
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVII/05 

 

z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 28 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 XXXVII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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. Sprawozdanie  z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2005 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2006 rok. 

10. Informacja porównawcza o zatrudnieniu w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Łowickiego wg stanu na dzień 30.11.2002 

roku i na 30.09.2005 roku. 

11. Informacja o Krajowym Samorządowym Funduszu Pożyczkowym – 

GRUPA SAMORZĄD – Spółdzielnia Osób Prawnych.  

12. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                         

z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami  

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2006 rok., 

2) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków           

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia                

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

niektóre inne  składniki wynagrodzenia, a  także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
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mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                       

i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki  w 2006 r., 

       3)  nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, 

4) ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego, 

5) zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu   Łowickiego 

    z dnia 28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2005  

    Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku, Uchwałą 

    Nr XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2005  

   roku oraz Uchwałą Nr XXXV/226/2005 Rady Powiatu Łowickiego   

   z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie  określenia zadań Powiatu  

    Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  

    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2005, 

       6) wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego, 

       7) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

            budżetowego 2005, 

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

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

14. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
                             

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXVII 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. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni radni Artur Balik, Jan Markus/: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 4 

przyjęli proponowany porządek obrad XXXVII Sesji RPŁ. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

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

radni Artur Balik, Jan Markus/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie miedzy sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 6 protokołowanych posiedzeń. Przedstawił najistotniejsze tematy 

posiedzeń Zarządu: 

1) Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozszerzenie i zwiększenie kosztów  

     zadania „Remont budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu – wymiana pokrycia   

     dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku”, 

2) Członkowie Zarządu unieważnili protokół z postępowania o unieważnienie  

    postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie    

    zapytania o cenę w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: „Zakup sprzętu  

    komputerowego do obsługi programu stypendialnego – Stypendia dla  

    uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - 2”,  

3) Członkowie Zarządu zatwierdzili protokół z postępowania o udzielenie  

     zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: „Zakup sprzętu  

     komputerowego do obsługi programu stypendialnego – Stypendia dla  

     uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - 2” ,  

4) Członkowie Zarządu zatwierdzili protokół z postępowania o udzielenie  

     zamówienia publicznego na „Bankową obsługę Powiatu Łowickiego”,  
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5) Zarząd Powiatu Łowickiego przyjął informację o realizacji budżetu Powiatu  

    Łowickiego na dzień 31 października 2005 roku, 

6) Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Klubu Niezależnych Radnych  

     Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu  

     Łowickiego na 2005 rok, 

Nadmienił, iż Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawach: 

1) wniosku NZOZ „Świętojańska” dot. przeniesienia terminu płatności na 25-ty  

    dzień następnego miesiąca - Członkowie Zarządu zdecydowali o przesunięciu  

    terminów płatności czynszu przez NZOZ „Świętojańska” w ciągu roku do             

    15 dnia następnego miesiąca, zaś w grudniu do 15 za miesiąc listopad,  

    a do 30.12 za miesiąc grudzień, 

2) usunięcia drzew na terenie ośrodka zdrowia w Zdunach przez Zakład  

    Usługowo-Produkcyjny Branży Rolnej i Leśnej – Krzewicki Rafał , Żychlin –  

    Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zlecenie usunięcia 10 drzew na 

    terenie OZ w Zdunach przez  Zakład Usługowo-Produkcyjny Branży Rolnej  

    i Leśnej – Krzewicki Rafał , Żychlin za kwotę 1 500,00 zł netto + 3% VAT, 

3) wniosku NZOZ „Medicus” dot. wymiany 2 szt. drzwi i 1 szt.okna –  

    Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wymianę 2 sztuk drzwi i jednego  

    okna  w NZOZ „Medicus” za kwotę 6 100,00 zł do końca 2005 roku,   

4) wyposażenia warsztatów w Zduńskiej Dąbrowie - Członkowie Zarządu  

    zdecydowali o dofinansowaniu zakupu pomocy  dydaktycznych ze  

    środków finansowych z rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00 zł, dla  

    technikum weterynarii w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,  

5) zaakceptowania projektu przebudowy złożonego przez NZOZ  

    „Świętojańska” dot. dostosowania do wymogów jakim   powinny odpowiadać  

    pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczenia i urządzenia zakładu  

    opieki zdrowotnej - Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt  

    przebudowy złożony przez NZOZ „Świętojańska” dot. dostosowania do  

    wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym  

    pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  pod warunkiem  

    przeprowadzenia przebudowy zgodnie z prawem budowlanym 

    i w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

6) zaakceptowania projektu przebudowy złożonego przez NZOZ „Wigor” dot.  

    dostosowania do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem  

    fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki  

    zdrowotnej - Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt  

    przebudowy złożony przez NZOZ „Wigor” dot. dostosowania do wymogów  

    jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym  

    pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  pod warunkiem  

    przeprowadzenia przebudowy zgodnie z prawem budowlanym    

    i  w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
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7) zlecenia naprawy rur kanalizacyjnych (uszczelnienie i  częściowa wymiana)  

    w Ośrodku Zdrowia w Nieborowie - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na  

    zlecenie naprawy rur kanalizacyjnych (uszczelnienie i częściowa wymiana) 

    w Ośrodku Zdrowia w Nieborowie panu Edwardowi Blus ze Złakowa  

    Borowego za kwotę netto 1 500,00 zł, 

8) zakupu nagród dla najlepszych sportowców i szkół, które uzyskały najlepsze                     

    wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół w 2005 r - Członkowie  

    Zarządu wyrazili zgodę na zakup nagród za kwotę 6 566,98 zł  dla  

    najlepszych sportowców i szkół, które uzyskały najlepsze wyniki we  

    współzawodnictwie sportowym szkół w 2005 r, 

9) ufundowania nagrody dla najlepszej hafciarki z terenu Powiatu Łowickiego 

    - Członkowie Zarządu zdecydowali o ufundowaniu nagrody rzeczowej do  

    wysokości 300,00 zł dla najlepszej hafciarki z terenu Powiatu Łowickiego. 

10) objęcia patronatu nad „Noworocznym Turniejem Halowym Piłki Nożnej”                                           

      i ufundowania pucharu i medali dla zawodników - Członkowie Zarządu  

      zdecydowali o objęciu patronatu nad „Noworocznym Turniejem Halowym  

      Piłki Nożnej”, a także o zakupie pucharu ze środków finansowych rozdziału  

      92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na kwotę 200,00 zł.” 

11) zmiany harmonogramu wydatków w ramach udzielonej dotacji na realizację                                      

      zadań Powiatu Łowickiego w zakresie kultury fizycznej i sportu dla                                      

      Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łowiczu - Członkowie  

      Zarządu pozytywnie zaopiniowali zmiany harmonogramu wydatków w       

      ramach udzielonej dotacji na realizację zadań Powiatu Łowickiego w  

      zakresie kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku  

      Sportowego w Łowiczu. 

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwały w sprawie: 

1. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy zadania: „Zakup sprzętu komputerowego do obsługi  

    programu stypendialnego – Stypendia dla uczniów szkół  

    ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich-    2”,  

2.ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do uchwały  

     Nr XXXV/227/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2005 

     roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

     2005 rok, 

3. powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej  dotyczącej stypendiów      

    w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  

    programy  stypendialne, 

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

5. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  

    na stopień nauczyciela mianowanego, 

6. wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

   i  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu  

  wyłonienia Wykonawcy zadania: „Zakup sprzętu komputerowego do obsługi  
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  programu  stypendialnego – Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych     

   z obszarów wiejskich - 2”, 

Członkowie zarządu skierowali na obrady Sesji projekty uchwał, które będą 

przedmiotem obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami 

poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Łowiczu wykonywały 

następujące zadania: 

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:  

Odbyło się posiedzenie komisji ds. przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na rok 2005/2006, oraz spotkanie dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2006/2007. Trwały także prace związane z wypłaceniem zaległych 

stypendiów za rok 2004/2005 z EFS, odbyły się spotkania podsumowujące 

różnego rodzaju konkursy.    

2. Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji: 

Odbyło się rozliczenie do kontraktu wojewódzkiego na modernizację budynku 

ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz rozliczenie VI Biesiady Łowickiej.  

-  Rozpoczęto pracę nad utworzeniem Lokalnego Programu Rozwoju. 

3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego: 

- W dniu 08.12.2005 roku odbyło się spotkanie poświęcone programom rolno 

– środowiskowym,  

- w dniach 14 – 15.12.2005 roku przedstawiciel wydziału uczestniczył                 

w seminarium na temat: „zasady i kryteria rozdziału wśród funduszu 

leśnego.”  

- Został zorganizowany Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy.  

- Zostało opracowane sprawozdanie z realizacji zadań z zakresie obronności            

i bezpieczeństwa za 2005 rok.  

4. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

- 20.12.2005 roku został podpisany akt notarialny zbycia nieruchomości 

położonej w Łowiczu przy ul. Ułańskiej.     

5. Wydział Komunikacji i Transportu: 

- Wydanie 1600 dokumentów różnego rodzaju związanych z rejestracją 

pojazdów czy wymianą praw jazdy.  

Nadmienił, iż sprawa złożonego protestu co do wniosku szpitala w Łowiczu na 

zakup sprzętu komputerowego to sprawa nadal jest nie rozstrzygnięta.                 

W wyniku uzgodnień z Marszałkiem Województwa Łódzkiego określono, iż 

nastąpiło tutaj naruszenie zasad konstytucyjnych, jeżeli chodzi                            

o wyeliminowanie tego wniosku, ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy powinno 

nastąpić do końca stycznia 2006 roku – dodał.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w dniu 05.12.2005 roku 

ZPŁ podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie PŁ na 2005 

rok. Zmiana ta dotyczyła wniosku PZD w Łowiczu, zmniejszenie dotyczyło:  



 7 

- nagród i wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 3 414,00 zł.,     

-    wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 406,00 zł.,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 901,00 zł.,  

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 500,00 zł. – dodała. 

Nadmieniła, iż, zostały zmniejszone także paragrafy dotyczące: zakupu energii      

o kwotę 4 500,00 zł., zakupu usług pozostałych o kwotę 45 900,00 zł., różne 

opłaty i składki o kwotę 2 600,00 zł., podatek od nieruchomości 311,00 zł. Te 

środki zostały przesunięte do paragrafu dotyczącego zakupu materiałów                     

i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł., oraz do zakupu usług remontowych o 

kwotę 78 100,00 zł., oraz zwiększono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych o kwotę 132,00 zł. – dodała. Poinformowała, że zwiększenie na 

zakup usług remontowych spowodowane były koniecznością zlikwidowania 

uskoków na drodze Nr 2717E, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu oraz 

wykonanie podbudowy na drodze Nr 2725 w odcinku Skowroda Północna – 

Jadzeń dł. 540 mb. Kolejna uchwała ZPŁ dotyczyła ustalenia układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do uchwały Nr XXXVI/228/2005 

RPŁ z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2005 rok – dodała. Nadmieniła, iż Uchwała Rady 

Powiatu Łowickiego po stronie wydatków ujmowała grupy paragrafowe, a układ 

wykonawczy dzieli to na odpowiednie paragrafy. Kolejna uchwała ZPŁ to 

uchwała Nr 378/2005 z 21 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok. Uchwała ta objęła kilkanaście 

wniosków, które wpłynęły z podległych jednostek organizacyjnych i tak m.in.:  

- po stronie dochodów ujęto porozumienie między Gminą Łyszkowice                      

a Powiatem Łowickim w sprawie przekazania kwoty 3 000,00 zł.,                             

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu na zakup sprzętu 

informatycznego,  

- dokonano zmian w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego w sprawie 

zwiększenia w planie dotacji celowej na dofinansowanie utrzymania w Domach 

Pomocy Społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 01.01.2004 roku jest to 

kwota zwiększająca dotację o 9 832,00 zł. – dodała.  

Kolejne wnioski dotyczą przesunięć między paragrafami niżej wymienionych 

jednostek i tak:  

- PZD w Łowiczu zwrócił się o przesunięcie środków zaoszczędzonych ze 

składek na ubezpieczenia społeczne 405,00 zł., składki na fundusz pracy 

16,00 zł., zakup energii 671,00 zł., zakup usług remontowych 3 486,00 zł., 

delegacje służbowe krajowe 241,00 zł., różne opłaty i składki 272,00 zł.,           

z prośbą o przesunięcie i zwiększenie paragrafu dotyczącego zakupu 

materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł., oraz zakupu usług 

pozostałych o kwotę  4 051,00 zł.  

- wniosek z PINB w Łowiczu, który jest całkowicie finansowany dotacją i są 

to też przesunięcia między paragrafami np. zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe pracowników o kwotę 549,00 zł., zakup usług pozostałych o kwotę         
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1 700,00 zł., a zwiększenia paragrafu zakup materiałów i wyposażenia oraz 

dla pracowników z korpusu cywilnego.  

- wniosek Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu przesunięcia między 

paragrafami, zwiększenia dotyczyły takich paragrafów jak: zakup materiałów 

i wyposażenia 10 474 zł., zakup energii o kwotę 114,00 zł., zakup usług 

remontowych 4 080,00 zł., a zmniejszenia dotyczyły takich paragrafów jak: 

wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom                      

i funkcjonariuszom 954,00 zł., uposażenia żołnierzy zawodowych                             

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 1 151,00 zł., składki na 

ubezpieczenia społeczne o kwotę 157,00 zł., składki na fundusz pracy               

281,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 1 330,00 zł.,  zakup usług 

zdrowotnych 2 640,00 zł., zakup usług pozostałych 5 972,00 zł., opłaty za 

usługi internatowe 268,00 zł., podróże służbowe krajowe 704,00 zł., różne 

opłaty i składki o 702,00 zł., i paragrafu opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego o kwotę 597,00 zł. – dodała. 

- kolejny wniosek dotyczy PCPR w Łowiczu, który również zwraca się               

z prośbą o zmianę planu wydatków budżetowych, zmniejszenia te dotyczą 

paragrafu wynagrodzenia osobowe i pochodne a z przeznaczeniem na 

zwiększenie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia, w następnym 

wniosku PCPR w Łowiczu zwrócił się o przesunięcia w innym rozdziale           

i przesunięć między paragrafami, zmniejszenie dotyczy paragrafu zakup 

materiałów i wyposażenia i zwiększenia odpowiednio paragrafów 4300, 

4410, 4430 z przeznaczeniem na opłatę rachunków za telefon i prąd – dodała.  

- wniosek dotyczy DPS w Borówku gdzie dokonuje się zmniejszeń na kwotę 

65 853,00 dotyczy zakupu środków żywności 43 522,00 zł.,  i jednocześnie 

zwiększenie o kwotę 65 853,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia oraz 

na paragrafy 4270, 4410, 4430. 

- kolejny wniosek dotyczy PUP w Łowiczu i są  to przesunięcia między 

paragrafami ogółem zwiększenie i zmniejszenie to kwota 1 923,00 i dotyczy 

zwiększenia paragrafu zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 432,00 zł., 

oraz zwiększenia paragrafów 4120 o kwotę 73,00 zł., oraz paragrafu 4300        

o kwotę 1 176,00 zł., paragrafu 4440 o kwotę 242,00 zł.  

- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi prosi o przesunięcie między 

paragrafami kwoty 108,00 zł., z przeznaczeniem tej kwoty na zakup 

materiałów i wyposażenia.  

- II LO w Łowiczu prosi o przesunięcie środków finansowych                               

z przeznaczeniem na opłatę za energię cieplną.  

- ZSL w Zdunach zmniejszenie § 4260, § 4300, a zwiększenie paragrafu 4210 

z przeznaczeniem na zakup węgla o kwotę 260,00 zł., zmniejszenie o kwotę  

4 795,00 zł., dotyczy takich paragrafów jak wynagrodzenia osobowe                 

1 284,00 zł., oraz § 4240 o kwotę 1 200,00 zł., § 4260 o 1 160,00 zł., § 4270 

o kwotę 99,00 zł., i § 4410 o kwotę 250,00 zł., przesunięcie tych środków 
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finansowych nastąpiło do paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia       

o kwotę 2 405,00 zł., i § 4300 2 390,00 zł. 

- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu m.in. na zakup pomocy dydaktycznych                           

i naukowych o kwotę 7 213,00 zł. 

- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie dotyczy to rozdziału 8130 i proponowane 

zmiany obejmują zmniejszenie składek ZUS o 5 848,00 zł., składek na 

fundusz pracy o 330,00 zł., zakup energii o 33,00 zł., zakup usług 

remontowych o 11 387,00 zł., delegacje służbowe o 852,00 zł., i przesunięcie 

tych środków finansowych do paragrafu nagrody i wydatki niezaliczane do 

wynagrodzeń  o kwotę 2 786,00 zł., materiały i wyposażenie na zakup węgla 

10 437,00 zł., zakup materiałów dydaktycznych o kwotę 732,00 zł., oraz 

zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3351,00 zł.,  i różne opłaty          

i składki o kwotę 1 160,00 zł., kolejny wniosek o przesunięcie środków 

między paragrafami z prośbą o przeznaczenie kwoty 9 397,00 zł., na zakup 

węgla. 

- ZSP Nr 4 w Łowiczu wnioski o zmniejszenie paragrafu zakupu energii              

o kwotę 2 867,00 zł., różne opłaty i składki o kwotę 377,00 zł., i przesunięcie 

tychże środków do materiałów i wyposażenia jest to kwota 1 872,00 zł., 

zakupu usług pozostałych 1 299, 00 zł., i podróże służbowe 73,00 zł. 

-  ZSP Nr 1 w Łowiczu złożył wniosek o przesunięcie między paragrafami 

4210 o kwotę 4 393,00 zł., § 4300 o kwotę 1 008,00 zł., i zmniejszenie 

paragrafu 4270 o kwotę 6193,00 zł. 

- I LO w Łowiczu wnosi o zmniejszenia paragrafu wynagrodzeń osobowych       

o kwotę 622,00 zł., składki na fundusz pracy o kwotę 36,00 zł., i podróże 

służbowe krajowe o kwotę 304,00 zł., i zwiększenie paragrafu zakup energii 

133,00 zł., zakup pozostałych usług 347,00 zł., i różne opłaty 737,00 zł. 

- III LO w Łowiczu wnosi o zmniejszenie paragrafu wynagrodzenia osobowe 

14 000,00 zł., § 4110  o kwotę  3 466,00 zł., i paragrafu 4120 o kwotę 507,00 

zł., i przesunięcie tych środków do paragrafów rzeczowych.  

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu wnosi                         

o zmniejszenie o kwotę 6 600,00 zł., i przesunięcie tych środków do 

paragrafu 4210 na zakup oleju opałowego.  

 

Radny Janusz Michalak zapytał czy uchwała ZPŁ w sprawie zmian                      

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, która dotyczyła przesunięć 

między paragrafami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łowiczu dziale 600 

„Transport”, rozdział 60014 „Drogi Publiczne, Powiatowe” została podjęta             

w dniu 05.12.2005 roku. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, ZPŁ w dniu 05.12.2005 

roku podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok, 

której przedmiotem były przesunięcia między paragrafami w PZD w Łowiczu. 
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Radny Janusz Michalak nadmienił, że na XXXVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 30 listopada 2005 roku został poinformowany, że 

przesunięcia te zostały już dokonane w wysokości około 30 000,00 zł., Jest to 

odzwierciedlone w piśmie, które przedłożyłem w dniu 30.11.2005 roku, po 

czym okazuje się, że te przesunięcia zostały dokonane dopiero w dniu 

05.12.2005 roku – dodał. 

  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że wniosek PZD w Łowiczu 

wpłynął 28.11.2005 roku, a uchwałę podjęto w dniu 05.12.2005 roku. 

 

Radny Janusz Michalak nadmienił, że to oznacza, iż  Pan Starosta wiedział już 

30.11.2005 roku o takiej uchwale.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w dniu 28.11.2005 roku omawiał 

te zmiany z Panem Dyrektorem PZD w Łowiczu na ile są one zasadne do zmian 

w projekcie budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok. Na Sesji RPŁ w dniu 

30.11.2005 roku sygnalizowałem iż takie zmiany są proponowane – dodał.  

 

Radny Julian Nowak nadmienił, iż niektórzy Radni nie słuchali wypowiedzi 

Pani Skarbnik, a takie szczegółowe omawianie zajmuje dużo czasu. Protokoły        

z posiedzeń ZPŁ i RPŁ są do wglądu w Biurze Rady i każdy może z nich 

skorzystać – dodał.  

 

Radny Julian Nowak odpowiadając na pytanie Radnego Janusza Michalaka 

poinformował, iż nie jest to  wypowiedź w formie wniosku formalnego.  

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Pan Starosta omówił 

większość działań także i Przewodniczącego RPŁ. Można uzupełnić tą 

informację o takie spotkania jak: 

- 16.12.2005 roku odbyło się Powiatowe Spotkanie Kronikarzy Ochotniczej 

Straży Pożarnej, wiele osób, które dokumentuje dzieje swoich miejscowości 

zostało odznaczonych, wyróżnionych, nagrodzonych, wśród nich jest jeden 

z Kronikarzy Pan Radny Bolesław Kowalski. 

- 17.12.2005 roku odbyło się Powiatowe Spotkanie Samorządowe w Kielcach 

w celu powołania jedno mandatowych okręgów wyborczych do Rad Gmin, 

Województw i do Sejmu.  
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Ad. pkt 7 

 

Sprawozdanie  z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2005 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak przedstawił i omówił 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił           

i omówił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2005 rok   

/Zał. Nr 3/. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach przedstawił                 

i omówił sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2005 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Jerzy Wolski przedstawił i omówił sprawozdanie              

z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji za 2005 rok /Zał. Nr 5/. 

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał, kiedy zostanie wybrany Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż jest to dobre pytanie 

zwłaszcza, że pada ono z ust Radnego, który jest nauczycielem. Rozumiem, że 

jest to pytanie przepełnione troską o dobro Komisji i mam nadzieję, że jak 1/3 

Komisji to nauczyciele to nie będzie problemu na najbliższej Sesji RPŁ                 

z wyborem Przewodniczącego – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż z tak prężnie działającym 

Przewodniczącym RPŁ na pewno nie będzie.     

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa        

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił i omówił sprawozdanie            

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                  

i Ochrony Środowiska za 2005 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Ad. pkt 8 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 
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Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok. 

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, że Plan Pracy Rady PŁ nie powinien być 

uchwalany w tym samym terminie co plany pracy Komisji Stałych RPŁ. 

Zaproponował, aby uchwalenie planu pracy Rady Powiatu odbywało się               

w miesiącu listopadzie, a przyjmowanie planów pracy Komisji Stałych w 

miesiącu grudniu. W planach pracy Komisji Stałych i w planie pracy RPŁ 

występują punktu niespójne i należy to uporządkować – dodał.   

 

Radny Julian Nowak poinformował, że plan pracy RPŁ powinien być 

uchwalony na obradach XXXVII Sesji RPŁ, natomiast uchwalenie planu pracy 

Komisji Stałych można przesunąć na obrady Rady Powiatu w styczniu. Plany 

pracy Komisji Stałych powinny się dopasować do planu pracy Rady Powiatu 

Łowickiego – dodał.      

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że zgadza się z wypowiedzą 

Radnego Jerzego Wolskiego, że plan pracy Komisji Stałych i plan pracy RPŁ 

nie są zbieżne. Od strony formalno – prawnej wszystkie poprawki co do planu 

pracy Rady powinny być nanoszone przez Radę Powiatu. Uważam, że nam jako 

Radnym zostało już mało czasu, więc niech następna kadencja martwi się               

z dopasowaniem planu pracy Komisji – dodał. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret zasugerował, by                

w sierpniu RPŁ nie omawiała takiego punktu jak: „Informacja z przygotowania 

szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 

2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2006/2007.”, ponieważ informacje przygotowywane przez szkoły na 

sierpień nie są pełne i wiarygodne z wielu przyczyn takich jak egzaminy 

poprawkowe, egzaminy z przygotowania zawodowego, nie wiadomo czy na ten 

termin będą już wyniki z nowej matury. Moja sugestia jest taka by ten punkt 

sierpniowy przesunąć na wrzesień, kiedy to będzie już pełna informacja                

o naborze – dodał. Poinformował, że we wrześniu RPŁ w planie pracy ma taki 

punkt, jak: „Wdrażanie programów i fundusz pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego”, który powinien być według niego już                       

w pierwszym kwartale by dyrektorzy szkół i osoby zainteresowane miały pełną 

informację na ten temat i mogli skorzystać z tych funduszy.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że będzie polemizował 

z Dyrektorem ZSP NR 2 w  Łowiczu ponieważ, informacja o naborze jest 

przygotowywana na koniec sierpnia i powinna być już wtedy pełna                         
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i wiarygodna. Jeśli chodzi o punkt „Wdrażanie programów i fundusz 

pomocowych Unii Europejskiej na terenie Powiatu Łowickiego”, to proponuję 

przesunąć go na miesiąc maj – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że formalnie wnosi o zmianę by 

uchwalenie planu pracy RPŁ na 2007 rok odbyło się na obradach Sesji Rady       

w listopadzie, natomiast przyjęcie planów pracy Komisji Stałych RPŁ pozostało 

jak dotychczas tj. w grudniu. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że jeśli dzisiaj zostanie 

uchwalony plan pracy RPŁ, który jest planem ramowym, a w trakcie będzie on 

korygowany w zależności od potrzeb i możliwości to funkcjonowanie Rady 

Powiatu nie ulegnie zmianie.     

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli uchwałę  nr XXXVII/230/2005 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2006 rok. /Zał. Nr 7/.  

 

Ad. pkt 9 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2006 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak przedstawił i omówił 

plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok /Zał. Nr 8/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił           

i omówił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok   /Zał. Nr 9/. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach przedstawił                 

i omówił plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2006 rok /Zał. Nr 10/. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Jerzy Wolski przedstawił i omówił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2006 rok            

/Zał. Nr 11/. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa        

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił i omówił plan pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2006 

rok /Zał. Nr 12/. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

przyjęli plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

 

 

Ad. pkt 10 

 

Informacja porównawcza o zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Łowickiego wg stanu na dzień 30.11.2002 roku i na 30.09.2005 

roku. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha przedstawił i szczegółowo omówił informacje 

porównawczą o zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Łowickiego wg stanu na dzień 30.11.2002 roku i na 30.09.2005 roku.                  

/Zał. Nr 13/. 

 

Radna Jolanta Kępka zapytała czy w tej informacji są wyszczególnieni 

wszyscy pracownicy Starostwa, bo według tego co zauważyła w tabeli 

„Informacja dotycząca wykształcenia i szkoleń pracowników Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu” w Wydziale EKS pracuje jedna osoba.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, iż to wynika z faktu, eż jest to 

tabela dotycząca szkoleń przeprowadzonych w okresie 30.11.2002 roku i na 

30.09.2005 roku i są w niej umieszczone tylko te osoby, które uczestniczyły         

w rozmaitych kursach i szkoleniach. 

 

Radna Jolanta Kępka zapytała czy kwalifikacje niektórych pracowników nie 

budzą wątpliwości, np. w wydziale RIP osoba, która zajmuje się sprawami 

między innymi wniosków unijnych jest z wykształcenia elektrykiem.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż osoby zatrudnione w Wydziale 

RIP mają swoje zakresy obowiązków i w pełni się z nich wywiązują. Są tacy, 

którzy posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie, nie wszyscy sporządzają 

w tym wydziale wnioski – dodał. 
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Radny Andrzej Płacheta poprosił o wyjaśnienie wzajemnych relacji między 

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,                                 

a Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz relacji między Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. 

Zatrudnienia i Przeciwdziałania Bezrobociu a Powiatowym Urzędem Pracy            

w Łowiczu.      

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że osoby które pracują na 

samodzielnych stanowiskach pracy stanowią łącznik między Zarządem Powiatu 

Łowickiego, a jednostkami podległymi pod Starostwo Powiatowe w Łowiczu. 

Są przekaźnikiem ustaleń podejmowanych przez ZPŁ i wykonują także inne 

zadania jeśli chodzi o wzajemną współpracę – dodał.  

 

Radny Andrzej Płacheta zapytał jakie jest podporządkowanie służbowe 

między Panią Dyrektor PUP w Łowiczu i Panem Dyrektorem PCPR w Łowiczu, 

a Zarządem Powiatu Łowickiego.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że jeśli chodzi                              

o Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zatrudnienia i Przeciwdziałania 

Bezrobociu to podlega ono bezpośrednio pod Pana Starostę, natomiast 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

podlega bezpośrednio Panu Wicestaroście Łowickiego. Nie ma podległości pod 

te jednostki jak PUP czy PCRP – dodał. Nadmienił, iż taki jest układ 

strukturalny Starostwa Powiatu. Musi być ktoś kto śledzi realizacje uchwał 

Rady Powiatu, uchwał ZPŁ, kto protokołuje zadania, rozpisuje je na drobne                       

i przekazuje je jednostką podległym do wykonania – dodał.  

 

Radny Janusz Michalak zapytał, czy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczy w Łowiczu Zastępca Dyrektora zarabia więcej niż sam 

Dyrektor.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, iż takie przypadki 

często się zdarzają, ponieważ jest to sprawa awansu na nauczyciela 

dyplomowanego.   

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że do tej sprawy nie potrafi się 

odnieść. 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że był pomysłodawcą tego punktu na 

obrady XXXVII Sesji RPŁ i nie chciałby być odbierany wśród pracowników 

Starostwa i wydziałów jako ten, który, miał zamiar kogokolwiek zwalniać. 

Moim zamiarem było pokazanie na koniec kadencji jak sytuacja wygląda              

w zatrudnieniu – dodał. Poinformował, że biorąc pod uwagę zadłużenie Powiatu 



 16 

i program oszczędnościowy, rodzą się pewne pytania m.in. co do wysokości 

płac wśród pracowników. Od wielu lat wysokość płac w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu są niższe niż ma to miejsce w ościennych Powiatach, 

następne pytanie odnosi się do struktur zatwierdzonych w Starostwie, czy one 

dostosowane są do zadań, które stoją przed Powiatem – dodał. Nadmienił, iż 

Radni odchodzący i Radni wyłonieni w przyszłej kadencji jak i  ZPŁ powinni 

mieć świadomość czy jest możliwa restrukturyzacja Starostwa Powiatowego                  

w Łowiczu i jednostek podległych. Trzeba iść w program oszczędnościowy, to 

są konkretne pieniądze, konkretne oszczędności, i nie chodzi tu o zwolnienia 

pracowników. Można zmniejszyć stan zatrudnienia, poprzez nie zatrudnianie 

nowych pracowników w miejsce ludzi, którzy odchodzą na emeryturę – dodał. 

Poinformował, iż środki finansowe  w ten sposób zaoszczędzone można by było 

przeznaczyć na podwyżki dla pracowników, bądź na zmniejszenie zadłużenia. 

Następne pytanie rodzi się takie, czy wakaty w poszczególnych wydziałach są        

i jeżeli są to jaki faktycznie powinien być na dzień dzisiejszy stan zatrudnienia 

aby był oszczędnościowym i optymalnym rozwiązaniem dla działania 

Starostwa.       

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż jest tu konkretnie wskazana droga by 

osoby odchodzące na emeryturę odpowiednio wyposażyć, a w ich miejsce nie 

przyjmować nowych pracowników, ich obowiązki dzielić, a uzyskane w ten 

sposób środki funduszu płac w części oszczędzać, a w części przekazywać na 

podwyżki.  

 

Radny Marian Boczek poinformował, że w ten sposób to się kadry zestarzeją         

i co dalej.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że w ten sposób można działać tylko 

do pewnego momentu.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że na dzień dzisiejszy są              

2 wakaty, jeden w Wydziale Rozwoju, Informacji i Promocji, a drugi w 

Wydziale Organizacyjnym w Biurze Rady i będą one uzupełnione z dniem 

01.01.2006 roku. Jeśli chodzi o odchodzących na emeryturę pracowników to 

Starostwo stosuje się do tej przedstawionej przez Pana Radnego Kowalskiego 

zasady i nie zatrudnia nowych pracowników tylko dzieli obowiązki wśród 

pozostałych pracowników, nie zawsze jest to jednak możliwe, bo są pewne 

stanowiska jak geodeci, których obowiązków nie można rozdzielić na 

pozostałych pracowników – dodał. Stwierdził, iż nadrzędnym celem Starostwa 

jest obsługiwanie petentów, ich zadowolenie i nie można bez końca dokładać 

pracownikom obowiązków, nawet za zwiększone wynagrodzenie bo spada ich 

wydajność pracy. Nadmienił, iż co do zasady to ZPŁ jest zgodny, tam gdzie 
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można zastąpić pracownika odchodzącego na emeryturę kimś innym w ramach 

danego stanu to tak się właśnie dzieje. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, Komisja podjęła wniosek w brzmieniu: 

„Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji widzi 

potrzebę pilnego zatrudnienia dodatkowego pracownika pedagogicznego              

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu. Członkowie Komisji 

zwrócili uwagę na potrzebę wzmocnienia pracy w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej przez dopełnienie etatu pracownika”. Panie Bolesławie Kowalski 

obiema rękami za tym głosowałeś – dodał. 

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż to dotyczy zakładów 

podporządkowanych, a nie Starostwa.   

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że dwa etaty w Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Kiernozi zostaną ograniczone. W miejsce tych brakujących 

etatów można by było przesunąć osoby z Kiernozi. Chodzi o to by w ramach 

całości wszystkich jednostek planować rozsądnie godzić te obowiązki i zadania, 

które są do realizacji przez jednostki podległe pod Starostwo jak i samo 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż inne zasady pracy występują                      

w administracji, a inne w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. W Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu występuje znaczny problem                

z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdzie trzeba dokładnie zbadać dziecko             

i ocenić jego stopień niepełnosprawności, a potem wydać orzeczenie do tego 

potrzebni są specjaliści – dodał. Zapytał Panią Dyrektor Poradni ile się czeka na 

orzeczenie lekarskie dla dziecka. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu Aleksandra 

Przybylska poinformowała, że w tej chwili terminy realizacji badania dzieci są 

zapełnione do maja 2006 roku, a na orzeczenie czeka się trzy miesiące.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że rozumie wypowiedź 

Pana Radnego Płachety, ale to samo można powiedzieć o tych jednostkach gdzie 

ludzie czekają na korytarzu z prawem jazdy, gdzie w Wydziale AB i GGN są 

kolejki by złożyć wnioski. Kogokolwiek to dotyczy to będzie przedstawiał 

swoje racje i będą to uzasadnione racje – dodał. Nadmienił, iż 1/3 mieszkańców 

Powiatu Łowickiego w ciągu roku ma bezpośredni kontakt z jednostkami 

Starostwa, tych ludzi trzeba obsłużyć i do tego są potrzebni pracownicy                 

z odpowiednimi kompetencjami, każde przegięcie działania w jakimś kierunku 

ograniczenia zatrudnienia powoduje następne reperkusje.  
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Radny Michał Śliwiński zapytał Radnego Bolesława Kowalskiego czy jako 

Dyrektor jednostki podległej gminie wprowadza takie innowacje u siebie, że ta 

jednostka jest wzorcowa dla gminy. Najprościej jest komuś wytykać i jakieś tam 

swoje plany przedstawiać i potem RPŁ będzie ponosić za to odpowiedzialność – 

dodał. Nadmienił, iż zna sytuację panującą u siebie w zakładzie pracy                    

w BP ARiMR, gdzie jest szereg wniosków złożonych przez pracowników do 

Państwowej Inspekcji Pracy za czas pracy. Można zauważyć jakie jest 

niedoszacowanie pracowników, podobnie jest u nas w Powiecie, zobaczycie co 

się będzie działo po nowym roku w Wydziale GGN, kiedy to wszyscy rolnicy 

zwrócą się do tego wydziału o zmianę struktury użytkowości rolnej 

poszczególnych działek – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, czy te 2 wakaty o których mówił Pan Sekretarz 

wiążą się z informacją o czterech wakatach, która ukazała się na stronie 

internetowej Starostwa. 

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że od miesiąca sierpnia 2005 

roku nastąpiła zmiana ustawy o pracownikach samorządowych. Na każde 

stanowisko urzędnicze zobowiązani jesteśmy ogłaszać tzw. nabór, aby 

kogokolwiek można przyjąć, to trzeba ogłosić nabór na stronie internetowej i  na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu – dodał. Poinformował, iż 

ogłoszony został nabór na 5 stanowisk z tymże jest jedno łączone i jest ½ etatu 

na audytora wewnętrznego i ½ etatu na kontrolera wewnętrznego finansów.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że temat zatrudnienia był już 

kilkakrotnie poruszany na forum Rady Powiatu Łowickiego. W Starostwie 

ważona jest jakość obsługi petentów, są różne sytuacje, nierzadko sami prosicie 

o przyśpieszenie załatwienia niektórych spraw, bo są one dla kogoś ważne, ilość 

wydawanych decyzji w Starostwie z roku na rok jest rosnąca, ona bierze się 

stąd, że pojawiają się nowe zobowiązania Powiatu wobec mieszkańców i trzeba 

podołać ich realizacji – dodał. Nadmienił, iż struktury, które obsługują te 

zadania są zminimalizowane, osoby te mają dodatkowe zadania i asekurują 

innych pracowników. Są sytuacje, że nie można zastąpić pracownika o wąskich 

specjalnościach, a także jeśli chodzi o ustawową odpowiedzialność za 

podpisanie dokumentu czy za środki finansowe – dodał. Nadmienił, iż są takie 

wydziały, że można odłożyć wykonanie jakiegoś zadania na dzień następny, ale 

musi być pełna systematyczność by nie tworzyć kolejek, natomiast                        

np. w wydziale finansowym nie można odłożyć pracy na jutro. Jeśli chodzi             

o sprawę zatrudnienia młodych ludzi, to struktury europejskie prowadzą taką 

politykę, że wobec likwidacji miejsc pracy przy technologiach wytwórczych 

przesuwają tych ludzi w stronę usług czy obsługi administracyjnej, ten model 

jest nie do odparcia także w Polsce – dodał. Poinformował, że osoby, które 

pracują zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach podległych 
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pracują wydajnie i należy im wystawić ocenę bardzo dobrą. Są także osoby 

słabsze z różnych powodów, ale nie wolno wszystkich traktować miarą 

automatu, maszyny i tych osób nie można dyskryminować i eliminować – dodał. 

Nadmienił, iż trzeba przyglądać się pracy i analizować efekty, od 1999 roku 

dużo się zmieniło nie tylko za sprawą pracowników czy Pana Sekretarza, ale 

także za sprawą Radnych. Starostwo jest przed okresem zatrudnienia osób, 

chcemy dać szansę osobom młodym, wykształconym, także tym które już 

zdobyły w Starostwie pewne doświadczenie, oferty już wpłynęły, wierzę, że ten 

nabór będzie przeprowadzony zgodnie z przyjętymi zasadami – dodał. 

Nadmienił, iż załoga Starostwa według przedstawionej informacji ma różne 

wykształcenie, są stanowiska, że wykształcenie średnie spokojnie wystarczy i są 

osoby które, mogą te wykształcenie uzupełnić, ale są także pracownicy, którzy      

z różnych powodów już tego wykształcenia nie uzupełnią, ale to nie oznacza, że 

będą one dyskryminowane, bo mogą uzupełniać swoje umiejętności poprzez 

różnego rodzaju szkolenia bądź kursy. Jednocześnie patrząc na ilość osób, które 

ma wyższe wykształcenie chcemy iść w kierunku zatrudnienia osób, które mają 

wyższe wykształcenie, bo jest taka potrzeba – dodał. Nadmienił, iż wszystkie 

uwagi, które dzisiaj padły na pewno będzie się brało pod uwagę i będą one 

analizowane w kierunku osiągania tego wspólnego dobra pracowników i osób, 

które przychodzą do Starostwa. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy Pan Sekretarz potwierdza to, iż 

uposażenie pracowników Starostwa jest niższe niż w ościennych Powiatach. 

 

Sekretarz Józef Mucha poinformował, iż istnieją dane porównawcze za 2003 

rok i Powiat Łowicki znalazł się w pierwszej 12 jeśli idzie o średnią płacę            

w województwie łódzkim. Za rok 2004 nie mamy takich danych – dodał.                              

    

Ad. pkt 11 

 

Informacja o Krajowym Samorządowym Funduszu Pożyczkowym – 

GRUPA SAMORZĄD – Spółdzielnia Osób Prawnych.  

 

Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu 

Łowickiego – Karbona - Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych Mirosław 

Charążka poinformował, że Samorządowy Fundusz Pożyczkowy Powiatu 

Łowickiego współtworzy Polską Grupę Spółdzielni Pożyczkowych „Karbona” 

na zasadach i warunkach określonych w umowie holdingowej i ma swą siedzibę 

w CECHU Rzemiosł Różnych w Łowiczu przy ul. Podrzecznej. Założeniem 

Funduszu jest zmniejszanie bezrobocia, udzielanie pożyczek na preferencyjnych 

warunkach dla drobnych przedsiębiorstw, Fundusz wykorzystuje środki Unii 

Europejskiej przeznaczone dla wspomagania mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także współpracuje z bankami, uczestniczy w pozyskiwaniu i 
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dystrybucji środków unijnych, przeznaczonych dla samorządów na wspieranie 

inicjatyw lokalnych, dlatego otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 mln zł ze 

Skarbu Państwa wtedy gdy przystąpi do niego powiat, 5 mln zł to kwota 

minimalna a maksymalna to 50  mln zł – dodał. Stwierdził, że jeśli powiat nie 

przystąpi do Funduszu to ten nie otrzyma 2,5 mln zł m.in. z przeznaczeniem na 

pomoc dla małych i mikro przedsiębiorstw. Poinformował, że Fundusz 

współdziała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która to jako 

państwowa osoba prawna, powołana ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku, 

realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, w tym w szczególności           

w zakresie wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Agencja ta         

z działania 1.2 – „Wzrost poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstw”  może 

pozyskać środki finansowe w wysokości  około 220  mln EURO z czego              

100 mln może otrzymać Fundusz Pożyczkowy Krajowy. Fundusz będzie 

udzielał pożyczek dla drobnych, mikro przedsiębiorstw, osobom bezrobotnym 

by pobudzić gospodarkę, jedna taka pożyczka może być udzielona do 

100 000,00 zł., - dodał. Nadmienił, iż kwestie szczegółowe są opisane                    

w Statucie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Udział w tym Funduszu to przede 

wszystkim dobro publiczne w postaci uzyskania środków finansowych na 

pożyczki dla drobnych i mikro przedsiębiorstw, ale Powiat Łowicki natrafił na 

pewne niejasności prawne. Czekamy na przykład przystąpienia innego Powiatu 

do tego Funduszu, by rozwiać nasze wątpliwości – dodał.  

 

Radny Kazimierz Rak zapytał, jakie koszty poniesie Powiat Łowicki 

przystępując do tego Funduszu. 

 

Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu 

Łowickiego – Karbona Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych Mirosław 

Charążka poinformował, że jeśli Powiat przystąpi w charakterze członka do 

Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu Łowickiego – Karbona – 

Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych to wniesie zgodnie ze Statutem 

1000,00 zł., - wpisowego, 2000,00 zł., - 1 udział, oraz 1 wkład pieniężny                    

w wysokości 100,00 zł.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, kto będzie przyjmował wnioski           

o pożyczki dla małych przedsiębiorców. 

 

Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu 

Łowickiego – Karbona Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych Mirosław 

Charążka poinformował, że pierwsze wnioski o pożyczki będą wpływały do 

Zarządu Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu Łowickiego – 

Karbona Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych, a potem będą one 
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przechodziły do Krajowego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego – 

GRUPA SAMORZĄD – Spółdzielnia Osób Prawnych.  

 

Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu 

Łowickiego – Karbona Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych Mirosław 

Charążka odpowiadając na pytanie Radnego Wiesława Dąbrowskiego 

poinformował, iż z pożyczek mogą tylko skorzystać przedsiębiorcy, natomiast 

osoby prywatne nie mogą korzystać z tego rozwiązania.  

   

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                          

35 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVII  SESJI  RPŁ – 

GODZ. 17.25 

 

OBRADY XXXVII SESJI RPŁ WNZNOWIONO O GODZ. 18.00  

 

Ad. pkt 12 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z  

Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami  

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2006 rok. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski przedstawił i omówił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                 

z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2006 rok. 

 

Prezes OSP Stanisław Bednarek zapytał, czy w założeniach tego programu 

Starostwao Powiatowe ujęło Ochotnicze Straże Pożarne. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jeśli współpraca 

obejmowałaby kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży to jak najbardziej 

Program Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi              

i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2006 

rok będzie obejmował Powiatowe Ochotnicze Straże Pożarne. Starostwo 

Powiatowe rozpisze konkurs do którego należy przystąpić, Komisja rozpatrzy 

wszystkie wnioski i podejmie decyzję, taka jest procedura – dodał.  

 

Prezes OSP Stanisław Bednarek nadmienił, iż OSP są przygotowane do 

przygotowania imprezy integracyjnej międzynarodowej. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych , 

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXVII/231/2005 w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2006 rok            

/Zał. Nr 14/, 

  

2) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektóre 

inne  składniki wynagrodzenia, a  także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki  w 2006 r., 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher  przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe          

i godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia, a  także 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki  w 2006 r. Poinformowała, że powyższy 

regulamin został w dniu 14 grudnia 2005 roku zaopiniowany przez Związki 

Zawodowe Nauczycieli.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                       

i Promocji – pozytywna 

 

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

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/232/2005 w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości 

stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
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pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne składniki 

wynagrodzenia, a  także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania             

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych                      

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki  w 2006 r.             

/Zał. Nr 15/. 

 

       3) nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącego                  

w Łowiczu. Poinformowała, że  wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja 

Kopernika wpłynął w dniu 8 listopada 2005 roku, a imię patrona szkoły zostało 

wybrane w głosowaniu przez młodzież.   

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, iż szkół, ulic i placów o imieniu 

Mikołaj Kopernika w Polsce jest bardzo dużo, a to Liceum zawsze będzie 

kojarzyło się z „Medykiem”. Zapytał czy w świecie lokalnym nie ma takiej 

osoby, która idealnie będzie pasowała na patrona tej placówki. Mi się cały czas 

kojarzy, że idealnym patronem dla tej szkoły byłby doktor Stanisław Rodstat – 

dodał. 

 

Dyrektor II LO w Łowiczu Tadeusz Żaczek poinformował, że II LO  zostało 

utworzone z Zespołu Szkół Medycznych im. Mikołaja Kopernika. W związku        

z tym, że te dwie szkoły są w jednym obiekcie patron ten cały czas jest obecny 

wśród uczniów i młodzież już na tym patronie wyrastała, chcieliśmy przedłużyć 

imię tego patrona dla Liceum Ogólnokształcące – dodał. Nadmienił, iż tego 

Patrona w referendum wybrała młodzież, Rada Pedagogiczna.       

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – pozytywna 

 

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

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/233/2005 w sprawie nadania imienia II Liceum 

Ogólnokształcącego w Łowiczu /Zał. Nr 16/, 

 

Dyrektor II LO w Łowiczu Henryk Żaczek poinformował, że jest to dla II LO 

bardzo ważne, mimo iż funkcjonuje bardzo krótko bo od 1991 roku, jest to 

dobra szkoła, wspaniała młodzież, wspaniali rodzice i nauczyciele. Okazuje się, 
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iż jest także wspaniała Rada Powiatu Łowickiego, bardzo dziękuję całej RPŁ, 

Przewodniczącemu RPŁ, ZPŁ,  wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta 

uchwała została przyjęta, dziękuję Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. Ta szkoła od tej chwili będzie pod formalnym 

patronatem Mikołaja Kopernika i będzie wysoko trzymać sztandar, który mam 

nadzieję że jeszcze w 2006 roku będzie gotowy – dodał.    

 

4) ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych  

    przebiegających przez obszar powiatu łowickiego na cele niezwiązane  

    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg 

powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

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

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/234/2005 w sprawie ustalenia stawek za 

zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar 

powiatu łowickiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego /Zał. Nr 17/. 

 

5) zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego 

     z dnia 28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2005  

    Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku, Uchwałą  

    Nr XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2005 

   roku oraz Uchwałą Nr XXXV/226/2005 Rady Powiatu Łowickiego 

    z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie  określenia zadań Powiatu  

    Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  

    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2005. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu   
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Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą                                        

Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku, 

Uchwałą Nr   XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2005 

roku oraz Uchwałą Nr XXXV/226/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

30 listopada 2000 roku w sprawie  określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  na rok 2005. Poinformował, że Rada Społeczna ds. Osób 

Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                       

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra, Michał Śliwiński/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/235/2005 w sprawie zmiany Uchwały                  

Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu   Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku 

zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2005  Rady Powiatu Łowickiego z dnia               

27 kwietnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 12 lipca 2005 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/226/2005 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie  określenia zadań Powiatu  

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu    

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2005 /Zał. Nr 18/. 

 

       6) wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawił i omówiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/236/2005 w sprawie wyboru banku do bankowej 

obsługi budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 19/. 
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       7) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

            budżetowego 2005. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawił i omówiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2005. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra, radny Jan Markus nie 

zagłosował/: 

za    - 9 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/237/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 /Zał. Nr 20/. 

 

       8) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawił i omówiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni radni Jolanta Frątczak, Marek Byzdra, radny Jan Markus nie 

zagłosował/: 

za    - 9 

przeciw   - 6 

wstrzymało się   - 3 

podjęli uchwałę Nr XXXVII/238/2005 w sprawie wprowadzenia zmian                    

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok /Zał. Nr 21/. 

 

Ad. pkt 13 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radna Jolanta Kępka przedstawiła treść pisma jakie otrzymał Klub 

Niezależnych Radnych od Przewodniczącego RPŁ Stanisława Olęckiego            

/Zał. Nr 22/. Klub Niezależnych Radnych złożył już taki wniosek i uzasadnienie, 

jeśli jednak Pan Przewodniczący RPŁ uważa, że powinno się to zrobić 

ponownie, to w dnu dzisiejszym na Sesji Klub Niezależnych Radnych składa 
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wniosek o odwołanie Starosty wraz z uzasadnieniem – dodała. Odczytała treść 

wniosku  wraz z uzasadnieniem /Zał. Nr 23/. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że to nie 

Przewodniczący RPŁ uważa, że wniosek powinien być złożony na Sesji RPŁ, 

lecz jest taka wykładnia prawna, która obowiązuje wszystkich Radnych,                       

a w szczególności Przewodniczącego Rady.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że 29.12.2004 roku RPŁ 

podjęła uchwałę określającą wysokość zryczałtowanych diet, jak również nie 

wypłacanie tym Radnym, którzy nie uczestniczą w posiedzeniach Komisji bądź 

na Sesji. Na ostatniej Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli jeden z Radnych nie uczestniczył w komisji, a pobierając dietę 

zauważyłem, że ma naliczoną taką samą stawkę, poproszę o wyjaśnienie, 

dlaczego – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, iż przy sporządzaniu 

wysokości diet obowiązują zasady, które przedstawił Pan Radny Wojciechowski 

i Biuro Rady naliczając wysokość diet sugerowało się podpisanymi listami 

obecności, a te listy były podpisane. Z Biura Rady nie otrzymałem informacji, 

że ktoś nie uczestniczył i żeby wyjaśnić tę sprawę – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że Radnemu 

Waldemarowi Wojciechowskiemu chodzi o jego osobę. Ja spóźniłem się na 

posiedzenie Komisji, komisja się rozeszła ale byłem na tej komisji, 

informowałem wcześniej o tym Pana Przewodniczącego Komisji, który to 

potwierdzi, obaj siedzieliśmy jeszcze przez około 1,5 godziny i omawialiśmy 

wszystkie sprawy dotyczące tego posiedzenia i dobrze by było żeby Pan 

Wojciechowski i niektórzy Radni tak chodzili na komisje i tak się zwalniali jak 

jeden raz ja się spóźniłem – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż to nie on wymienił nazwisko 

Pana Juliana Nowaka, a sam Pan Nowak to zrobił. Jeżeli już się Pan przyznał to 

w woli formalności, ja nie mam pretensji, że nie byłem na komisji i nie mam 

pretensji, że nie dostałem, ponieważ znam zapis „każda nieobecność Radnego 

na Sesji lub posiedzeniu Komisji Rady powoduje obniżenie zryczałtowanej 

diety o 30%” – dodał. Panie Przewodniczący proszę nie zwalać winy na 

dziewczyny z Rady bo, to Pan podpisuje, co na „ładne oczy” Pan wierzy 

dziewczyną, nie sprawdza Pan list obecności – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że sprawdza listy 

obecności i lista obecności była podpisana. Nie zwalam na nikogo winy to ja 

podpisałem tą listę. 
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Kiedy Komisja się rozchodziła, to został tylko Pan Adach, wziąłem ze stołu listę 

obecności, wziąłem program komisji, zaniosłem to i położyłem na biurku              

u dziewczyn, uważałem, że komisja jest zakończona, dziękuję nie mam więcej 

pytań, jeżeli w ten sposób będziemy robić to proszę o wycofanie tej uchwały  – 

dodał Radny Waldemar Wojciechowski.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław 

Adach poinformował, iż kolega Nowak się zwalniał, tak było. Ja chcę 

przypomnieć, iż są  tu osoby, które czasem były na komisji pół godziny, 

niektórym nie pasuje termin Sesji, ani termin  Komisji, wydaje mi się, że pewne 

rzeczy należy wyjaśnić, Panie Wojciechowski tutaj była taka racja, iż na 

ostatniej komisji objazdowej zostało nas dwóch i nie mogliśmy podpisać 

wniosku, bo z 6 osobowej komisji zostało nas dwóch – dodał. 

 

Tymi osobami był Pan i ja wtrącił Radny Waldemar Wojciechowski 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Radny 

Wiesław Adach nadmienił, iż należy dać sobie spokój, bo w tym momencie jest 

to taka sytuacja, a nie inna. Potwierdzam te dane, kolega się zwalniał, 

powiedział, że niespodziewanie wypadło mu w pracy spotkanie bo było to przed 

świętami i tak to wygląda – dodał. Niemniej jednak ja zawsze mam czas                  

i jeszcze byłem może półtorej może dwie godziny po tej komisji – dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że nie sądził iż zostanie  zakończony 

ten rok tak nieprzyjemnie. Wydaje mi się że te wyjaśnienia powinny być 

wykonane na komisji, a nie na dzisiejszej Sesji – dodał. Poinformował, że 

zmieniając temat chciałby przedstawić artykuł ITS Skierniewickiego                     

pt.: „Kawiarnia czy pomnik” / Zał. Nr 24/. Odczytał swe wystąpienie w tym 

temacie / Zał. Nr . 25/.  To jak zadbamy o miejsca pamięci narodowej jest także 

świadectwem o nas samych, mam nadzieję, że RPŁ pomoże w tej sprawie              

i dlatego składam to pismo na ręce Pana Przewodniczącego Rady Stanisława 

Olęckiego z prośbą o pomoc w uratowaniu tego miejsca – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że sprawa jest 

bulwersująca i wstydliwa, dla niektórych szczególnie przykra. Wśród tych 

nazwisk jest także i mój kuzyn Jan Salamon – dodał. Zapytał Panią Radcę 

Prawnego co w danej sytuacji RPŁ może uczynić. 
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Grączewska poinformowała, że zgodnie           

z paragrafem 6 Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego ustęp 2 pkt. 3 oprócz 

uchwał Rada może podejmować w jej odczuciu oświadczenie zawierające 

stanowisko Rady w określonych sprawach. W tej sprawie RPŁ może wyrazić 

swoje stanowisko w formie oświadczenia – dodała. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż wysoko sobie ceni 

inicjatywę Pana Radnego Kowalskiego, ale szkoda, że to wypadło pod koniec 

Sesji bo trzeba przygotować wywarzone a jednocześnie stanowcze 

oświadczenie. Myślę, że na przyszłą Sesję RPŁ takie stanowisko będzie 

przygotowane – dodał. Zobowiązał się do przeprowadzenia w w.w sprawie 

rozmowy telefonicznej z Przewodniczącym Rady Miasta Skierniewic w trybie 

jak najpilniejszym by nadać tej sprawie tok.    

 

Dyrektor ZSP NR 2 W Łowiczu Mirosław Kret poinformował, że kończy się 

2005 rok i niezależnie kto jest z jakiej partii wszyscy za rok będą próbowali 

swoich sił wyborczych. Chcę żebyście wiedzieli, iż to co zrobicie lub czego nie 

zrobicie dla oświaty robicie samym sobie, każde protestowanie przeciwko 

budżetowi w oświacie, który wydaje się wam olbrzymi jest i tak naprawdę 

zdecydowanie za mały – dodał. Nadmienił, że inwestowanie w oświatę to 

inwestowanie w swoje rodziny, bo wszyscy mają kogoś kto chodzi do szkół. Te 

pieniądze z oświaty idą właśnie na szkoły i powinniście być dumni, że 

wspomogliście rozwój oświaty łowickiej, która ma znaczące miejsce na terenie 

tego kraju, chlubą dla Powiatu Łowickiego jest to, że mamy takie szkoły, które 

się modernizują, chcą się zmieniać, chcą tym dzieciom pokazać, że oświata 

ponadgimnazjalna jest na dobrym poziomie, jest dobrze przygotowana, są 

wykształceni nauczyciele i są środki dydaktyczne w pracowniach – dodał. 

Poinformował, że jeśli jest oświata to są wykształceni ludzie, jeśli są 

wykształceni ludzie to jest rozwój naszego regionu. Chciałbym gorąco 

podziękować za wspomaganie oświaty łowickiej, a w szczególności 

podziękować Państwu za patrzenie na oświatę nie tylko przez pryzmat, że 

oświata to darmozjady, że tylko jedzą, wydają i nic z tego nie wynika, każdy 

pieniądz jaki został przekazany na oświatę, to jest pieniądz, który jest podwójnie 

pomnażany i wykorzystywany – dodał. Chciałbym Państwa zaprosić na 

spotkanie w dniu 09.01.2006 roku o godz. 11.30, na którym chciałbym 

zaprezentować to co dzięki waszej pomocy zostało kupione jako środki 

dydaktyczne dla szkoły, by Państwo zobaczyli, że naprawdę warto inwestować 

w szkoły – dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że kończy się kolejny rok tej 

kadencji i zamykany jest wspólny rok pracy. Pozwólcie, że w imieniu własnym 

jak i całego ZPŁ oraz kadry kierowniczej  bardzo serdecznie podziękuję za 

wspólną pracę  Panu Przewodniczącemu RPŁ i wszystkim Radnym, wszystkich 
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praca i trud oraz troska o dobro tego powiatu i mieszkańców tego powiatu 

sumuje się tymi wynikami jakie osiągnęliśmy, dlatego dziękuję RPŁ, 

kierownikom jednostek organizacyjnych, kadrze kierowniczej i wszystkim 

pracownikom, chcę także podziękować wszystkim tym, którzy działając 

publicznie wspierają Powiat Łowicki, kieruję podziękowania dla mediów, które 

to określoną, ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej pełnią – dodał.              

Z okazji nowego roku chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia pełnej 

akceptacji społecznej, życzę Państwu byście ten nowy rok odbierali z nadzieją          

i wiarą, życzę dobrego zdrowia, sukcesów zawodowych i wszelkiej 

pomyślności, za waszym pośrednictwem te życzenia przekazuję dla waszych 

środowisk, waszych rodzin, waszych najbliższych – dodał.              

 

Radnym zostały rozdane kalendarze ścienne na 2006 rok.. 

 

Radni ustalili termin XXXVIII Sesji RPŁ na dzień 1 lutego 2006 roku. 

 

Ad. pkt 14  

 

Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXXVII Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
 


