
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXV/05 

 

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 listopada 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 XXXV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok . 

8. Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu . 

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                  

w Łowiczu, 

2) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania bilansu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2005, 

3) 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 oraz 

Uchwałą Nr XXXI/211/2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            

w roku 2005, 

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

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

11. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXV 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 wnioski. 

 

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

nieobecni Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXXV Sesji RPŁ. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego               

w okresie między sesjami. 

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Szelerski 

poinformował, że w imieniu Głównego Geodety Kraju, Ministra Jerzego Albina 

wręczył Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Krystynie Nowińskiej – Świeszkowskiej odznakę „Za zasługi geodezji                        

i kartografii” nadaną przez Ministra Infrastruktury . Nadmienił, iż Wydział GGN 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Starosta Łowicki jako organ ds. 

geodezji i kartografii są jednym z najlepszych w województwie łódzkim i Kraju. 

Z zadań nałożonych wywiązujecie się prawidłowo, i za to dziękuję Państwu oraz 

Radzie Powiatu Łowickiego za pomoc udzielaną w ich realizacji – dodał. 

Nadmienił, iż odznaczenie to jest wyrazem uznania osiągnięć całego powiatu, 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Starosty. 

 

Starosta Cezary Dzierżek pogratulował Dyrektor Wydziału GGN,                          

podziękował za dotychczasowy wkład pracy oraz podziękował Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za przyznane 

odznaczenie.  

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna  Nowińska – Świeszkowska nadmieniła, 

iż odznaczenie to przyjmuje dla koleżanek i kolegi pracujących w Wydziale 

GGN Starostwa Powiatowego w Łowiczu, którzy swoim zaangażowaniem, 

solidną pracą osiągnęli to co udało się zrobić. Cały Wydział wypracował środki 

finansowe dzięki którym mogliśmy dokonać modernizacji geodezji – dodała. 

Nadmieniła, iż bardzo odważną i mądrą decyzje podjął Pan Starosta na początku  

I kadencji decydując o strukturach w jakich ma pracować Wydział GGN. 

Podziękowała, Staroście, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu za wsparcie                     

w działaniach Wydziału. Serdecznie podziękowania składam obecnemu tu panu 

Inspektorowi Mirosławowi Szelerskiemu, Geodecie Województwa 

Aleksandrowi Lipińskiemu którzy zawsze służą pomocą, dobrym słowem                

i finansowo w miarę swych możliwości. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że przez geodezję łowicką została 

wykonana bardzo duża praca. Wchodzimy w okres, gdzie od efektów pracy 

geodezji będzie zależała sprawność terenu, regionu w kwestiach rozwojowych,   

i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Powiat Łowicki na dzień 

dzisiejszy do tych zadań jest przygotowany bardzo dobrze, widać to m.in. po 

współpracy z jednostkami działającymi na terenie Powiatu – dodał.  

Poinformował, że w dniu 10 listopada 2005 roku  Wojewoda Łódzkie wręczył 
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medale także innym pracownikom Starostwa Powiatowego w Łowiczu i osobom 

z terenu powiatu Łowickiego: 

-  Brązowy Krzyż „ Za zasługi dla Obronności Kraju” otrzymały: Elżbieta  

   Cholewska, Joanna Bogusz, Wójt Gminy Chąśno, 

-  Srebrny Krzyż „ Za zasługi dla Obronności Kraju” otrzymała Maria  

   Ledóchowska, 

-  Złoty Krzyż „ Za zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał Juliusz Milczarski  

   pracownik ZOZ w Łowiczu. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu Łowickiego odbył 11 protokołowanych posiedzeń na których m.in.  

Członkowie Zarządu zatwierdzili protokoły:  

1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

    inwestycyjnego: „Wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienki                  

    i ogrodzenia w Ośrodku Zdrowia w Zdunach”. 

2) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  

    trybie przetargu nieograniczonego na:  „Wyłonienie banku, który udzieli  

    kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących  

    pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego”. 

Zarząd Powiatu Łowickiego przyjął informacje o wykonaniu budżetu Powiatu 

Łowickiego za   III  kwartały 2005 roku. Członkowie Zarządu pracowali nad 

przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.  

Zarząd Powiatu Łowickiego dokonał  uzgodnienia fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza dla: 

-  obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej –  

    Strzeleckiej,  

-  obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej –  

    Nadbzurzańska, 

- obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej –  

   obszar leśny przy północnej granicy miasta  

Członkowie Zarządu zdecydowali, że procedury przetargowe na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej nr 1366 położonej w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej 

zostaną wznowione w 2006 roku.  Nadmienił, iż ZPŁ na bieżąco przyjmuje  

informacje o przebiegu procesu restrukturyzacyjnego ZOZ  w Łowiczu. 

Poinformował, że Członkowie Zarządu zajęli stanowisko w następujących 

sprawach: 

1) wniosku pana Andrzeja Florczaka  dotyczącego naprawy dachu w Ośrodku  

    Zdrowia w Nieborowie - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na naprawę  

    dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Nieborowie, 

2) rozbiórki budynku warsztatów  Zespołu   Opieki   Zdrowotnej   w  Łowiczu,          

    znajdującego się na działce zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28,  

    przekazanej zakładowi w nieodpłatne użytkowanie - Członkowie Zarządu  

    wyrazili zgodę na rozbiórkę budynku warsztatów Zespołu Opieki Zdrowotnej  
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    w Łowiczu, znajdującego się na działce zlokalizowanej w Łowiczu przy ul.  

    Ułańskiej 28, przekazanej zakładowi w nieodpłatne użytkowanie, 

3)  wniosku P. Sławomira Kurana i P. Marka Krajewskiego dot. wycofania  

     wniosku z dnia 09.08.2005 roku dotyczącego sprzedaży w trybie  

     bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice  

     oznaczonej nr 8508/4 i 8510/1 - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na  

     wycofanie wniosku z dnia 09.08.05 roku dotyczącego sprzedaży w trybie  

     bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice  

     oznaczonej Nr 8508/4 i 8510/1, 

4)  wniosku Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze  „Łowiczanie”                 

     w sprawie dofinansowania wyjazdu na imprezę folklorystyczną w powiecie  

     wołomińskim - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie w  

     wysokości 1344,00 zł z rezerwy ogólnej wyjazdu Zespołu „Łowiczanie” na  

     VI Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej i Rodzinnej w Jadowie powiat  

     wołomiński celem promocji Powiatu Łowickiego,  

5)  wniosku ZSP w Zduńskiej Dąbrowie w sprawie wyrażenia zgody na  

     uruchomienie kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych                                   

     w zawodzie technik rolnik - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na  

     uruchomienie kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych w zawodzie  

     technik rolnik w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie od semestru letniego roku  

     szkolnego 2005/2006, 

6)  zabezpieczenia 12 000 zł na wymianę  popękanej elewacji                 

     zewnętrznej budynku ,,A” w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu - Członkowie  

     Zarządu, z przychylnością  Dyrektora ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu  

     zdecydowali, że przedstawiony wniosek zostanie rozpatrzony w budżecie  

     Powiatu Łowickiego w 2006 roku, 

7) zwolnienia z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez                

    panią Annę Jasińską – nauczycielkę I LO w     Łowiczu - Członkowie  

    Zarządu zdecydowali, że Pani Anna Jasińska nauczycielka I LO w Łowiczu  

    powinna zwrócić środki finansowe zasiłku na zagospodarowanie  

    proporcjonalnie do nieprzepracowanego czasu pracy, brakującego do 3 lat  

    pracy, czyli za 7 miesięcy,    

8) wniosku Wójta Gminy Bielawy dot.  przekazania nieodpłatnego na rzecz  

    Powiatu Łowickiego działki poprawiającej sposób zagospodarowania  

    nieruchomości – Ośrodka     Zdrowia w Sobocie - Członkowie Zarządu  

    pozytywnie zaopiniowali wniosek  Wójta Gminy Bielawy dot.  przekazania  

    nieodpłatnego na rzecz Powiatu Łowickiego działki     poprawiającej sposób  

    zagospodarowania nieruchomości – Ośrodka     Zdrowia w Sobocie, 

9) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w  Łowiczu                     

    w sprawie dofinansowania  zakupów    specjalistycznego  sprzętu  i ubrań  

    ochronnych, chroniących ratowników     przed     działaniem chemikaliów          

    i wysokimi temperaturami  w  trakcie usuwania  awarii technicznych,  

    drogowych, pożarów   i  zagrożeń  ekologicznych.   
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     - przewidywany łączny koszt zakupu  sprzętu – 46.000 zł 

     - wnioskowana  kwota  dofinansowania  - 20.000 zł 

     - proponowana kwota dofinansowania – 16 .000– 17.000 zł 

    Członkowie Zarządu zdecydowali o dofinansowaniu Komendy Powiatowej   

    Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 17 000,00 zł ze środków PFOŚ i    

    GW w Łowiczu na  zakup  specjalistycznego  sprzętu i ubrań ochronnych,  

    chroniących ratowników przed  działaniem chemikaliów i wysokimi  

    temperaturami  w  trakcie usuwania  awarii technicznych, drogowych,  

    pożarów   i  zagrożeń ekologicznych,  

10) zaopiniowanie programu edukacji ekologicznej na rok szkolny                  

    2005/2006 - Członkowie Zarządu pozytywne zaopiniowali program edukacji  

    ekologicznej na rok szkolny 2005/2006. To kolejny rok kiedy prowadzimy  

    taką inicjatywę, poszerzyliśmy ją o szkoły prowadzone przez samorządy  

    lokalne – dodał,  

11) wniosków Przedsiębiorstwa Usług Telekomunikacyjnych  

     TELEBUD Sp. z o.o Łódź ul. Tatrzańska 63A/s o  uzgodnienie i  

     wyrażenie zgody na przejście kablem telefonicznym przez:  

    - działki 654, 194 i 652 położonych w  Bełchowie gmina Nieborów, 

    - działki 8509/2 i 8508/4 w Łowiczu obręb Bratkowice. 

    Członkowie Zarządu zdecydowali, że: 

    - wyrażają zgodę na przejście kablem telefonicznym przez działkę nr. 654  

      położoną w  Bełchowie gmina Nieborów pod warunkiem przywrócenia tej  

      nieruchomości do stanu poprzedniego przed przystąpieniem do robót  

      ziemnych, 

   - prześlą wniosek w części dotyczącej wyrażenie zgody na przejście kablem  

     telefonicznym przez  działki nr. 194 i 652 do PZD w Łowiczu, 

   - prześlą wniosek w części dotyczącej wyrażenie zgody na przejście kablem  

     telefonicznym przez  działkę nr  8509/2  do ZOZ w Łowiczu, 

   - nie wyrażają zgody na przejście kablem telefonicznym przez  działkę                       

     nr 8508/4 w Łowiczu obręb Bratkowice, 

12)  wniosku pana Pawła Bednarka dotyczącego wydzierżawienia                   

       gruntu stanowiącego własność Powiatu, przyległego  do gruntu  

       wnioskodawcy - Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na  

       wydzierżawienie na wieloletni okres gruntu tj. części działki oznaczonej               

       nr 415 położonej w obrębie Nieborów przyległego do nieruchomości pana  

       Pawła Bednarka, zdecydowali, że zostanie rozważona możliwość sprzedaży  

       w.w nieruchomości w 2006 roku,  

13)  wniosku projektu zmian  przystosowania pomieszczeń                   

        socjalnych dla potrzeb osób  niepełnosprawnych złożonego przez NZOZ  

        Przychodnia lekarska –     Barbara Morawska, Łowicz ul. Świętojańska  

        1/3B - Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt zmian  

        przystosowania pomieszczeń socjalnych dla potrzeb osób  

        niepełnosprawnych w  NZOZ Przychodnia lekarska – Barbara Morawska,  
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        Łowicz ul. Świętojańska 1/3B, 

14)  wniosku Dyrektora SOSz-W w Łowiczu w sprawie potwierdzenia                  

       prawa do zarządzania terenem oraz akceptacji wycięcia krzewów  

       w otoczeniu budynku szkoły - Członkowie zarządu pozytywnie   

       zaopiniowali wniosek Dyrektora SOSz-W w Łowiczu w sprawie  

       potwierdzenia prawa do zarządzania terenem oraz akceptacji wycięcia  

       krzewów w otoczeniu budynku szkoły z zastrzeżeniem utrzymania pasa  

       zielenie na terenie w.w ośrodka. 

Członkowie Zarządu zdecydowali, że nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej  otrzymają następujący nauczyciel ze szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki:  

1) Helena Pietrucha     – I LO w Łowiczu  

2) Zofia Plichta     – II LO w Łowiczu 

3) Milena Wojda – Wróbel    – III LO w Łowiczu 

4) Anna Marciniak – Makochan   – ZSL w Zdunach 

5) Henryk Mika     – ZSP Nr 1 w Łowiczu 

6) Janusz Gajda     – ZSP Nr 3 w Łowiczu 

7) Halina Obrębka     – ZSP Nr 4 w Łowiczu 

8) Bogumiła Łaniecka    – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 

9) Magdalena Karska    – SOSzW w Łowiczu 

    10) Grażyna Olęcka    – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu 

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej następującym Dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łowicki: 

1) Jan Sałajczyk – Dyrektor ZSP  Nr 3 w Łowiczu, 

2) Stanisław Kosmowski - Dyrektor ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 

3) Zbigniew Sitkowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –  

    Wychowawczego w  Łowiczu, 

4) Zofia Szalkiewicz - Dyrektor ZSP Nr 4   w  Łowiczu. 

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwały w sprawach:  

1) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały                                       

    Nr XXXIV/223/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2005  

    roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na  

    2005 rok, 

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

3) powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu  

    nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność  

    Powiatu, położonej w Łowiczu przy ul. Ułańskiej, obręb Bratkowice ozn.  

    nr 8508/4 i 8510/1, dla której  w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona  

    jest KW 29555; ustalenie regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o  

    przetargu, 

4) zmiany Uchwały Nr 360/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia                                    
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    18 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie      

    Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  

    Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 września 2005 roku, 

6) wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbiórka garaży Starostwa Powiatowego w  

    Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a, 

7) powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów  

    dla studentów w ramach uczestnictwa Powiatu Łowickiego w projekcie    

    „Nowa szansa dla Żaka” – działanie 2.2 Zintegrowanego Programu  

    Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych  

    poprzez programy stypendialne”, finansowanych ze środków  

    Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz budżetu państwa, 

8)wyboru trybu dzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji  

     istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z  

     regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu  

     wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Łowickiego. 

Członkowie Zarządu skierowali informacje i projekty uchwał RPŁ na XXXV 

Sesje Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu uczestniczyli           

w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

07.11.2005 r - Konwent Starostów – tematem była sytuacja zdrowia w  

                        województwie łódzkim, 

11.11.2005 r- uroczysta Sesja RPŁ i RM z okazji 78 rocznicy odzyskania przez  

                       Polskę Niepodległości, 

12.11.2005 r- uroczystości patronki Łowicza Świętej Wiktorii, 

18.11.2005 r - spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych i powiatowych  

                        podregionu północnego na którym Urząd Marszałkowski  

                        przedstawił  projekt znowelizowanej Strategii Województwa  

                        Łódzkiego, 

19.11.2005 r - koncert „Muzyka na dworach” w Muzeum w Łowiczu, 

20.11.2005 r - I Hubertus Wojewódzki, 

21.11.2005 r - spotkanie zorganizowane przez Fundacje „KARBONA”, 

23.11.2005 r - na terenie Powiatu Łowickiego gościła grupa gości z Mołdawii,  

                       charakter spotkania był rządowo – biznesowy, 

24.11.2005 r - seminarium z przedstawicielami BGK, MG i RR w sprawie  

                        przedstawienia perspektyw kolejnych dróg pozyskiwania  

                        środków strukturalnych, 

25.11.2005 r - spotkanie  z Kierownictwem NFZ dotyczące negocjacji kontraktu  

   dla ZOZ-u w Łowiczu, 

28.11.2005 r - posiedzenie Komitetu Sterującego na którym zgłosiłem sprawę 

                       zdyskwalifikowanego wniosku ZOZ w Łowiczu o pozyskanie  
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                       środków finansowych na zakup sprzętu medycznego. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy zbycie działki przy OZ w Nieborowie 

było konsultowane.  

 

Starosta Cezary Dzierżek odpowiadają na pytanie Radnego Bolesława 

Kowalskiego poinformował, że pan Paweł Bednarek zwrócił się do ZPŁ                         

z wnioskiem o wydzierżawienie tej nieruchomości na okres 15 lat. 

Zdecydowaliśmy, że dzierżawa na tak długi czas jest niezasadna, gdyż zablokuje 

wszelkie działania jakie chcielibyśmy poczynić na niej – dodał. Nadmienił, iż 

Zarząd Powiatu rozważy możliwość sprzedaży w.w nieruchomości w 2006 

roku.  

 

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 m.in. w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

30.09.2005 r - inauguracja roku akademickiego w SGGW w Warszawie OZ  

                       w Łowiczu, 

13.10.2005 r - w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, 

21.10.2005 r - spotkanie Zarządu Koła Łowieckiego „Orzeł” w Kiernozi, 

25.10.2005 r - rozstrzygnięcie V Konkursu Kryształowej Kończyny, 

27.10.2005 r - plener i pokonkursowa wystawa prac plastycznych  

                       Stowarzyszenia „Tacy Sami” 

04.11.2005 r - finał II Edycji Konkursu Ekologicznego w „Poszukiwaniu  

                       nowych drzew pomnikowych” 

17.11.2005 r - Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Kombatantów  

                       Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych 

20.11.2005 r - Zawody Pływackie imienia Pawła Pioruna. 

 

Ad. pkt 7 

 

Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok . 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że projekt budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2006 roku /Zał. Nr 2/ był prezentowany na wszystkich 

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego. Jest to wersja mocno 

robocza – dodał.  
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że prace i zasady nad ustalaniem 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok nie różniły się od prac 

przeprowadzonych w latach poprzednich. W określonych terminach wpłynęły 

projekty budżetów jednostek organizacyjnych powiatu, w tym samym terminie 

wpłynęły również wnioski składane przez wszystkich tych którzy są uprawnieni 

do ich składania do projektu budżetu Powiatu – dodał. Poinformował, że po 

uwzględnieniu wszystkich złożonych  wniosków uznając je za zasadne pierwszy 

projekt przygotowany przez Skarbnika Powiatu przewyższał planowane 

dochody w tym projekcie o kwotę ponad 4 500 000,00 zł. – dodał. Stwierdził ,że 

praca nad budżetem powiatu polega na tym by, wnikliwie przyjrzeć się 

potrzebom,  planowanym wydatkom jak również odnieść się do wniosków 

składanych przez tych wszystkich którzy mają prawo do ich składania. Finalny 

efekt pracy nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok jest 

następujący: deficyt około 1 500 000,00 zł  na poziomie 3,5% dochodów 

planowanych w budżecie na rok przyszły – dodał. Poinformował, że budżet 

powiatu po stronie dochodów składa się z subwencji ogólnej otrzymywanej od 

Ministra Finansów – 25 592 584,00 zł, z udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych – 6 035 365,00 zł. Te dwie łączne kwoty dają 

nam wielkość  o 1,5 mln zł wyższą niż w roku 2005 – dodał. Nadmienił, iż 

Powiat Łowicki otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Łodzi m.in. na pokrycie  zadań realizowanych w zakresie administracji 

państwowej – 6 624 267,00 zł. Po stronie dochodów ujmujemy również te 

kwoty, które wypracowywujemy w formie dochodów w Starostwie 

Powiatowym oraz poprzez gospodarowanie majątkiem Powiatu, głównie 

dotyczy to majątku w którym prowadzona jest działalności ochrony zdrowia 

poprzez NZOZ w naszych ośrodkach zdrowia – dodał. Poinformował, że po 

stronie dochodów może być również dochód ze sprzedaży majątku 

powiatowego. Tu jednak staramy się być ostrożni, ze względu na sytuację jaka 

od kilku lat panuje na rynku – dodał. Poinformował, że kwota 1 454 809,00 zł to 

planowany deficyt. Nadmienił, iż Powiat jako samorząd realizuje zadania które 

należą do jego obowiązków. Te zadania to oświata – najpoważniejsza pozycja 

budżetu, pomoc społeczna - pozycja która waży o możliwościach powiatu             

w stosunku do innych obowiązków i jest to pozycja którą w tej chwili                   

w niektórych dziedzinach realizujemy na własny koszt w 100% m.in. w zakresie  

finansowania pobytu młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych        

i rodzinach zastępczych i to zdecydowanie wpływa na nasze możliwości jeżeli  

chodzi o finansowanie szczególnie w obszarze inwestycji niezbędnych dla 

bezpieczeństwa  mieszkańców Powiatu Łowickiego – dodał. Stwierdził, że 

zadania te  w sposób  określony wpłynęły na to, że zadania inwestycyjne 

planowane są w przedstawionym projekcie budżetu na poziomie 7% - 8%. 

Ograniczyliśmy je do niezbędnych przy budowie i remoncie dróg powiatowych   

i przy kontynuacji zadań inwestycyjnych jeżeli chodzi o majątek oświatowy – 

dodał. Poinformował, że przedstawiony projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 
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2006 rok jest do dyskusji i dalszej obróbki. Mamy świadomość, że planowany 

deficyt wpłynie na zwiększenie zadłużenia Powiatu, jednocześnie konstruując 

ten budżet próbowaliśmy wprowadzić ideę by wolne środki, które pozostaną           

z rozliczenia budżetu 2005 roku były środkami zmniejszającymi deficyt budżetu 

Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że taka idea przyświecała                 

w związku z rozpoczynającym się kolejnym okresem programowania na lata 

2007 – 2013. Taka gospodarka finansowa dałaby Powiatowi Łowickiemu  

możliwość dobrego wejścia  w okres kolejnego programowania, wiem już  że,  

na pewno rok 2006 i 2007 będą raczej należały do 2 lat które będą mało 

skuteczne jeśli chodzi o sięganie po środki europejskie na planowanym etapie 

programowania – dodała. Nadmienił, iż I etap jest już właściwie zakończony,       

a Powiat Łowicki uczestniczył w nim na tyle, na ile było to możliwe. 

Podchodząc do budżetu Powiatu na 2006 rok w ten sposób będziemy starać się 

maksymalnie  ograniczyć  deficyt i będziemy chcieli przygotować propozycje 

wyjściową do kolejnego okresu programowania – dodał. To w kilku słowach 

jaka idea przyświecała nam  przy opracowywaniu projektu jak również jest to 

wniosek do Rady Powiatu Łowickiego by zaakceptowała taki tok postępowania 

przy rozliczeniu budżetu roku 2005 i przy przyjęciu projektu budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok – dodał.  
 

Ad. pkt 8 

 

Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa Powiatowego                   

w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz poinformowała, że przedmiotem 

skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 

zadań przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwienie spraw. Przedstawiła i omówiła informację                   

o realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa Powiatowego                   

w Łowiczu /Zał. Nr 3/. Nadmieniła, iż zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania 

administracyjnego, przedmiotem wniosku nie jest jakiś zarzut, lecz chęć 

ulepszenia istniejącego stanu rzeczy. Może ono dotyczyć zarówno działania, jak  

i zaniechania, odnosi się jednak do przyszłości, a ponieważ o charakterze 

wniesionego pisma nie decyduje jego nazwa, lecz treść, organ kwalifikuje pismo 

jako wniosek z uwagi na jego podmiot  – dodała.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                           

20 MINUTOWA PRZERWĘ W OBRADACH XXXV SESJI RPŁ – GODZ. 

11.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZ. – 11.40 
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Ad. pkt 9  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  

 w Łowiczu, 

 

Inspektor ZPS Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ         

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                 

w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Rada Społeczna 

ZOZ w Łowiczu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych 

nieobecni: Jan Markus, Waldemar Wojciechowski/  

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXV/ 224/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu            

/Zał. Nr 4/. 

  

2) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania bilansu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2005, 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania 

bilansu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2005. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych 

nieobecni: Jan Markus, Waldemar Wojciechowski/  

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 
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podjęli uchwałę Nr XXXV/ 225/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania bilansu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2005/Zał. Nr 5/. 

 

3) 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 oraz 

Uchwałą Nr XXXI/211/2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           

w roku 2005, 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawiła i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie 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 oraz Uchwałą 

Nr XXXI/211/2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

  

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych 

nieobecni: Jan Markus, Waldemar Wojciechowski/  

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXV/ 226/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

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 oraz Uchwałą                             

Nr XXXI/211/2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005 /Zał. Nr.../. 

 

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

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radny Janusz Michalak zawnioskował w imieniu Klubu Niezależnych 

Radnych Powiatu Łowickiego o wprowadzenie poprawek do projektu Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok przedstawionej przez Skarbnika Powiatu, oraz 

poinformował, że wszystkie poniższe propozycje zostały przedstawione w dniu 

wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RPŁ i uzyskały 

pozytywną opinię 

1. W § 2 zmienić kwotę zwiększenia dochodów budżetu z kwoty    

    407.586,00 zł na 1.190.086,00 zł.  

2. W § 3 zmienić kwotę zmniejszenia wydatków budżetu - z kwoty   

     637.525,00 zł na 1.097.525,00 zł.  

3. W § 4 zmienić kwotę zwiększenia wydatków budżetu z kwoty  

     955.021,00 zł na 1.022.021,00 zł.  

4. W załączniku nr 2 dodać:  

 a) W dziale 700 rozdział 70005 § 0750 - kwotę  65.000 zł 

      § 2360 - kwotę  27.500 zł 

b) W dziale 750 rozdział 75020 § 0420 - kwotę    607.000 zł 

§ 0690 - kwotę  20.000 zł 

§ 0920 - kwotę  26.000 zł 

§ 0970 - kwotę  40.000 zł 

w rozdziale 75095 § 0830 - kwotę    2.000 zł 

c) W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 - kwotę  13.000 zł 

5. W załączniku nr 3 dodać:  

W dziale 600 rozdział 60014    - kwotę  120.000 zł 

w tym: - wynagrodzenia i pochodne    - kwotę    20.000 zł 

pozostałe wydatki bieżące    - kwotę    70.000 zł 

W dziale 750 rozdział 75019    - kwotę    50.000 zł 

W dziale 750 rozdział 75020    - kwotę  290.000 zł 

        w tym:- wynagrodzenia i pochodne  - kwotę  290.000 zł 
6. W załączniku nr 4 dodać:  

 w dziale 750 rozdział 75020   - kwotę  67.000 zł  

 w tym: pozostałe wydatki bieżące  - kwotę  67.000 zł  

 (zakup materiałów)   .  

W części "Uzasadnienie" dodaje się: "Zmiany w planie dochodów"                      

w punkcie zwiększenia Dział 750 Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005 

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami zwiększa się plan dochodów                

o kwotę 65.000 zł w § 0750 dochody z najmu i dzierżaw urealniając kwotę na 

podstawie wykonania za okres 9 m-cy oraz o kwotę 27.000 zł w § 2360 dochody 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań 

zleconych ustawami- jest to kwota już wykonana na dzień 30.09.05 r.  
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Dział 750 Administracja Publiczna  

 

Rozdział 75029 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan przychodów o kwotę: 

607.000 zł w § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej na podstawie wykonania 

za 9 m-cy.  

- 2.000 zł w § 0690 wpływy z różnych opłat, 

- 26.000 zł w § 0920 pozostałe odsetki , 

- 40.000 zł w § 0970 wpływy z różnych dochodów  

W powyższych trzech podpunktach wprowadza się dochody już wykonane. 

Wprowadza się do planu dochodów także kwotę 2.000 zł w rozdziale 75095 § 

0830 wpływy z usług oraz do działu 758 rozdział 75814 § 0920 pozostałe 

odsetki kwotę 13.000 zł.  

W punkcie "zmiany w planie wydatków"  

1.       Zmniejszenia dodaje się:                                                                          

          w dziale 600 Transport i Łączność  

Rozdziale 60014 Drogi Publiczne powiatowe.  

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł w tym: 

wynagrodzenia i pochodne o 20.000 zł urealniając przeszacowany plan:  

- Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł w związku z rezygnacją z  

  wykonania remontu chodnika w ul. Armii Krajowej w Łowiczu 

Dział 750 Administracja Publiczna  

Rozdział 75019 Rady Powiatów  

Zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł  

Niższe wydatki spowodowane są zmianą naliczania diet Radnych a w 

konsekwencji obniżenie ich wysokości.  

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  

Zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o 

kwotę 290.000 zł oszczędności wykazane w wykonaniu planu za 9 m-cy 

pozwalają na tak dużą redukcję wydatków.  

2.       Zwiększenia dodaje się:  

Dział 750 rozdział 75020 § 4210. Wydatki bieżące - zwiększa się środki 

na niezbędne zakupy materiałów spowodowane zwiększonymi wpływami 

z opłat komunikacyjnych. 

Poinformował, że zmiany te powodują oszczędności rzędu 1 145 500,00 zł. 

Proponujemy więc Zarządowi Powiatu Łowickiego aby 145 500,00 zł przesunąć 

do rezerwy a 1 000 000,00 zł przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia, by nie 

brać kredytu który pewnie lada dzień trzeba by było wziąć – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że zgodnie                      

z § 30 ust. 1 Statutu Powiatu Łowickiego „Opracowywanie i przedstawianie do 

uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego 

budżetu należą do wyłącznej kompetencji zarządu”. To od Zarządu będzie 

zależało, czy to co pan Janusz Michalak w formie wniosku przedstawił, będzie 
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dyskutowane na dzisiejszej Sesji RPŁ , czy sprawa ta będzie w inny sposób 

rozwiązana – dodał. Nadmienił, iż na wczorajszym / w dniu 28.11.2005 roku/ 

posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów wniosek ten był dyskutowany                      

i Komisja większością głosów zaopiniowała go pozytywnie. Jednak forma 

samego wykonania od dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy zależy od zarządu 

– dodał. Jako Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 

przedstawiony przez panią Skarbnik projekt uchwały RPŁ w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 roku został 

pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji większością głosów.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak odpowiadając na pytanie Radnego  

Bolesława Kowalskiego  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu                     

i Finansów w dniu 28.11.2005 roku najpierw pozytywnie został zaopiniowany 

projekt uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2005 roku przedstawiony przez Skarbnika Powiatu, a następnie 

były pozytywnie zaopiniowane wnioski przedstawione przez Radnego Janusza 

Michalaka.  

 

Od strony formalno – prawnej uważam, że te poprawki zgłoszone w imieniu 

Klubu Radnych Niezależnych  przez Radnego Janusza Michalaka powinny być 

brane pod uwagę w dalszych pracach nad projektem uchwały – stwierdził  

Radny Bolesław Kowalski.  
 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że wszystkie wnioski 

jakie pan Radny Janusz Michalak proponował na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów jako Przewodniczący tej Komisji w dniu 

dzisiejszym skierował do Zarządu Powiatu. Od zarządu będzie zależało czy 

będą one dziś rozpatrywane, czy w innym terminie – dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż po raz kolejny zwraca się z prośbą do 

Przewodniczącego komisji Budżetu i Finansów Juliana Nowaka                                 

o organizowanie posiedzeń w.w komisji na tydzień przed planowanymi 

obradami Sesji RPŁ.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że idea proponowanych zmian                 

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok jest zasadna i do rozważenia przez 

Zarząd Powiatu. Terminy i sytuacja uniemożliwia nam, żebyśmy  mogli na 

dzisiejszej Sesji zająć stanowisko które by skutkowało wprowadzeniem tych 

zmian, ten wniosek został mi dziś przekazany, przedstawię go na zarządzie, 

natomiast wymaga to zachowania pewnych procedur zgodnie z obowiązującym 

prawem, zmiany te dotyczą nie tylko Starostwa ale i jednostek organizacyjnych 

powiatu i wymaga to przekonsultowania z ich dyrektorami – dodał. Stwierdził, 

iż nie kwestionuje zasadności tych zmian, bo nie mam żadnych podstaw do tego, 
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bo nie było fizycznych możliwości do tego, by odnieść się do przedstawionych 

propozycji. Niektóre te wielkości są mi znane, może nie tak dokładnie jak 

przedstawił to pan Radny Janusz Michalak ale,  w przybliżeniu i jestem zgodny 

z tym że , jest to możliwe ale z zachowaniem określonych procedur – dodał. 

Nadmienił, iż wniosek ten jest ważny, zasadny gdyż, dotyczy możliwości 

ograniczenia już na tym etapie zwiększenia zadłużenia powiatu. Informuje pana 

Przewodniczącego i wysoką Radę, o tym że,  fizycznie było nie możliwe 

odniesienie się do tego wniosku z dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy, będzie 

ten wniosek postawiony na jednym z najbliższych posiedzeń zarządu – dodał.  

 

Radny Janusz Michalak stwierdził, iż nie wie czy jest zasadne zaciąganie 

kredytów nawet krótkoterminowych i ponoszenia kosztów z tym związanych.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, czy nie podjęcie uchwały           

w tym punkcie zaskutkuje jakimiś konsekwencjami finansowanymi                        

w najbliższym okresie czasu.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że przygotowywując każdy 

projekt uchwały Rady w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego kieruje się przepisami finansowymi, które wynikają z ustawy              

o finansach publicznych. Przygotowywując taki projekt uchwały musi być 

zawsze zachowany zrównoważony budżet zarówno po stronie dochodów jak             

i wydatków – dodała. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego poinformowała, że  

przedstawiony projekt uchwały RPŁ zawiera wnioski wszystkich podległych 

jednostek: szkół i placówek oświatowych, PCPR, PZD.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, aby zostały przegłosowane zmiany 

zgłoszone przez Zarząd Powiatu Łowickiego.  W trybie nadzwyczajnym np. za 

tydzień, jeżeli tyle czasu wystarczy Zarządowi niech zwołają kolejną Sesje RPŁ 

odnosząc się na niej do zgłoszonych poprawek przez Klub Radnych 

Niezależnych – dodał.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że Zarząd powiatu musi 

mieć czas na przeanalizowanie wszystkich wniosków i podała za przykład 

pismo od Ministra Finansów gdzie zwiększono subwencję oświatową  o kwotę 

45 000,00 zł i środki te są przeznaczone na realizacje określonego zadania. 

Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie doposażenia nowo 

wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych – dodał. 
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Radny Janusz Michalak uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź wyjaśnił, 

iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przedstawił 

wniosek w swoim imieniu zawierający więcej zmian w budżecie powiatu, 

jednak po pewnych wyjaśnieniach pani Skarbnik i Dyrektora Wydziału EKS 

wycofał się ze zmian w  oświacie. W dniu dzisiejszym przedstawiłem poprawki 

w imieniu Klubu Niezależnych Radnych, wszystkie te zmiany jakie proponuje 

Zarząd są, ja nie dotykam się do projektu Zarządu, wszystko to co proponuje 

Zarząd chcemy dzisiaj przyjąć tak jak zaproponował Radny Michał Śliwiński, ja 

tylko wprowadzam nowe elementy – dodał.  

 

Radny Janusz Michalak odpowiadając na pytanie Przewodniczącego RPŁ 

Stanisława Olęckiego poinformował, że propozycja Radnego Michała 

Śliwińskiego jest bardzo rozsądna i można ją przyjąć.  Co do zrównoważenia 

budżetu po prawej i lewej stronie pan Przewodniczący Nowak uświadomił mi, 

że nie mam takiego prawa, więc nieśmiało zaproponowałem Zarządowi żeby 

przeznaczyć  145 500,00 zł na rezerwę, a resztę na zmniejszenie zadłużenia – 

dodał.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że wszystkie wnioski 

zostaną przeanalizowane. Poprosiła o dwutygodniowy termin na przejrzenie 

tych wniosków.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, iż uchwała           

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu stanowi całość,  jeżeli są 

zgłaszane autopoprawki , które akceptuje Zarząd to taki wniosek powinien być 

przegłosowany, czy będzie wprowadzony czy też nie, bądź ewentualnie wniosek 

o zdjęcie całego projektu uchwały i przyjęcie go na następnej Sesji. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odpowiadając na pytanie 

Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego poinformowała, że przyjęcie 

dzisiejszej propozycji  zmian do budżetu nie zamyka drogi dalszych zmian. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż w dniu dzisiejszym można 

przerwać obrady XXXV Sesji RPŁ. Możemy zrobić przerwę w obradach na 

tydzień czasu – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, czy przerwanie obrad XXXV 

Sesji RPŁ ma skutki finansowe. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w ciągu 7 dni należy do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłać uchwałę po jej podjęciu. Po podjęciu 

przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Zarząd Powiatu musi opracować układ wykonawczy do tej uchwały                  
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RPŁ – dodała. Zaproponowała, aby  przedstawiony przez ZPL projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok został dziś przegłosowany.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż to co powiedziała Skarbnik Powiatu on 

również zaproponował podczas wcześniejszej dyskusji. Poprosił, aby na 

przykład za tydzień na godzinę 15.00 zwołać Sesje nadzwyczajną, i wtedy była 

by odpowiedź od Zarządu Powiatu na wniosek który złożył Klub Niezależnych 

Radnych.   

 

My jako Klub Radnych Niezależnych mamy bardzo przykre doświadczenia            

z poprzedniego roku w sprawie tworzenia budżetu, jeżeli ten wniosek dziś 

przegłosujemy to będziemy szukać wróbla na dachu , a nie oszczędności – dodał 

Radny Waldemar Wojciechowski. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

złożony wniosek może być wprowadzony dopiero po przegłosowaniu, a takiej 

sytuacji na razie nie było.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, jak od strony prawnej należy 

zinterpretować możliwość dyskusji na temat zaproponowanych przez KRN 

zmian do projektu budżetu powiatu na rok 2006 w kontekście zaproponowanych 

przez Zarząd Powiatu zmian do budżetu na rok 2005 czy jest to korelacja, czy 

jej nie ma.  

 

Radny Janusz Michalak zapytał, czy Radny lub Grupa radnych ma prawo 

wnioskować poprawki do uchwały.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że na 

podstawie § 28 ust. 1 Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego z inicjatywą 

podjęcia określonej uchwały może wystąpić co najmniej 3 radnych, 

przewodniczący rady, komisja rady, zarząd powiatu, natomiast zgodnie z  § 28 

ust. 5 – jeżeli projekt uchwały został zgłoszony w trakcie obrad – rada po, 

przeprowadzeniu dyskusji oraz wysłuchaniu opinii przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących rady i zarządu może przystąpić do jej uchwalenia.   

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż podjęcie dzisiejszej uchwały w niczym 

nie ujmuje możliwości podjęcia uchwały  zaproponowanej przez radnego 

Janusza Michalaka. Co do tego chyba jesteśmy zgodni, bo mówiłem już o tym 

że, propozycja zawarta w przedstawionym projekcie choć bardziej odnoszę się 

do wczorajszych intencji z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  niż do 

przedstawionego projektu w dniu dzisiejszym, bo nie sposób jest w kilka minut 

odnieść się do zawartych propozycji – dodał. Nadmienił, iż mówił jakie ciążą na 
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Starostwie obowiązki wobec jednostek organizacyjnych, jakie zasady 

obowiązują. Zgadzam się na procedurę o jaką wnioskuje radny Michał 

Śliwiński, tylko że,  termin jest zbyt krótki, bo nie chciałbym, aby Komisja 

Budżetu i Finansów zebrała się znów w takim czasie kiedy nie będzie już 

możliwości żadnego manewru, nie chciałbym tego powtarzać co nastąpiło 

między dniem wczorajszym a dzisiejszym – dodał. Nadmienił, iż są pewne 

sprawy które w dużej mierze zależą od terminów. Poinformował, że w dniu 

dzisiejszym ustalił z panią Skarbnik pewien harmonogram pracy jeżeli chodzi         

o jednostki organizacyjne, ich kierowników i księgowe. Są też do realizacji 

sprawy toczące się zwykłym rytmem i uważam,  że w terminie 7 dni nie uda 

nam się tego zrobić i ja się tego  nie podejmę, choćby ze względu na to, aby 

mieć możliwość przedyskutowania  z pewnym dystansem przed następną Sesją 

z Komisją Budżetową, innym składem rady, Klubami i dlatego wnioskuje                 

o przedłużenie tego terminu do 14 dni, wydaje mi się że, taka możliwość istnieje  

nawet ze względu na przesłanie materiałów wszystkim radnym  celem podjęcia 

tej uchwały  - dodał. Nadmienił, iż podjęcie tej uchwały kilka dni później czy 

wcześniej da takie same efekty i skutki.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                           

10 MINUTOWA PRZERWĘ W OBRADACH XXXV SESJI RPŁ – GODZ. 

12.35 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZ. – 12.45 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że po dyskusji  Rada 

Powiatu powinna przegłosować proponowane zmiany przez ZPŁ w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2005 rok by nie naruszyć struktury finansowej Powiatu, 

jednocześnie pan Radny Janusz Michalak swoją autopoprawkę zgłasza jako 

wniosek do Zarządu Powiatu Łowickiego , który będzie rozpatrzony 13 grudnia 

2005 roku na nadzwyczajnej Sesji RPŁ o godz.15.00 podczas której Zarząd 

ustosunkuje się do tego wniosku. Wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej 

złożył Radny Michał Śliwiński, który także musimy przegłosować  – dodał.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych 

nieobecni: Artur Balik, Wiesław Adach, Michał Śliwiński/  

za    - 10 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 8 

podjęli uchwałę Nr XXXV/ 227/2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok/Zał. Nr 7/. 
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Radny Janusz Michalak poprosił Skarbnika Powiatu o przygotowanie 

materiałów dotyczących wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 10 lub           

11 miesięcy 2005 roku.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na wniosek zarządu 

lub ¼  ustawowego składu rady przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesje 

w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, wniosek o zwołanie sesji powinien 

spełniać określone wymogi. Panie Starosto czy, Zarząd Powiatu taki wniosek 

złoży w ciągu 7 dni – zapytał.  
 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że wniosek taki zostanie złożony.  

 

Ad. pkt 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że dramatyczna 

walka o wypełnienie nałożonych obowiązków przez ustawę  z dnia 15 stycznia 

2005 roku rozpoczęła się dla szpitala łowickiego 22 sierpnia 2005 roku. 

Nadmienił, iż zobowiązania publiczno i cywilno – prawne były bardzo duże. 

Zobowiązania cywilno – prawne wymagały zawarcia odrębnych ugód                      

z każdym wierzycielem i spełnienia warunku ustawowego w  liczbie                         

i procencie, w dniu wczorajszym miałem przyjemność złożyć wymagane 

dokumenty w Centrum Zdrowia Publicznego i poprzez to wypełniłem nałożone  

ustawą o restrukturyzacji  ZOZ-ów obowiązki – dodał. Poinformował, że              

w zobowiązaniach publiczno – prawnych należało ugodzić się z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. Należało zawrzeć taką ugodę z której wynikała 

możliwość umorzenia egzekucji przez ZUS, i to nam się udało, ZUS wysłał 

pismo do komornika, ta ogromna trudność została pokonana dzięki udzielonej 

mi pomocy ze strony organu założycielskiego  - dodał. Nadmienił, iż na dzień 

dzisiejszy szpital otrzyma pełną transzę środków finansowych z NFZ , co 

pozwoli na właściwe gospodarowanie, wywiązanie się z zawartej umowy                   

z ZUS-em. Poinformował, że 14 listopada  2005 roku ZOZ w Łowiczu otrzymał 

pożyczkę z BGK w wysokości 1 184 000,00 zł , pożyczka ta została natychmiast 

przelana na konto ZUS. 3 miesiące walki która zakończyła się, uzyskaniem 

87,30%  na wymaganych 86,60% ugód z wierzycielami cywilno – prawnymi, 

setki rozmów, zaangażowanie całego zespołu – dodał. Poinformował, że 

wierzyciele różnie traktowali szpital łowicki, jedni podpisywali ugody, drudzy 

domagali się odsetek, trzecim nie podobały się naliczenia. Mamy chyba 

najwięcej umów podpisanych z wierzycielami zobowiązań publiczno – 

prawnych bo 120 – dodał. Nadmienił, iż niektóre firmy zajmujące się 

windykacją długu uprawiają nieładne procedury zaskarżania składanych ugód,        

i na tej podstawie 9 szpitali ma zaskarżone ugody, a tym samym ma zwieszone 
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postępowanie restrukturyzacyjne. Uważam , że nasze umowy zostały podpisane 

prawidłowo – dodał. Poinformował, że Rada Miasta Łowicza na jednej                      

z poprzednich sesji podjęła uchwałę o umorzeniu zobowiązań szpitala wobec 

Miasta Łowicza. Podziękował panu Stanisławowi Olęckiem za bardzo dużą 

pomoc w tym zakresie. Poinformował, że szpital łowicki rok temu wystąpił                     

o środki finansowe z Unii Europejskiej na zakup sprzętu medycznego. Naszym 

zadowoleniem było uzyskanie dobrej opinii wniosku, już liczyliśmy na to że, 

szpital otrzyma nową aparaturę, która podwyższy jego referencyjność, zwiększy 

szybkość diagnostyki  jednak okazało się , że szpital tych pieniędzy nie otrzyma 

– dodał. Poinformował, że od razu zostały napisane odwołania, które pozostały 

bez echa. Miałem w tym temacie różne naciski nie tylko ze strony lekarzy – 

dodał. Nadmienił, że dzięki interwencji Starosty Łowickiego Cezarego Dzierżka 

sprawa jest rozpatrywana ponownie, zostało naruszone prawo, i cała 

dokumentacja zostało przekazana  do panelu ekspertów. Nadmienił, iż kontrakt 

na rok 2006 jest bardzo ważny dla ZOZ w Łowiczu m. in. z uwagi na wzięcie 

kredytu, który ma pokryć zobowiązania. Pieniądze z kontraktu pozyskuje się          

z bardzo dużym wysiłkiem z wykorzystaniem wręcz kunsztu negocjacyjnego – 

dodał. Poinformował, że oferta została opracowana na podstawie popytu i to nie 

wygórowanego, bardzo ostrożnego w cenie i procedurach. Nadmienił, iż               

w ubiegłym tygodniu wraz z ordynatorami i Starostą był na spotkaniu                    

z Dyrektorem Grabowskim z NFZ na którym wykazano nielogiczność 

algorytmu który przyjął NFZ. Nie brano w ogóle pod uwagę populacyjności – 

dodał. Poinformował, że  przeprowadzone dwie negocjacje na hospitalizacje 

gdzie podpisano dwa protokóły rozbieżności. Zaproponowano nam kontrakt na 

hospitalizacje większy prawie o 0,5 miliona, ale bardzo ograniczono ginekologie 

– dodał. Nadmienił, iż na dzień dzisiejszy  kontrakt szpitala łowickiego 

przedstawi się następująco: 

-   na hospitalizacje zakontraktowano więcej w porównaniu do roku ubiegłego  

    o 445 860,00 zł, 

- na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i badania, zabiegi rehabilitacyjne  

  więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 20 883,00 zł, 

- na ratownictwo medyczne – pogotowie  więcej w porównaniu do roku  

  ubiegłego o 14 600,00 zł, 

- na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną więcej w porównaniu do roku  

  ubiegłego o  44 821,00 zł , 

- na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – świadczenia diagnostyczne więcej  

 w porównaniu do roku ubiegłego o 17 540,00 zł.  

Stwierdził, iż negocjacja kontraktów jest bardzo ciężka, gdyż NFZ chwyta się 

nadwykonań, niewykonań, bazy sprzętowej. Udowodniłem sobie i przekonałem 

się że, potrafimy pracować w zespole nie tylko  medycznym ale i menadżersko – 

medycznym gdzie uczestniczą także przedstawiciele organu założycielskiego         

i wydaje mi się, że dysponując taka siłą jako kierownik jednostki mogę spojrzeć 

optymistycznie w przyszłość – dodał.    
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Radny Janusz Michalak zapytał, czy sytuacja z ginekologią jest tylko 

przypadkiem i jak wyglądał kontrakt na 2005 rok.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że  w 2005 roku 

ginekologia została przy kontraktowaniu  potraktowana w troszkę inny sposób. 

W 2005 roku w kontraktowaniu wprowadzono dwie  procedury limitowane            

i nielimitowane które, kiedyś były łączone i w ubiegłym roku  zaproponowano 

nam odrębne kontraktowanie mówiąc jednocześnie że, będą możliwe 

przesunięcia  jednakże w trakcie roku okazało się że, tych przesunięć nie można 

zrobić – dodał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński odpowiadając na pytanie 

Radnego Janusza Michalaka poinformował, że Dyrektor Grabowski 

stwierdził, iż w kontraktowaniu ginekologii był błąd.   

 

Radny Marian Boczek zapytał, dlaczego szpital nie chce wykonywać zdjęć 

rentgenowskich pacjentom ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński stwierdził, iż takie zdjęcia 

powinny być wykonywane. Muszę tą sytuacje wyjaśnić - dodał.   

 

Radny Kazimierz Rak zapytał o przebieg  programu restrukturyzacyjnego w 

ZOZ w Łowiczu celem generowania własnych środków o których szeroko 

pisano w programie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński  poinformował, że generowanie 

własnych środków polega na zmniejszaniu kosztów a powiększaniu wpływów. 

Zapewniam że, za ten rok przychody będą dużo większe niż w roku ubiegłym, 

szacuje przychody na około 16 000 000,00 zł – dodał. Nadmienił, iż zasada 

ekonomii i gospodarowania na pewno jest dostosowana. Mamy oszczędności             

i zwracamy uwagę na koszty, my nie możemy się tym zachwycać, że będziemy 

mieli więcej środków finansowych, będzie jeszcze gorzej, bo nadwyżkę jaką 

wygospodarujemy wejdzie w zadłużenie – dodał. Poinformował, że zakłada           

w końcowym etapie, w bilansie za 2005 rok że nie będzie straty lub będzie ona 

niewielka. Chronologicznie tworzenie straty przebiegało następująco: 

- w 2002 roku wynosiła ona  5 500 000,00 zł, 

- w 2003 roku wynosiła ona  4 500 000,00 zł , 

- w 2004 roku wynosiła ona 1 480 000,00 zł 

- w 2005 roku nie będzie w ogóle, lub będzie dużo niższa niż w latach 

ubiegłych – dodał. 

Stwierdził, iż spowodowane jest to tym, że w ZOZ w Łowiczu analizowane jest 

wydatkowanie każdej złotówki oraz możliwości pozyskania pieniędzy. 
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Możliwości pozyskiwania środków finansowych z chwilą ustabilizowania się 

sytuacji zadłużeń publiczno – prawnych jest dużo, mamy szerokie plany 

rozwojowe, możemy pozyskiwać dotacje , ale najważniejszym jest płacenie 

podatków i utrzymanie się w reżimie spłat zobowiązań wobec wierzycieli  - 

dodał.  

  

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż chciałby powrócić do sprawy wniosku 

o pozyskanie środków finansowych na zakup aparatury medycznej. Wniosek  

ten był rozpatrywany na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, była powołana 

komisji, kto reprezentował powiat łowicki i kto personalnie z władz 

wojewódzkich, centralnych odpowiada za jego odrzucenie – zapytał. Nadmienił, 

iż w tym samym czasie wniosek był składany przez szpital skierniewicki i nie 

został odrzucony. Dla mnie jest to rzecz zaskakująca gdyż, mamy przygotowany 

i dobrze zaopiniowany pod względem merytorycznym  wniosek, a potem 

okazuje się że, jest on odrzucony – dodał. Poinformował, że nie chce 

komentować wypowiedzi otoczenia, że być może wina leży po stronie Zarządu 

Powiatu lub Dyrektora ZOZ w Łowiczu zredagowania i dopilnowania spraw 

formalno – prawnych.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że od strony 

formalno – prawnej poczynił  wszelkie starania żeby wykonać wszystko 

prawidłowo.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że warunki do naboru na działanie 

3.5.2 – Lokalna infrastruktura zdrowia zostały ogłoszone w ubiegłym roku. 

Kryteriom tym odpowiadał szpital łowicki – dodał. Nadmienił, iż 12 listopada 

2004 roku został złożony wniosek do panelu ekspertów, który jest ciałem 

niezależnym, merytorycznym odnoszącym się do tego, czy beneficjent jest 

właściwy do tego działania, ocenia wniosek pod względem merytorycznym, 

zgodności ze statutem jednostki składającej oraz efekty jakie mają być 

osiągnięte. Panel ekspertów wypunktował ten wniosek na drugą pozycję              

w rankingu wniosków zakwalifikowanych – dodał. Poinformował, że                     

27 kwietnia 2005 roku wniosek ten wraz z innymi został przedłożony  

Regionalnemu Komitetowi Sterującemu. W skład RKS wchodzą przedstawiciele 

różnych instytucji, jednostek z całego terenu województwa łódzkiego, 

przedstawiciele samorządów lokalnych, Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju 

Regionalnego,  branżowo uczestniczą przedstawiciele Ministerstw których 

merytorycznie dotyczą oraz m.in. i ja w nim zasiadam jako przedstawiciel 

podregionu północnego reprezentujący samorządy powiatowe – dodał. 

Nadmienił, iż 27.04.2005 wniosek ten został przyjęty poprzez głosowanie RKS                    

i droga tego wniosku powinna być już skierowana w stronę Wojewody. 

Poinformował, że po tym terminie MG i RR przesłało tekst rozporządzenia, 

które jeszcze wtedy nie weszło w życie, żeby tych beneficjentów którzy nie 
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spełniają warunków tego rozporządzenia wyeliminować z  rankingu wniosków 

m.in. i Powiat Łowicki. Marszałek usunął ten wniosek, informując po jakimś 

czasie ZOZ o tym że, wniosek został usunięty ze względu na Rozporządzenie 

Ministra dotyczące ilości oddziałów w szpitalach, faktycznie do momentu kiedy 

takie rozporządzenie się ukazało minęło kilka dni, a kiedy weszło w życie po 

przepisach wykonawczych minął ponad miesiąc czasu bo przepisy pojawiły się 

po 20 czerwca 2005 roku  – dodał. Poinformował, że Dyrektor w imieniu ZOZ 

w Łowiczu składał odwołanie od tej decyzji. Nadmienił, iż na ostatnim 

posiedzeniu Komitetu Sterującego wniósł kwestie zajęcia stanowiska w tej 

sprawie. Opinię prawną jaką dołączył do odwołania Dyrektor Jacek Chyliński 

potwierdza także Urząd Marszałkowski, w efekcie posiedzenia RKS uzyskałem 

oficjalne stanowisko co do wycofania w.w wniosku , tym stanowiskiem chce się 

posłużyć przy proteście jaki chcę przekazać do Ministerstwa Gospodarki               

i Rozwoju Regionalnego, zdecydowanie uważamy, że nastąpiło złamanie 

pewnych zasad, że praw zadziałało wstecz jak również złamanie Konstytucji – 

dodał. Stwierdził, iż dziwnym jest to że, musi szukać sposobów prawnych na 

bezprawie które zafunkcjonowało. Marszałek w poniedziałek wobec całego 

Komitetu Sterującego przyznał, że wycofał ten wniosek pod presją Ministerstwa 

Gospodarki, wierzę  że, odzyskamy tą pozycje i dofinansowanie, a na moje 

pytanie dlaczego Marszałek bez konsultacji wycofał wniosek odpowiedział, że 

wycofał go dając pewną szansę na złożenie skutecznego odwołania bo, gdyby 

wniosek nie był wycofany i trafiłby do Wojewody to ten wycofałby go z  kilku 

miesięcznym opóźnieniem odwołując się już do tego samego rozporządzenia 

które dla niego byłoby już terminowe, taka była odpowiedź Marszałka – dodał. 

Stwierdził, iż to czas pokaże czy Marszałek Województwa miał racje.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki podziękował Radzie Miasta Łowicza 

za umorzenie części zobowiązań szpitala wynikających z podatków na kwotę 

178 000,00 zł.   

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał w imieniu Radnych Gminy Nieborów               

o usunięcie z pasa drogi powiatowej słupów telefonicznych w Bełchowie od 

przystanku PKP do WPRD. Jestem niepocieszony, że sprawa remontu Ośrodka 

Zdrowia w Bełchowie nie została zakończona, ostatnie prace miały przyspieszyć 

osuszanie a, one je opóźniają – dodał.  Nadmienił, iż w ostatnim czasie był           

w tym OZ jako pacjent i zobaczył zagrzybiałe ściany. To może być przyczyną 

słabej wentylacji i na to też zwróciłem lekarzowi uwagę, ale stan tego OZ jest 

żałosny – dodał. Jeżeli chodzi o całokształt inwestycji i remontów 

przeprowadzanych na terenie Powiatu Łowickiego nie zostały one zakończone – 

dodał. Poinformował, że kolejna sprawa to remonty dróg na terenie Gminy 

Nieborów, padały wnioski od Radnych Gminy by drogi powiatowe, które nie są 

remontowane od szeregu lat przejmować na rzecz Gminy. Zacytował Radnych            

z terenu Gminy Nieborów, którzy twierdzą, że Powiat otrzymywał i otrzymuje 
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określone pieniądze, a nic się nie robi na określonych odcinkach dróg. To 

dotyczy m.in. odcinka drogi w Bednarach, Bobrownikach – dodał. Podnoszę ten 

temat byśmy mieli świadomość z krytycznych uwag pod adresem remontów 

dróg, jak również sprawy naszych możliwości, które również budzą wiele 

zastrzeżeń – dodał. Poinformował, że na zakończenie chciałby poruszyć sprawę 

mostu w Kompinie, sołtysi jak również użytkownicy tegoż mostu twierdzą, że 

most wymaga pewnej modernizacji, chodzi tu o nieszczęsne wychodzące 

gwoździe. Są już ludzie poszkodowani, jeśli most jest wykonany z bali to muszą 

one być w jakimś sensie zabezpieczone, ja znam stanowisko wykonawcy, ale 

skoro są takie sytuacje należy jeszcze raz zapytać się ekspertów  – dodał. 

Poprosił o postawienie przed tym mostem znaku ograniczającego prędkość 

pojazdów, gdyż na tym odcinku droga jest dość śliska.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż po raz pierwszy słyszy o problemie 

słupów telefonicznych, choć sprawa ta nie jest prosta, gdyż ich właściciele 

znajdują się poza terenem województwa łódzkiego i unikają skrzętnie 

kontaktów. Poinformował, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego             

i wjeżdżanie na ten most ciężkich pojazdów powoduje prace pokładu i z bali 

wychodzą gwoździe. Położenie nakładki na tym moście zdecydowanie skróci 

żywotność bali ze zrozumiałych względów, najlepiej by było aby użytkownicy 

przestrzegali przepisów ruchu drogowego, jednak fizycznie nie da się tego 

dopilnować – dodał. Poinformował, że dróg powiatowych które się tak nazywają 

na terenie powiatu jest 560 kilometrów. Dziś wypadałoby rozważyć większy 

kredyt, aby móc zrealizować złożone wnioski od mieszkańców gmin z terenu 

powiatu łowickiego – dodał. Nadmienił, iż połowa dróg powiatowych nie 

spełnia formuły drogi powiatowej. W momencie kiedy była reforma 

administracyjna otrzymaliśmy te drogi, ale nie było czasu na przeanalizowanie 

sprawy  podziału tych dróg, na te które powinny być gminne, powiatowe                 

i wojewódzkie – dodał. Nadmienił, iż droga powiatowa na której znajduje się 

most w Kompinie spełnia wymogi drogi wojewódzkiej. My chcieliśmy ją 

przekazać do województwa jednak sprawę tą zablokował z niewiadomych 

względów Starosta Sochaczewski – dodał. Stwierdził, że jeżeli powiat wejdzie 

w obszar sięgania po środki europejskie na inwestycje na drogach, to będą one 

realizowane tylko na tych które spełniają formuły drogi powiatowej, bo tylko te 

mogą być dofinansowywane. Większość tych dróg które robimy corocznie nie 

spełnia tej formuły i nie nadaje się do występowania po dofinansowywanie – 

dodał. Nadmienił, że kiedy subwencja drogowa przychodziła oddzielnie do 

powiatów  to jej wysokość była niższa o 30%, od tej którą dostawały samorządy 

lokalne.  Kategoria dróg powiatowych jest wyższa niż dróg lokalnych ale,  

prawdopodobnie było to spowodowane tym że, miała być podjęta decyzja 

rozstrzygająca o przekazaniu dróg, które nie spełniały tych wymogów 

samorządom lokalnym, jednak nie została ona do końca rozstrzygnięta – dodał.  
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Członek zarządu Waldemar Osica stwierdził, iż OZ w Bełchowie nie jest 

gorzej traktowany niż inne OZ i poświęca się mu więcej uwagi niż innym.  

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że po wykonaniu 

wcześniejszych prac elewacyjnych w OZ w Bełchowie okazało się, że                   

w budynku tym  jest grzyb. Po wnikliwej pracy dokonano wyboru oferty firmy 

zajmującej się osuszeniem tego budynku, Zarząd jednak ponownie wstrzymał 

pracę, aby po raz kolejny sprawdzić czy te prace są wystarczające – dodał. 

Nadmienił, iż metoda osuszania polega  na tym, że zostały wywiercone po 

całym obwodzie w głąb budynku otwory do których została wprowadzona 

substancja, która w skutek wyciągania wilgoci z murów ma wykrystalizować 

warstwę izolacyjną o grubości około 30 centymetrów, która ma chronić przed 

przenikaniem wilgoci z gruntu do murów. Poinformował, że wykonawca tych 

prac oddając je w październiku zastrzegł, że daje gwarancje co jest zapisane  na 

skuteczność tych prac  jeśli będzie odpowiedni czas na wykrystalizowanie się 

izolacji. Odnosząc się do wniosku złożonego przez radnego Bolesława 

Kowalskiego w sprawie wykonywania dalszych prac w tym OZ zwróciliśmy się 

z zapytaniem do wykonawcy o możliwość ich przeprowadzenia, otrzymaliśmy 

pisemną odpowiedź, że należy odczekać 18 miesięcy aby prace wykonane prze 

niego były skuteczne – dodał. Nadmienił, iż w związku z tym inne prace 

wykonywane w tym OZ będą mogły być realizowane po terminie wyznaczonym 

przez wykonawcę izolacji.  

 

W imieniu członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, którzy byli na wyjazdowym 

posiedzeniu komisji w OZ w Bełchowie z przykrością muszę stwierdzić, że  

dostaliśmy następnego policzka, na poprzedniej wyjazdowej Komisji do tego 

OZ pan Waldemar Osica zaspokoił nas mówiąc, że zostały poczynione pewne 

kroki aby zlikwidować niektóre uchybienia, które zostały przy pracach 

remontowych  niedokończone lub źle wykonane – poinformował  Radny 

Waldemar Wojciechowski. Stwierdził, iż ostatnie posiedzenie w.w Komisji 

odbyło się miesiąc temu, firmie nie zostały wypłacone także jakieś środki 

finansowe gdyż nie wywiązała się ona z prac. Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy 

zostały one wypłacone czy też nie, czy firma wywiązała się ze wszystkiego co 

miała zrobić, muszę jednak powiedzieć jedno, że tak jak są poobsadzane nowe 

okna i drzwi w tym OZ, zrobiony podjazd dla niepełnosprawnych nie potrzeba 

wykonawcy bo gospodarz we własnym zakresie zrobiłby to lepiej, a my 

wydajemy na to pieniądze publiczne – dodał. Stwierdził, iż na następny raz 

trzeba przyglądać się firmom startującym do przetargów. Ja prosiłam w 1 roku 

kadencji co by powołać do istnienia taką firmę remontową, która zajmowałaby 

się remontami o mniejszej wartości, na które nie  trzeba rozpisywać przetargu, 

to było naprawdę celowe i dobre Panie Starosto, proszę to wziąć pod uwagę – 

dodał. Nadmienił, że powinno się wyjaśnić kwestię OZ i jak najszybciej  
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doprowadzić do wymiany drzwi, które choć nowe zostały źle założone i nie 

spełniają swojej funkcji. Jeśli chodzi o zagrzybienie to myśmy prosili Pana 

doktora, że wystarczy nawiercić otwory w drzwiach, żeby była cyrkulacja 

powietrza wewnątrz budynku, można także zamontować wywietrzniki, są to 

bardzo proste i niekosztowne rozwiązania – dodał.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że kwoty które zostały tutaj 

wymienione wynikały z warunków umowy zawartej z wykonawcą, nie zostały 

dotrzymane terminy realizacji i dlatego część kwoty została potrącona. Jeśli 

chodzi o wybór wykonawcy to są pewne procedury i może zostać wykonawcą 

ten który spełnia formalne wymagania – dodał. Nadmienił, iż prace wykonane 

są objęte pewnym okresem gwarancji. Jest także Inspektor Nadzoru, pracownik 

Starostwa Pan Edward Reske, który ma obowiązek przeprowadzać przeglądy, 

sprawdzać jak przebiegają prace.  Poinformował, że pan Reske na bieżąco 

kontrował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w tym OZ.  Nadmienił, iż 

najemca OZ w Bełchowie pan Andrzej Smalc oczekiwał sprzedaży tego OZ 

niestety sprzedaż ta została zablokowana na wniosek miejscowej społeczności.  

Nadmienił, iż pan Andrzej Smalc miał co do tego obiektu pewne plany 

inwestycyjne m.in. rozbudowa piętra na którym znajduje się jego mieszkanie.    

W związku z tym iż zakres prac zrealizowanych przez powiat jest węższy od 

oczekiwań  najemcy wywołuje to jego rozgoryczenie – dodał. 

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, iż z braku prawidłowych działań powiatu 

może dojść do sytuacji, że OZ w Bełchowie zostanie zamknięty i trzeba będzie 

szukać nowych rozwiązań. 
 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że po raz kolejny radni 

słuchają wypowiedzi członka zarządu i po raz kolejny nie mają konkretnych 

wyjaśnień.  Niech pan powie czy poprawi pan te okna, a jeżeli się pan do tej 

roboty nie nadaje to niech się pan nie wiem zwolni, odejdzie, coś zrobi – dodał. 

 

Z pewnością proszę pana nie poprawię tych okien i drzwi, ponieważ nie taka jest 

moja rola - stwierdził Członek zarządu Waldemar Osica.  Poinformował, że 

na kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli bardzo szczegółowo inspektor 

nadzoru pan Edward Reske wyjaśni jakie zostały podjęte działania w OZ             

w Bełchowie.   

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że 

podczas  przeglądu gwarancyjnego którego dokonał pan Edward Reske zostały 

obejrzane wszystkie okna. Nie stwierdził żadnych uchybień w wykonaniu              

i również pan doktor nie zgłaszał żadnych wniosków w tym temacie – dodała. 

Nadmieniła, iż przy przeglądzie gwarancyjnym dokonano również pomiaru 
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temperatury w pomieszczeniach , gdyż były uwagi że budynek ten jest słabo 

ogrzewany. Poinformowała, że po lewej stronie budynku w części gdzie są 

przyjmowane zdrowe dzieci temperatura nie dochodziła do 13 stopni Celsjusza 

dokładnie 12,9, a po tej stronie gdzie urzęduje doktor temperatura wynosiła  17 

stopni i żadne okna nie były rozszczelnione, i nie było wietrzone. Uwagi te były 

zaprotokołowane – dodała. 
 

Radny Bolesław Kowalski poprosił, aby mógł uczestniczyć w kolejnym 

wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił zaproszenie na                      

VI Mistrzostwa Polski Radnych i pracowników samorządowych w szachach  

/Zał. Nr 8/.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak zapytał, kiedy będzie spotkanie 

opłatkowe. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że spotkanie opłatkowe odbędzie się 

20.12.2005 roku o godz. 14.00.   

 

Radny Bolesław Kowalski zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

następnej Sesji RPŁ zwołanej w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym punktu: „Analiza stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym          

w Łowiczu oraz w jednostkach organizacyjnych na początku kadencji tj. 2002 

roku i na koniec 2005 roku”.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 radnych 

nieobecni: Artur Balik, Wiesław Adach, Jolanta Kępka, Jan Markus, Marian 

Boczek, Kazimierz Rak/  

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad następnej Sesji RPŁ zwołanej 

w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym punktu: „Analiza 

stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz w jednostkach 

organizacyjnych na początku kadencji tj. w roku 2002 i koniec w 2005 roku”.  
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Ad. pkt 11 

 

Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXXV sesji RPŁ. 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Miterka 

 

   

 

 

 


