
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/05 

 

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

zwołanej w trybie art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym  

na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego   

odbytej w dniu 13  grudnia 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 XXXVI  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie wniosku Klubu Niezależnych Radnych Powiatu 

Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok. 

6. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

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

2) uchylenia uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, zmienionej uchwałą Nr 

XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2005 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą                       

Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 

roku w sprawie zmiany uchwały XXXII/183/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania 
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komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

8. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
      
 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXVI 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: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXXVI Sesji RPŁ. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt 5 

 

Rozpatrzenie wniosku Klubu Niezależnych Radnych Powiatu Łowickiego 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że wniosek Klubu 

Niezależnych Radnych Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok wpłynął do Zarządu Powiatu 

Łowickiego, natomiast Zarząd wystosował do Przewodniczącego RPŁ stosowne 

pismo o zwołanie dzisiejszej Sesji.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w dniu 6 grudnia 2005 roku 

wpłynął na jego ręce wniosek Klubu Niezależnych Radnych Powiatu 

Łowickiego o zwołanie nadzwyczajnej Sesji RPŁ w dniu 13 grudnia 2005 roku 

/Zał. Nr 2/. Tematem sesji  cytuje „byłyby zmiany w budżecie powiatu na 2005 

rok uwzględniające nasze propozycje zawarte we wniosku do Przewodniczącego 

Rady” – dodał. Nadmienił, iż w związku z tym wnioskiem Zarząd Powiatu 

Łowickiego zwrócił się do Przewodniczącego RPŁ o zwołanie Sesji 

Nadzwyczajnej /Zał. Nr 3/. Proponowane zmiany do budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2005 rok dotyczyłyby: w zakresie osiąganych dochodów 

zwiększeń do określonej kwoty i w zakresie realizacji budżetu powiatu 

zmniejszenia wydatków, a więc oszczędności – dodał. Poinformował, że 

wniosek złożony przez  KNR RPŁ był przedmiotem obrad Komisji Budżetu             

i Finansów w dniu 9 grudnia 2005 roku. Nadmienił, iż Radni tego Klubu                   

i jednocześnie członkowie Komisji Budżetu i Finansów przedstawili swoją idee 

zagospodarowania  środków,  które na dzień dzisiejszy są środkami wolnymi 

poprzez zmniejszenie zadłużenia. Wniosek ten dotyczący zwiększenia 

dochodów jak i zmniejszenia wydatków i dający wstępną wiedzę                               

o wolnych środkach które w przyszłości będą tworzyły nadwyżkę budżetową 

przedstawiłem na posiedzeniu Zarządu, Klubu Radnych „PSL – Porozumienie” 

z udziałem koalicjanta – dodał. Na podstawie  uzyskanych stanowisk, opinii 

stwierdzam co następuje: jest pełna zbieżność stanowisk, opinii obydwu Klubów 

jak i Radnych wchodzących w koalicje „PSL – Porozumienie” także i Zarządu 

by wypracowaną nadwyżkę budżetową w kwocie takiej, jaka ona będzie                   

a będzie wiadoma w swoim określonym czasie,  w określonej części 

przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub zmniejszenia deficytu i to jest ta zgodność 

co do podziału przyszłej nadwyżki budżetowej, co do której Zarząd działa                    

z określoną dużą starannością, nadwyżki budżetowej która pojawi się w formie 

określonych dochodów, oszczędności osiągniętych w wielu paragrafach budżetu 

przyjętego przez wysoką Radę – dodał. Stwierdził, iż jest pełna zbieżność  co do 

tej  idei i intencji. Nadmienił, iż jest rozbieżność co do terminu w którym ma 

nastąpić podjęcie decyzji o rozdysponowaniu tych środków.  Zarząd Powiatu po 
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zapoznaniu się z opiniami Radnych zajął następujące stanowisko: żeby do 

podziału tych środków, czyli  nadwyżki budżetowej przystąpić w zwyczajowo 

przyjętym terminie, a więc 31 stycznia 2006 roku jest terminem kiedy kończy 

się pełne księgowanie środków po stronie dochodów i wydatków budżetu                  

i terminem który daje upoważnienie do tego by podejść do konkretnej kwoty 

nadwyżki budżetowej następnie jest bilans powiatu który następuje 30 kwietnia 

kolejnego roku, i to jest stanowisko Zarządu Powiatu Łowickiego w tej kwestii, 

by tą nadwyżkę  z intencjami takimi jakie przedstawiłem  obydwu Klubów w 

takim terminie dokonać – dodał.  

 

Jako osoba referująca wniosek Klubu Niezależnych Radnych  RPŁ , jako 

poprawkę do uchwały zmieniającej budżet Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

chciałbym powiedzieć, że czujemy się głęboko dotknięci  takim potraktowaniem 

nas przez pana Starostę, a co za tym idzie i Zarząd ponieważ przywoływanie 

jakiś zwyczajowych terminów jest nie na miejscu, jeżeli już dziś wiemy, że 

pieniądze są co potwierdza pani Skarbnik, mało tego na komisji budżetowej też 

twierdzi, że można nie o tyle ile wyliczyliśmy ale o kwotę 500 000,00 zł 

zmniejszyć zadłużenie wymieniamy na jakieś nowe bliżej nie określone terminy 

– poinformował Radny Janusz Michalak. Stwierdził, iż widać zero chęci 

współpracy z Klubem Niezależnych Radnych RPŁ i odbierania jakiejkolwiek 

sugestii z ich strony, które nie są żadnymi krokami politycznymi tylko głęboko 

merytorycznymi. Panie Przewodniczący w imieniu Klubu Niezależnych 

Radnych RPŁ już dzisiaj chciałem poinformować, że jutro na Pana ręce 

złożymy wniosek o odwołanie  pana Starosty – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że kwoty które byłyby zdjęte tzn. 

oszczędności przeznaczone na ewentualne spłacenie długu zmniejszały by 

kwoty bazowe do naliczania budżetu na rok przyszły. Pan panie Starosto chce 

mieć lepszy start do nowego budżetu, do zaciągania większych długów,                       

i przykro mi panie Starosto, bo znamy się tyle lat - ja już Panu nie wieżę ,                  

w Pańskie obietnice, bo od początku kadencji na spotkania Klubu Niezależnych 

Radnych przychodzi Pan przyjmuje nasze propozycje, obiecuje Pan współpracę, 

deklaruje Pan daleko posunięte zrozumienie naszej intencji i potem robi Pan 

zupełnie co innego, a prawda jest taka proszę Państwa, że w przyszłym roku 

mamy wybory i Klub PSL-u chce mieć trochę więcej pieniędzy na kiełbasę 

wyborczą – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż jest to normalnym zwyczajem, że 

wymieniane są swoje stanowiska, opinie. Moim obowiązkiem jest odpowiedzieć 

na wnioski, postulaty zgłaszane i deklaruje współpracę z czego się nie wycofuję 

ze wszystkimi Radnymi bez względu na to, czy są w opozycji czy w koalicji – 

dodał. Poinformował, że dyskusje w obydwu gronach są bardzo ważne,                     

o istotnych problemach w obszarze kompetencji  powiatu i zarządu.               
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Wszystkie traktuje bardzo poważnie jako dbałość o interes, dobro tego powiatu      

i jego mieszkańców, trudno jest Zarządowi zajmować takie stanowiska, które 

byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich ze stron, czy czasami dla zwykłej 

większości radnych, są i takie stanowiska które nikogo nie zadawalają, bo taki 

jest budżet na szczeblu samorządu powiatowego – dodał. Poinformował, że cały 

czas powiat jest zakładnikiem nie dokończonej reformy. Tak trwać to będzie do 

końca tej kadencji, być może pewne rozstrzygnięcia pojawią się w przyszłości,           

i w inny sposób będą regulowały zasady budowania budżetów po jednej i po 

drugiej stronie, a w szczególności po stronie dochodowej – dodał. Stwierdził, iż  

nie może absolutnie przyznać racji Radnemu Andrzejowi Płachecie, że 

oszukuje, mówi nieprawdę. Co innego jest przyznawanie racji i z tego się nie 

wycofam, jeżeli mówi się o pewnych ważnych, istotnych sprawach np. kwestia 

przeznaczenia części nadwyżki na zmniejszenie zadłużenia, wcześniejszą spłatę 

zaciągniętych  kredytów bądź na zmniejszenie deficytu, bo jest to jak 

najbardziej zbieżne  z poglądami Zarządu i pozostałych radnych spoza Klubu 

NR RPŁ , wiem jednak jakie mamy możliwości w tym zakresie i według opinii 

Zarządu powinno być to zrobione w czasie, który daje możliwość precyzyjnego 

określenia wielkości tej nadwyżki, ale również po przyjęciu budżetu kiedy 

będziemy dyskutowali o wielkości deficytu, możliwości jego ograniczenia, i nie 

bez znaczenia są także  zadanie które nie znalazły pokrycie, uznania w 

planowanym budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok, bo nie można 

wykluczyć, że zadania te są nieuzasadnione – dodał. Poinformował, że chce 

zwrócić  uwagę na fakt, iż nadwyżka budżetowa jest wspólną zasługą, nie tylko 

Zarządu, czy radnych koalicyjnie go wspierających, bo jest to zasługa 

wszystkich radnych, m.in. jest to wynik, efekt dyskusji czasami ostrych                      

w formie. Dziś mamy taki stan realizacji tego budżetu, gdzie wielu radnych 

uczestniczy w odpowiedzialny sposób w monitorowaniu tego budżetu,                      

w realizacji różnych obszarów, na pewno nie uda osiągnąć się zadawalającego 

efektu jeżeli chodzi o realizację budżetu  ze zrozumiałych względów o których 

wy państwo wiecie, bo to jest człowiek, bo to są określone sytuacje i jest to cały 

czas organizm żywy na którym nie można doświadczać, to nie linia 

technologiczna w jakimś zakładzie gdzie można te sprawy traktować zupełnie 

inaczej odnosząc się tylko do liczb, cyfr, potrzeba tutaj pewnej uznaniowości – 

dodał. Odniósł się do stwierdzenia, że w ubiegłym roku dyskutując nad 

podziałem środków nadwyżki budżetowej, zostały one w inny sposób 

spożytkowane. Chcę tu przypomnieć publicznie, że kwota 160 000,00 zł  została 

przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia  poprzez spłatę kredytu kwota 

400 000,00 zł została przeznaczona na pomoc społeczną, 180 000,00 zł zostało 

umieszczone w rezerwie ogólnej, która asekurowała potrzeby w obszarze 

pomocy społecznej , o tym, że opieka społeczna jest niedoszacowana wiedzieli 

wszyscy, około 50% środków z nadwyżki budżetowej trafiło w obszar 

zmniejszenia deficytu i zmniejszenia zadłużenia, to jest tytułem odpowiedzi, że 

lekceważę sobie propozycje Klubu Niezależnych Radnych RPŁ, a tak nie jest  – 



 6 

dodał. Stwierdził, iż ta kwota przewyższą tą, którą proponował Klub 

Niezależnych Radnych RPŁ do spłaty, zmniejszenia zadłużenia. Łącznie 

mówiliśmy wtedy, o ile dobrze pamiętam o kwocie 400 000,00 zł , nie pojawiło 

się ono w konkretnym punkcie ale de fakto 740 000,00 zł z nadwyżki 

budżetowej pracowało w stronę zmniejszenia zadłużenia i deficytu – dodał.  

 

Ad. pkt 6 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) 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. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę Nr XXXVI/228/2005 w sprawie wprowadzenia zmian                       

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 4/. 

 

 

2) uchylenia uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego  

    z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji  

    egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na  

    stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003  

    Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie  

    zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego  

    z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji  

    egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na  

    stopień nauczyciela mianowanego, zmienionej uchwałą  

    Nr XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca  

    2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/2001 Rady  

    Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie  

    powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  

    się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej  

    uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia  

    2003 roku w sprawie zmiany uchwały XXXII/183/2001 Rady  

    Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie  
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    powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  

    się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady    Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały                        

Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku                 

w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zmienionej uchwałą                     

Nr XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2005 roku              

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla    

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 

2003 roku w sprawie zmiany uchwały XXXII/183/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                           

i Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Andrzej Płacheta /: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXVI/229/2005 w sprawie uchylenia uchwały                         

Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku             

w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą                      

Nr V/28/2003 Rady    Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku                   

w sprawie zmiany    uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego                

z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/2001 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania 

komisji egzaminacyjnych dla    nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu 
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Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały 

XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku                 

w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt 7 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy na dzień dzisiejszy są uzupełnione 

wolne etaty w Wydziale EKS i jak ma się to w perspektywie czasu  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Wydział EKS Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu jest uzupełniony o jedną osobę, zaś druga osoba 

zostanie  zatrudniona od nowego roku. 

 

Radny Janusz Michalak złożył wniosek formalny następującej treści:  

 

Zobowiązać Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łowickiego                               

do informowania Radnych na każdych obradach Sesji RPŁ o zmianach 

jakie dokonywane są między rozdziałami w budżecie Powiatu Łowickiego  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak stwierdził, iż Starosta na każdej sesji 

przedstawia sprawozdanie z działalności  ZPŁ w okresie między sesjami. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Andrzej Płacheta /: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 5 

przyjęli wniosek Radnego Janusza Michalak w brzmieniu: 

 

Zobowiązać Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łowickiego                              

do informowania Radnych na każdych obradach Sesji RPŁ o zmianach 

jakie dokonywane są między rozdziałami w budżecie Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że zgodnie z sugestią  

niektórych Radnych  obrady XXXVII Sesji RPŁ w dniu 28 grudnia 2005 roku 

odbędą się o godzinie 15.00. 
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Ad. pkt 8 

 

Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXXVI sesji RPŁ. 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Miterka 

 

   


