
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIV/05 

 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 września 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 XXXIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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  miedzy sesjami. 

7. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania systemu 

dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.  

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, 

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

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

10. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Radny Michał Śliwiński zawnioskował z w imieniu Klubu Radnych                     

„PSL – Porozumienie” o zdjęcie z porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego podpunktu 1 w punkcie 8 – podjęcie uchwały RPŁ w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego. 

  

Radny Michał Śliwiński odpowiadając na pytanie Radnego Bolesława 

Kowalskiego poinformował, że jeśli Radni zdejmą w.w podpunkt z porządku 

obrad XXXIV Sesji RPŁ, to nadal będzie obowiązywała uchwała                               

Nr XXX/205/2005 RPŁ z dnia 29.06.2005 roku w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 7 

zdjęli z porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunkt                    

1 w punkcie 8 – podjęcie uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXXIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                 

w okresie między sesjami. 
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6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego           

w okresie  miedzy sesjami. 

7. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania systemu 

dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.  

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.  

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

10. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym:  

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego               

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, iż podczas dzisiejszych 

obrad Sesji RPŁ zostaną wręczone stypendia przyznane przez Prezesa Rady 

Ministrów uzdolnionym uczniom ze szkół średnich z Powiatu Łowickiego za 

najlepsze wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2004/2005. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Prezes Rady Ministrów 

przyznał stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom szkół średnich za najlepsze 

wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2004/2005. Wyróżnienie stypendyści 

to: 

- Natalia Białas     – ZSL w Zdunach 

- Anna Blus     – ZSP Nr 3 w Łowiczu 

- Wojciech Stelmaszewski   – ZSP Nr 4 w Łowiczu 

- Aleksander Gajda    – ZSP Nr 4 w Łowiczu  
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- Paulina Buczyńska    – ZSP Nr 4 w Łowiczu 

- Adam Sokół     – II LO w Łowiczu 

- Magdalena Dębska    – I LO  w Łowiczu 

- Grzegorz Pietrzak    – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu 

- Marek Tomczak    – ZSP Nr 1 w Łowiczu 

- Monika Kluska    – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie  

- Rafał Kluska     – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie  

- Piotr Więcławski    – III LO w Łowiczu. 

Poinformował, że zostały przyznane Stypendia Starosty Łowickiego na semestr 

zimowy roku szkolnego 2005/2006, wyróżnieni uczniowie to: 

- Katarzyna Dudzińska   – I LO w Łowiczu 

- Wioletta Szymajda    – ZSP w Zdunach 

- Łukasz Skonieczny    – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu  

- Ewelina Pawławska    – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 

- Ewelina Łukawska    – ZSP Nr 4 w Łowiczu.  

 

SPRAWOZDANIE 

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego           

w okresie  miedzy sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

- 01.09.05 w złożeniu kwiatów na cmentarzu na ul. Listopadowej oraz                    

w powiatowej inauguracji roku szkolnego w ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

- 11.09.05 w uroczystości upamiętniającej 66 rocznicę „Bitwy nad Bzurą”                    

w Walewicach oraz 40 – lecie OSP w Teresewie, 

- 16.09.05 w przekazaniu karetki dla ZOZ w Łowiczu, 

- 19.09.05 w I LO w Łowiczu odbyło się spotkanie z „Sibirakami” oraz plener         

z osobami ze Stowarzyszenia „Tacy Sami”, 

- 23.09.05 w spotkaniu Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Drzew, 

- 25.09.05 w złożeniu kwiatów pod kamieniem upamiętniającym zryw 

solidarnościowym i uczestnictwo w uroczystościach związanych z 25 – leciem 

powstania „Solidarności”, 

- 26.09.05 w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji, na którym wybrano jednogłośnie Wiceprzewodniczącego 

Komisji Jerzego Wolskiego. 
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Ad. pkt 7 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na terenie 

Powiatu Łowickiego. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat 

bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska przedstawiła                 

i omówiła informację na temat wdrażania programów i funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej na terenie Powiatu Łowickiego oraz informację na temat 

funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu Łowickiego   

/Zał. Nr 2/.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, o ile został przedłużony termin 

składania wniosków o płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice oraz o termin 

realizacji w.w wniosków. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że 

w ciągu trzech miesięcy ARiMR musi wydać decyzję o przyznanych środkach 

finansowych na realizację zadania. Po wydaniu takiej decyzji można rozpocząć 

realizację inwestycji, na co wnioskodawca ma 12 miesięcy – dodała. Nadmieniła, 

że jeśli chodzi o płatności to są one realizowane w dwóch ratach: pierwsza rata 

będzie wypłacana wnioskodawcy w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się decyzji, 

a druga po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o gospodarstwa nisko 

towarowe to płatności są realizowane przez koleje 5 lat, pierwsza płatność 

następuje w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się decyzji, natomiast kolejne 

płatności w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania poprzednich poręczenia – dodała. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż weryfikacji poddanych zostanie 

855 wniosków na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice. Zapytał co                   

z wnioskodawcami, którzy nie otrzymają dofinansowania, a ponieśli koszty 

związane ze złożeniem wniosku. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że 

przed wydaniem decyzji o przyznanie dofinansowania nie można wykonywać 

żadnych robót, więc nie ponosi się żadnych kosztów.  

 

Radny Jan Markus zapytał co się stanie z gospodarstwami rolnymi, których 

właściciele nie złożyli wniosków o pomoc finansową na inwestycje związane            

z  zainstalowaniem płyty obornikowy i  zbiornika na gnojowice, ponieważ Biuro 

Powiatowe ARiMR w Łowiczu wstrzymało proces przyjmowania w.w wniosków. 
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Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska nadmieniła, iż 

wstrzymanie przyjmowania wniosków nastąpiło dlatego, że planowany zasób 

środków finansowych się wyczerpał. Jeżeli część wniosków już złożonych otrzyma 

decyzje odmowne to na ich miejsce można przyjąć następne wnioski – dodała. 

 

Radny Jan Markus poinformował, że jeśli podejmuje się określone zadania to 

trzeba mieć całkowite rozpoznanie co do potrzeb na wykonanie tych zadań. W tej 

chwili te 855 wniosków to szczątkowe rozwiązanie całego problemu polskiej wsi – 

dodał. Nadmienił, że w Powiecie Łowickim jest wiele gospodarstw, które muszą 

dokonać dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej. 

Modernizacja gospodarstw wiąże się ze znacznymi kosztami poniesionymi przez 

rolników, potrzebują oni pomocy finansowej za strony Państwa – dodał.     

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska nadmieniła, iż Biuro 

Powiatowe ARiMR rozpatruje wnioski według określonych procedur. Wydawanie 

decyzji nie zależy od Biura Powiatowego – dodała. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska odpowiadając na 

pytanie Radnego Janusza Michalaka poinformowała, że termin graniczny 

zakończenia kontroli wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych 

powinien być zrealizowany do końca października 2005 roku.  

  

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał czy dostosowanie gospodarstw pod 

względem weterynaryjnym, czyli ubieganie się o certyfikaty w chwili obecnej jest 

nieaktualne.   

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że 

jeżeli rolnicy złożyli wnioski na schemat dotyczący poprawy warunków udoju 

mleka, bądź przechowywania tego mleka i mieli certyfikaty, to tacy rolnicy nie 

kwalifikują się do przyznania płatności z tytułu na dostosowanie. Od takich 

wnioskodawców ARiMR żądała postanowienia od Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, że nie spełniają warunków, rolnik, który nie doniesie takiego 

postanowienia i nie ma go na liście od Powiatowego Lekarza Weterynarii to taki 

rolnik nie otrzyma pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstwa – dodała. 

 

Są to wszystkie dobra dla polskiego rolnictwa płynące z udziału Polski w Unii 

Europejskiej, które na dzień dzisiejszy się stawia, a przyrzekam Państwu, że za rok 

jeszcze więcej będziemy takich kwiatków zbierać, bo prowadzi się do tego aby 

polskie dopłaty utrącić – dodał Radny Waldemar Wojciechowski. 
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Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, iż 20 rolników otrzymało 

decyzje z sankcjami wieloletnimi i zostali oni wykluczeni z otrzymywania dopłat 

obszarowych na wiele lat. Zapytał z czego to wynika. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, że 

decyzje z sankcjami wieloletnimi zostały wystosowane po przeprowadzeniu 

kontroli na miejscu i wykryciu błędów stanowiących dopuszczalne 50% błędów.     

 

Ad. pkt 8 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 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.  

 

Radny Janusz Michalak zapytał  na co  przeznaczona jest pomoc finansowa dla 

ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu.  

 

Dyrektor ZSP NR 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret poinformował, iż pomoc 

finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 

pomocy dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu. Poinformował, 

iż szkoła złożyła 5 wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z czego 

zostały zaakceptowane 3 wnioski. Jeden wniosek do łącznej wysokości                     

50 000,00 zł na zakup ciągnika do kształcenia w zawodzie technik mechanizacji 

rolnictwa – dodał. Nadmienił, iż 2 wnioski zostaną sfinansowane częściowo, kwota 

przyznana w jednym przypadku to 20 000,00 zł., a w drugim 19 000,00 zł. na 

wyposażenie pracowni potrzebnej do kształcenia w zawodzie technik technologii 

żywności.  

 

Zastępca Dyrektora PZD w Łowiczu Stanisław Wojda odpowiadając na pytanie 

Radnego Janusza Michalaka poinformował, iż zwiększa się wydatki bieżące          

o kwotę 237 777,00 zł. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi 

publiczne powiatowe” spowodowane jest sfinansowaniem bieżących wydatków 

związanych z usługami w zakresie remontów dróg. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

podjęli uchwałę Nr XXXIV/223/2005 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian               

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 3/.  

 

Ad. pkt 9 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał kiedy będzie budowana droga Łowicz – 

Różyce – Wejsce – Kocierzew.  

 

Zastępca Dyrektora PZD w Łowiczu Wojda poinformował, że na budowę w.w 

drogi został już rozstrzygnięty przetarg i droga ta będzie wykonana do końca 

października. 

 

Radny Michał Śliwiński odnosząc się wypowiedzi Radnego Andrzeja Płachety     

w lokalnej prasie zapytał czy karetka, którą szpital w Łowiczu otrzymał w formie 

darowizny od Marszałka Województwa była potrzebna.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że dodatkowa karetka ratunkowa                

w szpitalu w Łowiczu jest potrzebna, natomiast forma przekazania tego daru budzi 

jego zastrzeżenia.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał na jakim etapie znajduje się program 

restrukturyzacyjny ZOZ w Łowiczu.   

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w dniu 22.08.05 roku     

ZOZ w Łowiczu uzyskał Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr WCZEP – R – 

0717/34/05 o wszczęciu z w.w dniem postępowania restrukturyzacyjnego                   

w szpitalu w Łowiczu. W dniu 23.08.05 roku wysłano pismo do NFZ Oddział           

w Łodzi z informacją, że powiadomiono komornika sądowego o obowiązku 

zawieszenia postępowań wobec wierzycieli objętych restrukturyzacją, mimo to 

ZOZ w Łowiczu otrzymuje 75 % wypłaty z NFZ, ponieważ komornik sądowy 

nadal potrąca 25% egzekucji – dodał. Nadmienił, iż w ustawie o pomocy 

publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 15 

kwietnia 2005 roku błędnie zinterpretowano słowo „zawieszenie” egzekucji. 

Zakładano, że komornicy nie będą mogli dłużej ściągać pieniędzy, tymczasem 
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okazało się, że czynią to nadal – dodał. Poinformował, że stan taki powoduje, iż 

sytuacja ZOZ w Łowiczu nadal jest trudna, ponieważ program restrukturyzacyjny 

nie może w pełni zafunkcjonować jeśli komornik sądowy nie zaprzestanie swojej 

działalności i nie zwolni środków – dodał. Nadmienił, iż ZOZ w Łowiczu w dniu 

14.09.05 roku złożył wniosek o pożyczkę ze środków Skarbu Państwa na 

sfinansowanie programu restrukturyzacyjnego na kwotę  2 391 927,00 zł do Banku 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi. 

 

Radny Bolesław Kowalski poprosił o przygotowanie na następne obrady Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego informacji na temat analizy stanu zatrudnienia                 

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz w jednostkach podlegających pod 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu oprócz szkół na przestrzeni ostatniej kadencji to 

jest w latach 2002 – 2006.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, że jeśli RPŁ ma zająć się analizą stanu 

zatrudnienia w Starostwie, to także powinna być przeprowadzona analiza 

zatrudnienia w szkołach.   

 

Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż ten problem powinien być analizowany 

kompleksowo. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał o bieżącą sytuacja finansowa szpitala.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, iż sytuacja ZOZ w Łowiczu 

jest trudna, komornik sądowy nie zawiesił swojej działalności. ZOZ w Łowiczu 

złożył wniosek o pożyczkę ze środków Skarbu Państwa na sfinansowanie 

programu restrukturyzacyjnego na kwotę  2 391 927,00 zł do Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Łodzi – dodał. Nadmienił, iż szpital w Łowiczu na bieżąco 

wypłaca swoim pracownikom pensje, ale jest problem z utrzymaniem płynności 

finansowej przy takiej sytuacji gdy komornik nadal zabiera 25% środków 

finansowych z NFZ. W chwili obecnej istnieje następny problem związany                  

z wynegocjonowaniem kontraktu z NFZ na przyszły rok – dodał. 

 

Radna Jolanta Kępka zapytała czy Stowarzyszenia Ludowe zwracają się                 

z prośbami do ZPŁ o dofinansowanie swojej działalności. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż czeka na takie propozycje 

współpracy.  
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Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret podziękował Radnym 

Powiatu Łowickiego za wsparcie szkoły w realizowaniu inwestycji. Środki 

finansowe  otrzymywane z funduszy pomocowych Unii Europejskich są dla każdej 

szkoły szansą na rozwój i dlatego warto korzystać ze środków unijnych – dodał.  

 

Ad. pkt 10 

  

Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  zamknął 

obrady XXXIV sesji RPŁ. 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Miterka 

 

   

 

 

 


