodał 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski. Jeśli chodzi o komisje które odbywały się, to 

czy ktoś z państwa radnych zauważył, że Wicestarosta niegrzecznie odnosił się, czy 

nie udzielał  informacji, dla mnie jest to zaskoczeniem - dodał. Naradę  z 

dyrektorami organizował Wydział, i jeśli z Wydziału nie było zaproszenia to ja w 

imieniu Zarządu i własnym przepraszam - dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zaprosił na powiatową inauguracje roku 

szkolnego 2005/2006 która ma odbyć się w  dniu 1.09.2005  o godzinie 13.00 w 

ZSP Nr 4 w Łowiczu. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 12 

 

Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad RPŁ Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki 

zamknęła obrady XXXIII  Sesji RPŁ. 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka  

B. Miterka  


