
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVIII/06 

 

z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 01 lutego 2006 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 XXXVIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego          

w okresie między sesjami. 

7. Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2005 rok, 

założenia pracy na 2006 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                        

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2005 rok. 

9. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

10. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 

zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łowiczu, 

2) współdziałania Powiatu Łowickiego i Gminy Miasto Łowicz w zakresie 

wykonania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej, 

3) odwołania Starosty Łowickiego Pana Cezarego Dzierżka. 

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

12. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski. 

 

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

Radny Andrzej Pełka/: 

za   - 19 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji RPŁ. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny Radny 

Andrzej Pełka/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 
 

Uczestnicy XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego uczcili minutą ciszy ofiary 

katastrofy budowlanej, która  wydarzyła 28.01.2006 roku w Katowicach. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w Polsce jest ponad osiem 

tysięcy liceów i techników. Sklasyfikowanych zostało 387 szkół, wśród nich były 

to szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym miały co najmniej 2 laureatów lub 

finalistów olimpiad – dodała. Poinformowała, że z Powiatu Łowickiego w rankingu 

sklasyfikowano 3 szkoły. Są to: 

- I LO w Łowiczu zajęło 24 miejsce w kraju, a 2 w województwie łódzkim, 

uczniowie tej szkoły wzięli udział w 7 olimpiadach, finalistów było 13,                  

a laureatów 5.  

- ZSP im. Jadwigi Dziubińskiej w Dąbrowie Zduńskiej zajęła 126 miejsce, w 

województwie 8 i brała udział w 2 olimpiadach, 1 finalista i 2 laureatów.  

- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu zajęła 267 miejsce w kraju, a w województwie 19, 

uczniowie tej szkoły startowali w 1 olimpiadzie – dodał.  

Poinformował, że w wykazie szkół województwa łódzkiego sklasyfikowano               

26 szkół średnich.  

 

Laureatom zostały wręczone listy gratulacyjne.  

 

Zastępca Dyrektora I LO w Łowiczu Elżbieta Skoneczna podziękowała za 

wręczenie listów gratulacyjnych, za docenienie pracy nauczycieli i uczniów I LO           

w Łowiczu. Poinformowała, że 24 miejsce w kraju jest ogromnym wyróżnieniem. 

Proszę nie traktować tego miejsca jako niższe w rankingu niż rok wcześniej, bo 

każde miejsce w rankingu wymaga pracy i myślę, że kolegom dyrektorom 

wyróżnionych szkół również należą się wielkie gratulacje i potwierdzą oni jak 

wiele pracy trzeba było włożyć, żeby wywalczyć dobre miejsca w rankingu 

ogólnopolskim – dodała.               

 
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że wyróżnienie szkół z Powiatu 

Łowickiego w rankingu ogólnokrajowym to zasługa wspólna wszystkich, również i 

samorządu powiatowego, m.in. efekt  w jaki sposób ten obszar jest przez samorząd 

powiatowy traktowany. Na pewno jeszcze dużo brakuje i jest wiele potrzeb ale 

czułość samorządu na potrzeby oświatowe przynosi określone efekty wymierne 

choćby w rankingu – dodał. Poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 
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Powiatu odbył 5 protokołowanych posiedzeń. Przedstawił najistotniejsze tematy 

posiedzeń Zarządu: 

1. Członkowie Zarządu przyjęli informację sporządzoną  przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu dotyczącą bilansu na dzień 30 listopada 2005 r. oraz 

rachunku zysku i strat za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2005 r. Zarząd na 

bieżąco monitoruje wdrażanie programu restrukturyzacji finansowej. Nie 

brakuje problemów w tym zakresie, pewne przewidywania sprawdzają się, 

zmiany pewnych zasad finansowania przez NFZ są bardzo sztywne, trzeba 

wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań podpisanych w procesie 

restrukturyzacyjnym – dodał. Nadmienił, iż proces restrukturyzacji rozpoczął 

się w dniu podpisania przez Wojewodę Łódzkiego, pierwsza transza środków 

płynęła. Co się tyczy wniosku złożonego przez ZOZ w Łowiczu na zakup 

sprzętu medycznego, który został odrzucony przez Zarząd Województwa, to        

w dalszym ciągu toczą się pertraktacje, pewien efekt na pewno osiągniemy, ale 

na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć jaki, ponieważ nie mam 

żadnych wiążących ustaleń pomiędzy Zarządem Wojewódzkim a Powiatem 

Łowickim z udziałem ZOZ w Łowiczu – dodał.  

2. Członkowie Zarządu zwiększyli dochody Powiatu Łowickiego o kwotę                 

58 219,29 zł., na wniosek Wydziału EKS Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

spowodowane podpisaniem umowy PHARE 2003 „ Wsparcie na modernizacje 

oferty edukacyjnej” /ZSP w Zduńskiej Dąbrowie/.                                                                          

Nadmienił, iż Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawach: 

1) zakupu nagród na III Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami 

    Starożytnych    Greków”. Członkowie Zarządu zdecydowali o wpisaniu  

    Powiatowego Konkursu Mitologicznego „Śladami Starożytnych Greków” do  

    kalendarza imprez kulturalnych  Powiatu Łowickiego i przeznaczeniu na  

    zakup nagród na III Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami  

    Starożytnych Greków” kwoty 300,00 zł.  

2) ufundowanie 30 nagród dla GOK Domaniewice dla uczestników                     

III Powiatowego Przeglądu Kolęd. Członkowie Zarządu zdecydowali                    

o wpisaniu Powiatowego Przeglądu Kolęd do kalendarza imprez 

kulturalnych Powiatu Łowickiego i przeznaczeniu kwoty 300,00 zł na 

ufundowanie 30 nagród dla GOK Domaniewice dla uczestników                     

III Powiatowego Przeglądu Kolęd. 

3) wniosku złożonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu o zawarcie   

    umowy na 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Łowiczu przy 

    ul. Stary Rynek 17. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przedłużenie  

    umowy z ZOZ w Łowiczu na dzierżawę nieruchomości położonej                        

    w Łowiczu  przy ul. Stary Rynek 17 na 2006 rok. W ten sposób PŁ  

    dofinansowuje ZOZ w Łowiczu, ponieważ szpital osiąga pewne pożytki          
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    z tego budynku.                     

4) wniosków złożonych przez: Mariannę Sałudę, Stanisława Bończaka, 

Renatę  Zawadzką, Małgorzatę Janicką, Stanisława Cieślaka, Mirosława 

Nowaka, Stanisława Zimnego, Wandę Plichtę, Tadeusza Tokarskiego, 

Grażynę Dziedzielę, Mieczysława Romsickiego, Andrzeja Suta                            

o przedłużenie umowy  dzierżawy na grunt pod garażem przy                            

ul. Starościńskiej 2. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przedłużenie 

umowy dzierżawy  na grunt pod garażem  przy ul. Starościńskiej 2 do 

końca 2006 roku dla Marianny Sałuda, Stanisława Bończaka, Renaty  

Zawadzkiej, Małgorzaty Janickiej, Stanisława Cieślaka, Mirosława 

Nowaka, Stanisława Zimnego, Wandy Plichty, Tadeusza Tokarskiego, 

Grażyny Dziedzieli, Mieczysława Romsickiego, Andrzeja Suta. 

5) wszczęcia ponownej procedury sprzedaży w drodze przetargu 

nieruchomości  położonej w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej ozn. nr 2623/1 

w związku z wnioskiem P. Leszka Kostańskiego i P. Grzegorza Strzelczyka 

o nabycie przedmiotowej nieruchomości. Członkowie Zarządu zdecydowali 

o ponownym wszczęciu procedury sprzedaży w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej ozn. nr 2623/1. 

Przetargi, które były przeprowadzone do tej pory, były przetargami 

bezskutecznymi, w tej chwili Starostwo Powiatowe w Łowiczu rozpoczyna 

procedurę przetargową ponownie, powodem tej decyzji jest 

zainteresowanie trzech potencjalnych kupców tej nieruchomości.    

     6)  wobec wniosku Fundacji Wspierania Twórczości Ludowej o dofinansowanie 

publikacji albumu polskich wycinanek ludowych. Członkowie Zarządu zajęli 

pozytywne stanowisko w sprawie zakupu albumu polskich wycinanek 

ludowych, zaś całkowita kwota zakupu zostanie uzgodniona po otrzymaniu 

szerszej informacji na temat ceny w.w albumu. Album ten zostanie wydany 

pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, PŁ ma tam znaczącą 

pozycję, jest to promocja powiatu i kultury powiatowej z jednej strony, oraz 

z drugiej strony jest to satysfakcja i docenienie prac artystów ludowych.    

7) uzgodnienia wstępnego podziału nieruchomości położonej w Łowiczu przy 

ul. Podrzecznej 28b oznaczonej nr ewidencyjnym 2060. Członkowie Zarządu 

zaakceptowali wstępny projekt podziału nieruchomości i rozpoczęcie 

procedur podziałowych.  

8) wniosku NZOZ „Świętojańska” dot. naprawy nieszczelnych okien. 

Członkowie Zarządu zdecydowali o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku        

NZOZ „Świętojańska” dot. naprawy nieszczelnych okien. 

9) wniosku złożonego przez Panią Joannę Wolińską o zawarcie umowy 

dzierżawy części ogrodzenia na umieszczenie tablic reklamowych. 

Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko w sprawie wniosku 
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złożonego przez Panią Joannę Wolińską o zawarcie umowy dzierżawy części 

ogrodzenia na umieszczenie tablic reklamowych. 

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwały w sprawie: 
1) ustalenia układ wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały    

    Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005   

    roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na  

    2005 rok, 

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

3) ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych                        

    o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego, 

4) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia wykonawcy zadania: ,, Zakup sprzętu IT dla Zespołu Szkół  

    Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie w ramach programu :  

    Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - realizacja przedmiotu  

    specjalizacyjnego pt. Podstawy ogrodnictwa i ochrony roślin.”, 

5) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji  

    istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu oraz innych  

    czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  

    powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,, Zakup sprzętu IT  

    dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie w ramach  

    programu : Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - realizacja  

    przedmiotu specjalizacyjnego pt. Podstawy ogrodnictwa i ochrony  

    roślin.”, 

6) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

    wyłonienia Wykonawcy zadania: ,, Instalacja baterii słonecznych w budynku  

    SPZOZ w Łowiczu”, 

7) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia  

     specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz innych czynności  

     wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej  

     w celu wyłonienia wykonawcy zadania: ,, Instalacja baterii słonecznych w  

      budynku SPZOZ w Łowiczu”, 

8)  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  

     2006 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące  

     działalność pożytku publicznego, 

9)  ustalenia  i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

     obejmującego nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej  

     oznaczonej nr ewidencyjnym 2631/1, 

10) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem  

      wyłonienia Wykonawcy zadania: Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”, 
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11)  wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia  

       specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i ogłoszenia                 

       o  przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej  

       komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania:  

       Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu  

       Zarządzania Kryzysowego”. Wydział SRZ przygotowuje się do poboru                   

       i okazuje się, że coraz więcej obowiązków i spraw spada na Starostwa  

       Powiatowego w łowiczu  i pewien sprzęt musi zabezpieczyć Starostwo.     

       Wszelkie dokumenty w tej sprawie przygotowuje Wydział RIP Starostwa.  

Członkowie Zarządu skierowali na obrady Sesji informacje i 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 Rozwoju, Informacji i Promocji: 

Poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju 

Lokalnego, została przygotowana robocza wersja dokumentu strategicznego.               

25 stycznia odbyło się spotkanie, na którym został omówiony w.w dokument,             

w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Łowickiego - dodał. Nadmienił, iż dokument ten jest bardzo ważny dla 

rozwoju powiatu, jest podstawą do występowania o środki zewnętrzne krajowe            

i unijne w latach 2007 – 2013. Poinformował, że przedstawiciele Wydziału RIP          

w dniu 26.01.2006 roku uczestniczyli w spotkaniu, na którym omawiano projekt 

Marszałka Województwa Łódzkiego pn. „Regionalne Centrum Inwestycji”. Serwis 

ten ma zapewnić m.in. możliwie najlepszy przepływ informacji o gospodarce 

regionu, jak również budować spójny i atrakcyjny wizerunek regionu wobec 

zagranicznych kontrahentów i inwestorów - dodał. 

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu: 

Nadmienił, iż wraz z PCPR trwają prace nad uruchomieniem stypendiów dla 

studentów i uczniów z terenu Powiatu Łowickiego .  

3. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Poinformował, że trwają prace związane z: 

- modernizacją ewidencji gruntów wykonywanych na zlecenie Agencji  

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Powiatu Łowickiego.  

- archiwizacją powiatowego zasobu geodezji i kartografii. 

4. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego:   

Nadmienił, iż wraz ze służbami powiatowymi trwa monitorowanie zagrożeń 

śniegowych. W szkołach na tydzień przed końcem ferii zimowych trwały prace 

związane z odśnieżaniem dachów - dodał. 
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Poinformował, że zorganizowano Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy               

i opracowano dokumenty wykonawcze do jego funkcjonowania łącznie z planami 

jak ustrzec się przed zagrożeniem powodziowym. Prowadzono także prace 

organizacyjne związane z przygotowaniem poboru do wojska - dodał. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu 

mimo nietypowych opadów śniegu dobrze wywiązał się z zimowego utrzymania 

dróg. Koszty tego utrzymania są ogromne, w 2005 roku ten wyniósł 65 529,00 zł., 

natomiast w 2006 roku już poniesiono koszty rzędu 141 892,00 zł., łącznie na 

bieżące utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2005/2006 wydano już 207 421,00 

zł., głównie na tony piasku i soli, oprócz tego na sprzęt i pracę ludzi – dodał. 

Poinformował, że został złożony wniosek o przywrócenie wniosku ZOZ                     

w Łowiczu na zakup sprzętu medycznego, jestem po rozmowach z Zarządem 

Województwa, ale nie ma jeszcze wiążących ustaleń – dodał. Nadmienił, iż w dniu 

31.01.2006 uczestniczył w obradach Sesji Rady Gminy Nieborów. Poinformował, 

że wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Wojewodą Łódzkim oraz przy              

udziale samorządów podregionu północnego odbyło się spotkanie w sprawie 

lokalizacji portu lotniczego w okolicach Rawy Mazowieckiej lub Łaska.  

 

Radny Janusz Michalak zapytał dlaczego w sprawozdaniu Starosty nie 

wspomniano o pracy Zarządu Powiatu Łowickiego nad projektem budżetem 

Powiatu Łowickiego na 2006 roku.   

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że prace nad budżetem trwają. Zmieniła 

się ustawa i nastąpiła zmiana ze względu na procedury budowy nowej formuły 

budżetu, głównie chodzi o szatę graficzną, to spowodowało, że nie byliśmy w 

stanie dotrzymać terminu by na dzisiejszej Sesji RPŁ był uchwalany budżet na 

2006 rok – dodał. Nadmienił, iż samorządy, które podjęły uchwały budżetowe na 

2006 rok jeszcze w roku 2005 mają wyznaczony  termin do końca marca 2006 roku 

na poprawienie ich zgodnie ze zmianami. RIO postawiła określone warunki zgodne 

z ustawą i to spowodowało, że ponownie rozpoczęto prace nad budżetem, ZPŁ 

pracuje już nad nową wersją projektu budżetu, odnosząc się do pewnych uwag 

Radnych w stosunku co do deficytu – dodał. Nadmienił, iż będą autopoprawki, 

ZPŁ pracował nad budżetem w nowej szacie graficznej w tym tygodniu w 

poniedziałek, wtorek, a także ma zaplanowane prace do końca tygodnia. W 

przyszłym tygodniu, w poniedziałek ZPŁ przyjmie wersję budżetu PŁ na 2006 rok, 

która zostanie przekazana Radnym - dodał.       
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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: 

- w dniu 13.01.2006 roku odbyło się spotkanie Społecznej Rady ZOZ w Łowiczu               

w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu przez szpital na pokrycie 

zobowiązań wobec ZUS – u.  

- w dniu 26.01.2006 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Skierniewicach, na 

której został wręczony na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice 

apel  w sprawie miejsca kaźni Synów Ziemi Łowickiej w Skierniewicach. 

Sprawa wygląda nieco inaczej niż się wydawało, ponieważ Pan Chojecki nie 

podjął żadnych działań przeciwko temu pomnikowi, pragnie zorganizować 

spotkanie  z zainteresowanymi osobami w sprawie tego pomnika – dodał.   

 

Ad pkt. 7 

 

Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2005 rok, 

założenia pracy na 2006 rok. 

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz przedstawiła i omówiła informację              

z działalności Wydziału OR Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 2006 rok. 

/Zał. Nr 2/. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej zadała pytanie Panu Sekretarzowi odnośnie zatrudniania osób z naboru 

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Czy te 13 osób wyłonione do rozmów 

kwalifikacyjnych było związane ze Starostwem, czy też były jakieś osoby, które 

wcześniej nie pracowały w Starostwie – zapytała.  

 

Sekretarz Powiatu Józef Mucha poinformował, że wśród 13 osób, które zostały 

zakwalifikowane przez komisję do rozmów kwalifikacyjnych, były 2 osoby, które 

wcześniej nie pracowały w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił i omówił informację              

z działalności Wydziału RIP Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 2006 rok. 

/Zał. Nr 2/. 
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Radny Janusz Michalak poinformował, że w informacji z działalności Wydziału 

RIP Starostwa za 2005 rok i w założeniach pracy na 2006 rok są pewne 

nieścisłości. Nie wiem czy mam to przedstawiać teraz czy porozmawiamy z Panem 

Dyrektorem po Sesji – dodał. Poinformował, że wśród tych nieścisłości jest m.in. 

sprawa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zadanie 

„Termomodernizacja budynku, naprawa dachu”, w ostatnim zdaniu jest napisane: 

„Prowadzono działania związane ze zgłoszeniem urządzenia do Urzędu Dozoru 

Technicznego”. To  dachy się zgłasza czy nadzór – zapytał. Nadmienił, iż                 

w poszczególnych inwestycjach napisano za ile zostały wykonane prace 

inwestycyjne i kiedy dokonano odbioru, w innych tylko daty, jeszcze w innych 

takie terminy jak protokoły, w niektórych nie ma wykonawcy zadania i za ile 

zostało zadanie wykonane, w innych nie ma co zostało zrobione. Może po Sesji 

wyjaśnimy niektóre kwestie bo teraz było by za dużo do wyjaśnienia – dodał.         

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że sugestie 

przedstawione przez Pana Radnego Janusza Michalaka były już zgłaszane na 

posiedzeniach Komisji Stałych. Zobowiązałem się, że w kolejnych sprawozdaniach 

zostaną zawarte wszędzie jednakowe informacje, co do kwot, wykonawcy                  

i odbioru – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż w informacji dotyczącej NZOZ 

w Bełchowie poinformowano, że wykonano m.in. takie prace jak: „Montaż 

wycieraczki w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie”. Czy związku z tym zadaniem były 

ponoszone jakieś koszty, czy betonowano pod tą wycieraczkę, czy to należało 

ujmować w tym sprawozdaniu, nie wystarczy kupić i położyć wycieraczki przed 

drzwiami – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że to zadanie było            

z zakresu remontów a nie inwestycji. Ponieważ w związku ze współpracą 

Wydziału GGN Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zadanie zostało zrealizowane 

poprzez przygotowanie zagłębienia w posadzce na wycieraczkę, dlatego nie 

ograniczyło się to tylko do zakupu wycieraczki ale także do jej montażu – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy Radny Waldemar 

Wojciechowski jest usatysfakcjonowany wyjaśnieniami w tej sprawie. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że ta odpowiedź jest 

satysfakcjonująca. Jeśli było przygotowane miejsce pod wycieraczkę to należało ją 

tylko położyć, montaż a przygotowanie pod montaż to zupełnie co innego – dodał.  
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Radna Jolanta Kępka zapytała jakie efekty, osiągnięcia i sukcesy osiągnął 

Wydział RIP. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że Wydział RIP 

zajmuje się różnymi sprawami. Jednym z kierunków działalności są inwestycje, 

prowadzone pod nadzorem pracownika Wydziału RIP, który ma do tego 

odpowiednie kwalifikacje, następną rzeczą, którą zajmuje się Wydział RIP to dział 

zamówień publicznych, które realizowane są na zamówienie innych Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, kolejne zagadnienia dotyczą promocji, 

informacji i zadań związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł 

finansowania – dodał. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że wszyscy wiedzą jakie obowiązki leżą         

w zakresie Wydziału RIP.   

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że jako Wydział RIP 

pozyskano bezpośrednio wnioskując i rozliczając środki finansowe z kontraktu 

wojewódzkiego w związku z pracami prowadzonymi w ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz 

dofinansowaniem VI Biesiady  Łowickiej w wysokości około 6 000,00 zł. 

Dofinansowanie do Biesiady Łowickiej otrzymaliśmy jako jeden z siedmiu 

powiatów, więc jest to jakieś osiągnięcie – dodał. Nadmienił, iż Wydział RIP 

prowadzi także rozmowy i dokumentację Z EKO – FUNDUSZEM i  

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w sprawie 

zainstalowania baterii słonecznych w szpitalu łowickim. W skutek tych zabiegów 

Powiat Łowicki otrzyma dofinansowanie  w wysokości  158 936,00 zł., do tego 

zadania inwestycyjnego  – dodał. Nadmienił, iż zostały umorzone środki finansowe 

z pożyczek zaciągniętych przez Powiat Łowicki w 2002 i 2003 roku z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 

blisko 100 000,00 zł. 

 

Radny Marian Boczek zapytał, dlaczego środki finansowe na inwestycje Powiatu 

Łowickiego w budżecie ujmowane są jako majątek trwały Powiatu Łowickiego. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że jeżeli jest prowadzona 

inwestycja typu modernizacja to nakłady są rozliczane według źródeł uzyskania            

i o taką wartość zwiększa się majątek trwały Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy na dzień dzisiejszy Wydział RIP 

opracowuje wnioski o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.    
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Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że na dzień dzisiejszy 

Wydział RIP pracuje nad wnioskiem do funduszu pozaeuropejskiego czyli z poza 

państw Unii Europejskiej z tzw. Funduszu państw EOG dotyczącego modernizacji 

jednego z budynków zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Na dzień dzisiejszy nie 

ma jeszcze informacji odnośnie naboru wniosków, ale ze względu na to, iż czasami 

termin ogłoszenia naboru wniosków i termin ostateczny złożenia wniosków jest 

bardzo krotki, Wydział RIP już teraz przygotowuje się do złożenia stosownego 

wniosku – dodał.      

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła informację              

z działalności Wydziału EKS Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 2006 rok. 

/Zał. Nr 2/. 

 

Radny Janusz Michalak poinformował, iż w informacji z działalności Wydziału 

EKS za 2005 rok zamieszczono informacje, że do 2004 roku pozyskiwano środki 

finansowe głównie z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast 

w 2005 roku nie pozyskano środków w związku z tym, że w 2005 roku rezerwa ta 

zmalała do 0,6%. Niepokoi mnie jednak druga część tego stwierdzenia: „poza tym 

w 2005 roku dofinansowanie z 0,6% rezerwy oświatowej przysługiwało tylko tym 

jednostkom samorządu terytorialnego, które w roku 2004 wykorzystały wszystkie 

przyznane im z budżetu państwa środki finansowe na oświatę”,  czy to oznacza, że 

Powiat Łowicki nie wykorzystał tych środków na oświatę - dodał.    

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że gdyby PŁ 

przeznaczył subwencję oświatową, którą otrzymuje, na inne cele niż oświatowe, to 

w analizach Ministerstwa Edukacji i Nauki subwencja ta byłaby ujęta jako 

niewykorzystana na cel oświatowy i wtedy każdy wniosek ze Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu , który wpłynąłby do Ministerstwa Edukacji i Nauki 

byłby traktowany negatywnie. Na wstępie informacji z działalności Wydziału EKS 

za 2005 rok zaznaczono, że subwencja oświatowa stopniowo maleje, znikają 

pewne zadania  i występowanie oraz pozyskiwanie środków przerzucono na 

fundusze strukturalne – dodała. Poinformowała, że zmniejsza się rezerwa 

ministerialna i możliwości skorzystania ze środków na remonty znikają. Subwencja 

oświatowa  w 80 % jest przeznaczana na wynagrodzenia, pozostała kwota 

przeznaczona jest na utrzymanie szkół, a możliwości Powiatu Łowickiego o 

występowania o te dodatkowe środki finansowe się pokurczyły, musimy 

występować i pozyskiwać środki finansowe  z innych źródeł, jak środki w ramach 

programu Phare,  z funduszy strukturalnych czy stypendia – dodała. Nadmieniła, że 

pozyskano w ten sposób około 1 400 000,00 zł., głównie na pomoce naukowe czy 

w mniejszym stopniu na wyposażenie. Wydział EKS nie ma możliwości 
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pozyskania środków  na sprawy związane z remontami, tutaj Wydział RIP pisał 

wniosek dla ZSP Nr 1   w Łowiczu – dodała.   

 

Radny Janusz Michalak zapytał dlaczego jest tak małe wykorzystanie funduszy 

na stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich..    

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że tak małe 

wykorzystanie funduszy na stypendia wiązało się z przedstawianiem przez dzieci 

rachunków. Stypendia dla studentów przyznawane są na początku i nikt nie musi 

się rozliczać ze swoich zakupów, a w przypadku stypendiów dla młodzieży                

z terenów wiejskich, to młodzież najpierw musi zakupić rzeczy, a przedstawione 

rachunki muszą zostać zakwalifikowalne, ludności wiejskiej nie stać na takie 

rozwiązanie by najpierw wyłożyć środki finansowe na zakup pewnych rzeczy             

i czekać na ich zwrot przez dwa, trzy miesiące, to jest przykre ale tak to wygląda – 

dodała. 

 

Radny Janusz Michalak nadmienił, iż biorąc za przykład gminne ośrodki pomocy 

społecznej które same kupują określone rzeczy, rozdają je i same się potem 

rozliczają z tych zakupów, powiat mógłby robić tak samo.  

 

Mam tego świadomość można tak zrobić pracując wspólnie ze szkołami gdyby 

dysponowały one środkami finansowymi, a Starostwo Powiatowe w Łowiczu też 

takimi nie dysponuje, a trzeba mieć świadomość jakiego rzędu jest to koszt, nie ma 

gwarancji, że złożony rachunek będzie prawidłowy i w 100% zakwalifikowany 

przez RCPS – dodała Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, na co przeznaczono środki finansowe                 

w kwocie 200 000,00 zł., pozyskane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla 

Muzeum w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że szczegółowo 

powinien wiedzieć to Dyrektor Muzeum w Łowiczu. Z tego co ja się orientuję to 

środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały 

przeznaczone na Skansen w Maurzycach – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Pan Dyrektor Muzeum 

w Łowiczu wyszedł z sali posiedzeń.     

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, jaki jest stan zatrudnienia w Wydziale EKS 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 



 14 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że na dzień 

dzisiejszych w Wydziale EKS zatrudnionych jest pięć osób. Dodatkowo jedna 

osoba od dnia 01.02.2006 roku została zatrudniona  na umowę zlecenie na okres 

realizacji stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dodała.  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż od czasu złożenia informacji o stanie 

zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przez Pana Sekretarza na 

poprzedniej Sesji RPŁ doszły jeszcze dwie osoby.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że stan zatrudnienia 

zwiększył się o dwie osoby. Jedna osoba została przeniesiona do Wydziału EKS          

z dniem 01.01.2006 roku i jedna osoba została wyłoniona z naboru i zatrudniona           

z dniem 16.01.2006 roku. W chwili obecnej złożyłam projekt zakresu obowiązków 

z zarządzenia wewnętrznego do Pana Starosty – dodała.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał czy Liceum Pijarskie w Łowiczu zwracało się 

nieoficjalnie o wsparcie finansowe do Powiatu Łowickiego.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że PŁ dotuje Liceum 

Pijarskie w Łowiczu. Umowa z Liceum Pijarskim została podpisana, środki 

finansowe szkoła ta otrzymuje stosownie do subwencji i do naliczeń 

proporcjonalnie tak jak określa umowa – dodała. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO W 

DNIU 01.02.2006 - GODZINA 11.25  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.45 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił i omówił informację              

z działalności Wydziału SRZ Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 2006 rok. 

/Zał. Nr 2/. 

  

Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa przedstawił i omówił informację              

z działalności Wydziału AB Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 2006 rok. 

/Zał. Nr 2/. 
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Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy rozwiązano już sprawę państwa Kret na          

ul. Łyszkowickiej. Budynek mieszkalny stoi tam w stanie surowym – dodał. 

Zapytał, czy zostały już podjęte jakieś ustalenia i decyzje w tej sprawie, czy 

pozwoli się na wybudowanie tego domu. 

 

Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa poinformował, że pozwolenie na budowę 

zostało wydane. Okazało się, że jest kolizja z przyłączem energetycznym, które 

idzie do działek sąsiednich, nieużytkowanych albo rzadko użytkowanych, w          

związku z tym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją wstrzymał 

wykonanie robót, a inwestor został zobligowany do wykonania przyłącza 

obchodzącego ten budynek, zostało to wykonane i Wydział AB wydał pozwolenie 

na budowę, gdyż działo się to przed 2003 roku, gdy na wykonanie przyłącza 

wydawano pozwolenia – dodał. Poinformował, że właściciele działki przez którą 

przechodziło poprzednie przyłącze odwołali się od decyzji do Wojewody 

Łódzkiego i Wojewoda Łódzki oddał tą decyzję do ponownego rozpatrzenia z 

pewnymi sugestiami. Po raz wtóry została wydana uzupełniona już decyzja, która 

także została uchylona do ponownego rozpatrzenia głównie chodziło o tzw. brak 

dysponowania terenu na cele budowlane – dodał. Nadmienił, że w międzyczasie 

zmieniała się trasa przyłącza energetycznego, a na to powinna  być zgoda.  Wydział 

AB Starostwa Powiatowego w Łowiczu po raz trzeci wydał decyzję i Wojewoda 

Łódzki znowu ją uchylił, była także sugestia by zwrócić się z tą sprawą do sądu 

cywilnego i by decyzją sądu wymusić na właścicielach działki obok prawo 

dysponowania – dodał. Nadmienił, iż niezależnie jednak od tego to postępowanie 

się toczy już około dwóch lat. Dodatkowo państwo Kret złożyli skargę na 

Wojewodę Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na dzień 

dzisiejszy wiadomo jest, iż wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

została utrzymana w mocy decyzja Wojewody Łódzkiego, nie posiadamy 

informacji czy została złożona kasacja – dodał. Poinformował, że sprawa tej 

budowy toczy się jakoby poza Powiatem Łowickim, przy nie do końca jasnych 

przepisach w decyzjach Wydziału AB kierowano się rozsądkiem, a okazało się 

jednak, iż prawo jest bezwzględne. Na dzień dzisiejszy sprawa Państwa Kret tak 

właśnie wygląda – dodał. Poinformował, że obciążenia od śniegu reguluje norma z 

1980 roku, która dzieli kraj na IV strefy. Powiat Łowicki znajduje się w strefie I, 

dla której norma określa obciążenie śniegiem 29 cm, norma zakłada, że obciążenie 

śniegiem to 70kg na 1 m², jest tzw. współczynnik obciążenia, zwany także 

współczynnikiem bezpieczeństwa 1,4 tj. 40%, który zakłada dodatkowy zapas 

obciążenia – dodał. Nadmienił, iż norma zakłada, że można zwiększyć obciążenie 

śniegiem o 20% dla stropodachów nieogrzewanych. Norma ta stanowi elementarz 

działań dla projektantów, według niej tworzy się plany i konstrukcje – dodał.     
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Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Świerzchowska przedstawiła i omówiła 

informację z działalności Wydziału GGN Starostwa za 2005 rok, założenia pracy 

na 2006 rok. /Zał. Nr 2/. Poinformowała, że od 2004 roku Wydział GGN prowadzi 

modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja to doprowadzenie do 

zgodności stanu faktycznego na gruncie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów 

- dodał. Nadmieniła, iż rolnicy wypełniając wniosek o dopłaty bezpośrednie na 

2006 rok muszą wykazać, że ta zgodność istnieje, w związku z tym wszyscy, 

którzy będą się starali o dopłaty bezpośrednie są zobowiązani do znajomości zapisu 

w ewidencji gruntów – dodała. Poinformowała, że trwa modernizacja prowadzona 

na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W bazie znajdują 

się raporty tych rozbieżności stanu faktycznego na gruncie z danymi zawartymi w 

ewidencji gruntów, w wyniku tych działań zmieniły się niejednokrotnie numery 

działek, ich powierzchnia, które muszą być identyczne z tymi wykazanymi w 

ewidencji, niejednokrotnie zmieniły się także użytki- dodała. Stwierdziła, że we 

wniosku co do użytków to można zawrzeć informacje „w uwagach” o tym, iż 

faktycznie występuje inny użytek niż ten zawarty w ewidencji gruntów. 

Nadmieniła, iż Wydział GGN organizował wielokrotnie spotkania, odbyła się także 

demonstracja przekazywania danych ewidencyjnych do Gmin. Każda gmina ma 

zagwarantowany ustawowo, nieodpłatnie dostęp do danych ewidencyjnych, więc 

jeśli będzie taka wola gmin, to dane ewidencji gruntów zostaną przekazane 

gminom, bo łatwiej rolnikowi dotrzeć do gminy i sprawdzić sobie czy występuje 

zgodność, niż przyjechać do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, nie jest to 

możliwe by Wydział GGN obsłużył taką rzeszę ludzi – dodała. Poinformowała, że 

występuje możliwość przekazywania danych drogą teletransmisji, a więc 

bezpośrednio w gminach przez łącza internetowe można łączyć się z serwerem SP 

w Łowiczu i pobierać dane. Taka propozycja ze strony Wydziału GGN Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu została przekazana gminom, niestety żadna gmina nie 

wyraziła na to zgody, przewidywany koszt tego przedsięwzięcia po stronie gmin 

szacowałby się w granicach 2 000,00 zł., zakupienia programu w którym prowadzi 

się ewidencje gruntów oraz miesięczna ryczałtowa opłata za łącza internetowe w 

granicach 300,00 zł. – dodała. Z tego co nam wiadomo to Radni gmin nie wyrazili 

zgody na poniesienie takich kosztów – dodała. Nadmieniła, iż Wydział GGN 

zaproponował inne rozwiązanie, a mianowicie ze Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu można wziąć na płytach CD bazy, które będą aktualizowane na bieżąco, 

w przeciągu miesiąca lub dwóch. Wystarczy by gminy zakupiły oprogramowanie, 

aby można było z tych baz korzystać i to byłby koszt jednorazowy około 2 000,00 

zł, poza Gminą Zduny żadna inna Gmina nie wyraziła zainteresowania tym 

rozwiązanie, w tej sytuacji Wydział GGN będzie musiał obsłużyć cały powiat – 

dodała. Nadmieniła, iż w tej chwili Wydział GGN zaproponował Wójtom Gmin, by 

powiadomili wszystkich właścicieli gruntów, że ci którzy nie mają zgodności 
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między stanem faktycznym na gruncie, a danymi zawartymi w ewidencji gruntów 

powinni złożyć wnioski do Wydziału GGN Starostwa Powiatowego w Łowiczu by 

dowiedzieć się na czym polega rozbieżność. W tej sytuacji Wydział GGN 

zaproponował by sołtysi poszczególnych wsi pozbierali wnioski od rolników i 

oddali do gmin, te przesłały by je do Starostwa Powiatowego w Łowiczu , to  

usprawni pracę Wydziału GGN, ponieważ wszyscy nie będą musieli przyjeżdżać z 

pojedynczymi wnioskami, lecz uczyni za nich to gmina – dodała. Nadmieniła, że ta 

akcja została podjęta przez Wójtów Gmin ,a w szczególności bardzo ładnie 

przeprowadził tą akcję Wójt Gminy Zduny, który dostarczył do Starostwa około 

500 wniosków., dodatkowo akcję podjęły gminy Kiernozia, Domaniewice                   

i Chąśno. Natomiast mieszkańcy gmin Kocierzew i Bielawy składają wnioski 

indywidualnie, na dzień dzisiejszy indywidualnie złożono 161 wniosków – dodała. 

Poinformowała, że można przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów                   

z urzędu poprzez środki finansowe otrzymane z funduszu który wypracowuje 

Wydział GGN, w ciągu roku na fundusz wpływa około 400 000,00 zł., a pieniędzy 

budżetowych Wydział otrzymuje około 100 000,00 zł. rocznie, koszt modernizacji 

jednej gminy to 400 000,00 zł, więc w ciągu roku modernizację można 

przeprowadzić na terenie jednej gminy – dodała. Poprosiła Radnych by w miarę 

swoich możliwości wpłynęli na członków Rady Gmin, by ci zdecydowali się na 

zastosowanie baz danych oferowanych przez PŁ. Nadmieniła, że ARiMR dokonuje 

kontroli użytków w terenie na podstawie ortofotomapy i zaprezentowała przykład 

takiej mapy.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że mieszkańcy gminy 

Kocierzew indywidualnie mogą składać wnioski do Gminy do 28.02.2006 roku, po 

czym zostaną one przekazane do Starostwa Powiatowego w Łowiczu.    

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał na czym polega zebranie wniosków od 

rolników przez Gminę bądź sołtysów. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Świerzchowska poinformowała, w Gminie 

Zduny zorganizowano to w sposób następujący: sołtysi rozdali wnioski 

poszczególnym rolnikom, po czym zebrali już wypełnione wnioski oraz od każdej 

osoby otrzymali  po 5,00 zł., na znaczek skarbowy, wnioski te przynieśli do Urzędu 

Gminy, po czym Wójt Gminy przekazał je do Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

Dyrektor Wydziału KT Krystyna Wojciechowska przedstawiła i omówiła 

informację z działalności Wydziału KT Starostwa za 2005 rok, założenia pracy na 

2006 rok. /Zał. Nr 2/.   Poinformowała, że do końca czerwca 2006 roku należy 

obowiązkowo wymienić wszystkie prawa jazdy wydane od 01.05.1993 roku do 
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30.06.1999 roku. Korzystając z obecności przedstawicieli mediów chciałabym 

prosić o zasygnalizowanie w mediach o tym fakcie, by ludzie składali wnioski o 

wymianę prawa jazdy już teraz, bo znając doświadczenia z lat ubiegłych, 

większość petentów złoży wnioski w maju 2006 roku i Wydział KT nie będzie w 

stanie obsłużyć około 5 tysięcy osób – dodała. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał, o wysokość wpływów za 2005 rok z karty 

pojazdów, i  na jakiej wysokości zaplanowano te wpływy na rok 2006.     

 

Dyrektor Wydziału KT Krystyna Wojciechowska poinformowała, że ustalając 

wysokość budżetu na dany rok nigdy nie wiadomo, jakie będą obowiązywały 

przepisy w danym roku. Ja wiem, że Pan Radny ma pretensje, że budżet na 2005 

rok został ustalony na zbyt niskim poziomie – dodała. Poinformowała, że w 2005 

roku miał zostać wprowadzony podatek ekologiczny, co by znacznie obniżyło ilość 

importowanych z zagranicy samochodów używanych, w efekcie nie został 

wprowadzony. Mówiło się także o zmniejszeniu w drugiej połowie roku 2005 

wysokości zapłaty za kartę pojazdu, i także nie doszło to do skutku - dodał.   

  

Radny Janusz Michalak nadmienił, iż Pani Dyrektor mówi nie na temat, zostało 

zadane konkretne pytanie i taka powinna być odpowiedź. 

 

Dyrektor Wydziału KT Krystyna Wojciechowska poinformowała, że znane są 

ogólne wysokości wpłat z opłat w Wydziale KT, nie są one rozdzielane. Można to 

łatwo policzyć, ponieważ kart pojazdu wydano w 2005 roku 1655 sztuk, należy to 

pomnożyć przez kwotę zapłaty tj. 500,00 zł., i daje to wynik około 820 000,00 zł. – 

dodała.  

     

Ad pkt. 8 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                        

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2005 rok. 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił i omówił Sprawozdanie         

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego za 2005 rok. /Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego.  

 



 19 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Świerzchowska przedstawiła i omówiła 

informacje o stanie mienia Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/.  

 

Ad. pkt. 10 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach 

 

1) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 

zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łowiczu. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska 

przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i 

wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

Radni Waldemar Wojciechowski, Jan Markus /: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/239/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania         

i wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu 

/Zał. Nr 5/. 

 

2) współdziałania Powiatu Łowickiego i Gminy Miasto Łowicz w zakresie 

wykonania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił i omówił projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego 

i Gminy Miasto Łowicz w zakresie wykonania zadania: prowadzenie centrum 

informacji turystycznej. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Radni Waldemar Wojciechowski, Jan Markus /: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę  Nr XXXVII/240/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

współdziałania Powiatu Łowickiego i Gminy Miasto Łowicz w zakresie wykonania 

zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej /Zał. Nr 6/. 

 

3) odwołania Starosty Łowickiego Pana Cezarego Dzierżka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Stanisław Olęcki przedstawił 

wniosek Klubu Niezależnych Radnych w sprawie odwołania Cezarego Dzierżka          

z funkcji Starosty Powiatu Łowickiego /Zał. Nr7/.  

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że zdolność trafnej oceny sytuacji w celu 

osiągnięcia pozytywnych efektów pracy to roztropność. Umiejętność dobrego 

zarządzania w imieniu własnym i powierzonym, umiejętne i oszczędne obracanie 

pieniędzy to gospodarność, w tych dwóch aspektach należy zwrócić uwagę na 

działania Pana Starosty i całego Zarządy Powiatu Łowickiego oraz Rady Powiatu 

Łowickiego – dodał. Poinformował, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Błędów nie 

robi ten co nie nic nie robi, nie mamy pretensji do tych, którzy robią błędy i muszą 

się do nich przyznać, ale wyciągają z nich później lekcje i działają na rzecz dobra 

ludzkiego, ale trwanie w tych błędach jest jeszcze większym złem  – dodał. 

Poinformował, że należy ocenić roztropność i gospodarność Pana Starosty                   

w świetle takich faktów jak kondycja finansowa Powiatu Łowickiego, która jest 

trudna i złożona. Po siedmiu latach funkcjonowania Powiatu Łowickiego Pan 

Starosta i ZPŁ dostrzegli w końcu  relację, iż dług ZOZ – u w Łowiczu jest 

długiem całego powiatu, w roku poprzednim Klub Niezależnych Radnych również 

składał wniosek o odwołanie Starosty Łowickiego z pełnionej funkcji, i wtedy Pan 

Starosta tłumaczył się tym, iż nie zna żadnego przepisu, który mówi o tym, że dług 

szpitala jest długiem powiatu – dodał. Stwierdził, iż na dzień dzisiejszy nastąpiła 

zmiana stanowiska wśród członków Zarządu Powiatu Łowickiego i blisko 20mln 

dług szpitala uznano  także za  dług Powiatu Łowickiego. Nie wiem jak, ale te 

pieniądze wspólnie ze szpitalem będzie trzeba zwrócić – dodał. Nadmienił, iż 

restrukturyzacja staje pod znakiem zapytania, ponieważ są pewne czynniki 

zewnętrzne, które utrudniają przeprowadzenie restrukturyzacji. Poinformował, że 

restrukturyzacja ma wtedy sens, gdy proces zadłużania zostanie zatrzymany.            

Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że szpital nadal się zadłuża, mimo 

rozpaczliwych wysiłków dyrekcji i z jednej strony stare długi są spłacone,                 
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a z drugiej strony w tym samym czasie, równolegle powstają nowe długi, myślę, że 

potrzebne są konkretne, bardzo bolesne zmiany – dodał. Poinformował, że 

następny aspekt jaki należy rozważyć w finansach Powiatu Łowickiego, to fakt iż 

od 1999 roku Powiat Łowicki z roku na rok zwiększa swoje zadłużenie. Swoją 

działalność Powiat Łowicki rozpoczynał z zerowym zadłużeniem, a w chwili 

obecnej jest to już kwota rzędu 4 280 000,00 zł., w przyszłym roku zaplanowano 

kwotę zadłużenia na 5 735 000,00 zł., do niedawna mówiono, że jest to naturalny 

proces inwestycji, zwiększający majątek Powiatu Łowickiego ale zwiększa się 

także jego zadłużenie – dodał. Powinno się to wytłumaczyć, jak roztropność                

i gospodarność ma się do tego, że w projekcie budżetu PŁ na 2006 rok poziom 

inwestycji z 11% spada do 7%, a zadłużenie nadal rośnie – dodał. Nadmienił, iż w 

2004 roku wzięto kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł., w celu pozyskania środków 

z SAPARDU na inwestycje drogowe. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Powiat Łowicki otrzymał promesę w wysokości 1 000 000,00 zł.,               

w moim odczuciu i odczuciu moich kolegów te pieniądze nie były wolnymi 

środkami tylko powinny zostać przeznaczone na spłatę kredytu, który został 

zaciągnięty na przeprowadzenie inwestycji drogowych, natomiast ZPŁ te środki 

finansowe wydał – dodał. Poinformował, że powinno się spłacić tym 1mln zł., 

połowę długu, w następnym roku skorzystać z kolejnego kredytu, pozyskać środki 

finansowe z zewnątrz i dokończyć pewne inwestycje drogowe, a tak PŁ zaciągnął 

2mln zł., kredytu i wykonał inwestycji za 3mln zł., natomiast w koncepcji KNR 

zaciągnięto by kredyt w wysokości 2mln zł., a wykonano by inwestycji za 4mln zł. 

Gdzieś 1mln zł., rozpłynął się Zarządowi Powiatu Łowickiego, a to są te środki 

finansowe o które tak zabiega Pan Radny Krzysztof Dąbrowski by, dokończyć 

remont drogi Łowicz – Wejsce – dodał. Stwierdził, że zabrakło roztropności                  

i gospodarności. Wartości których brak nie jest łamaniem prawa, ale potrzebne są 

one by pełnić odpowiedzialne funkcje społeczne. Mam poważne zastrzeżenia co do 

roztropności i gospodarności ZPŁ – dodał. Nadmienił, iż pochodną od tego 

wszystkiego jest fakt, że ZPŁ obciąża publicznie KRN za to, że w 2005 roku nie 

sięgnięto po żadne fundusze strukturalne. Pierwszy raz o tym słyszę Panie Starosto, 

od kiedy Pan słucha opozycji – dodał. Poinformował, że w 2005 roku ponad 2mln 

zł. skierowano na inwestycje drogowe. Co stanęło na przeszkodzie by 1mln                

z promesy ulokować tak, by zyskać następne środki finansowe, opozycja nie 

pozwoliła, Rada Powiatu Łowickiego nie pozwoliła, czy Panie Starosto nie 

umieliście sporządzić wniosków – zapytał. Nadmienił, iż w opinii KNR w 

Starostwie Powiatowym w Łowiczu nie umie się sporządzać wniosków o środki 

finansowe z zewnątrz. Nie należy obciążać winą opozycji za własną nieudolność, 

powinno się mieć nie tylko głowę otwartą lecz także uszy przygotowane i słuchać  

co ludzie z zewnątrz mówią by nie popełniać błędów, Panie Starosto należę do tych 

osób, które drugą kadencję twierdzą, że filozofia wydawania środków finansowych   
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i tworzenia budżetu w Powiecie Łowickim jest niedobra i należy ją zmienić - 

dodał. Składane są wnioski i nie zgadzam się z kolegami Radnymi, że KNR tylko 

krytykuje i nie proponuje niczego w zamian, a przecież proponowaliśmy różne 

rozwiązania, tylko że przyjmuje się nasze propozycje, ale nie wykonuje się 

żadnych działań z tymi propozycjami związanych – dodał. Nadmienił, iż ostatnie 

działania Zarządu Powiatu Łowickiego dopełniły kielicha goryczy. Z jednej strony 

przekazuje się informację, że ZPŁ   i Pani Skarbnik na bieżąco monitoruje dochody 

i wydatki budżetu Powiatu Łowickiego, a z drugiej strony pod koniec roku 2005 

zaciąga się kredyt w wysokości ponad 2mnl zł., na spłatę zadłużenia. Klub 

Niezależnych Radnych wykazał, że są wolne środki na koncie Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, na Komisji Budżetu i Finansów ta informacja zyskała 

pozytywną opinie i została przedstawiona Zarządowi Powiatu Łowickiemu, Panie 

Starosto w tej sytuacji należało się odwołać do mądrości RPŁ i poddać tą 

propozycję Klubu pod głosowanie, niech Rada zdecyduje czy ta propozycja może 

mieć odzwierciedlenie w zmianach w budżecie Powiatu Łowickiego – dodał. 

Poinformował, że ZPŁ nie dopuścił do głosowania i zdecydował, że środki 

finansowe zostaną podzielone w sposób zwyczajowo przyjęty. Takie uporczywe 

trwanie w swoim stanowisku i lekceważenie głosu innych jest arogancją – dodał. 

Nadmienił, iż ważną sprawą dla KNR jest restrukturyzacja sieci szkół 

ponadgimnazjalnych, która według członków Klubu  nie jest zamykaniem szkół, 

tylko ich łączeniem lub przenoszeniem. Restrukturyzacja sieci szkół nie może 

przynieść żadnego złego skutku dla ucznia, bo uczeń jest najważniejszy, nie chodzi 

więc o zabieranie środków finansowych z subwencji oświatowej lecz o ich lepsze 

wykorzystanie – dodał. Poinformował, że zrozumiały jest fakt, iż ZPŁ, Skarbnik 

Powiatu czy Wydział EKS nie jest w stanie zaplanować dokładnie wydatków na 

zakupy rzeczowe, ale po to jest rezerwa ogólna. Nie zrozumiały jest fakt, iż nie 

można zaplanować wydatków na płace – dodał. Poinformował, że Klub Radnych 

Niezależnych należy do tych ludzi, którzy uważają, że Ośrodki Zdrowia należy 

sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na inwestycje w łowickim szpitalu, jak np.: 

otwarcie hospicjum w szpitalu czy oddziału długoterminowej opieki medycznej, bo 

są do tego wszelkie warunki.  Nadmienił, iż dało by to szerszy wachlarz usług 

medycznych oferowanych przez ZOZ w Łowiczu, a także zmusiło by NFZ do 

podpisania nowego kontraktu z tym szpitalem. Czy w tych propozycjach jest jakiś 

rozbój, czy są idiotyczne, czy można je lekceważyć – nie można tego zrobić, 

należy się nad nimi zastanowić i publicznie porozmawiać, a tego ze strony ZPŁ nie 

ma i dlatego KNR wnioskuje o odwołanie Pana Starosty Łowickiego – dodał. 

Nadmienił, iż kilkaset lat temu Jan Kochanowski w „Pieśni o spustoszeniu Podola” 

napisał pewną prawdę i mądrość, którą wszyscy powinni się posługiwać. Należy 

przypomnieć drugą część tego aforyzmu, a brzmi ona tak: „Polak mądr po 

szkodzie”, a druga część: „Lecz jeśli z tego prawda nas bodzie, nowe przysłowie 
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Polak sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi”, drodzy Państwo to od was 

zależy czy w finansach Powiatu Łowickiego nastąpi nowe myślenie, bo to ZPŁ 

przedstawił w projekcie budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok to jest 

finansowy gniot – dodał. Jest jeszcze jeden argument za odwołaniem pana 

Dzierżka z funkcji , sięgam po niego niechętnie, a nawet z pewnym wstrętem, ale 

ktoś wreszcie musi to zrobić, otóż osoby publiczne są zobowiązane do składnia 

oświadczeń majątkowych, te oświadczenia są informacją o tym jakim kto jest 

gospodarzem we własnym domu, przykro mi, Panie Dzierżek, ma Pan kłopoty z 

ograniczeniem wydatków w swoim życiu prywatnym, i  przenosi to Pan na życie 

publiczne dodał. 

 

Panie Radny Andrzeju pracował Pan w I kadencji w Zarządzie Powiatu 

Łowickiego, jak także był Pan w koalicji rządzącej, wolał Pan jednak znaleźć jakiś 

nieznaczący szczegół - było to głosowanie nad pensją dla Starosty Łowickiego, by       

z tej koalicji wystąpić, jeżeli chciałby Pan rzeczywiście dobra dla tego powiatu          

w propozycjach jakie Pan tutaj przedstawił, to by je Pan realizował, wolał Pan 

jednak usiąść z drugiej strony i krytykować działania koalicji rządzącej – stwierdził 

Radny Michał Śliwiński. Nadmienił, że jeśli chodzi o restrukturyzacje szpitala, to 

przy przygotowywaniu jej było wiele niejasności, ale nikogo nie interesowało, czy 

restrukturyzacja ma szansę powodzenia. Medialnie wyglądało to fajnie i wszyscy 

głosowali nad rozpoczęciem tego przedsięwzięcia, dlatego nie można teraz 

krytykować, że restrukturyzacja jest źle przygotowana – dodał. Poinformował, że 

1mln zł., otrzymany z promesy został rozdysponowany na „pomoc społeczną” w 

wysokości 800 000,00 zł., oraz w kwocie 160 000,00 zł., zostało spłacone 

zadłużenie.     

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że nie miał na myśli tego, że 

restrukturyzacja szpitala była błędem, lecz tylko wyraził kolejną obawę                      

o  powodzeniu restrukturyzacji. Powiat Łowicki jako organ założycielski szpitala 

powinien mieć przygotowane inne rozwiązanie dla ZOZ – u, dodatkową sprawą 

jaką należy poruszyć jest to, że Powiat Łowicki ma określone dochody własne, 

które są rozwalane, a w których należy zabezpieczyć także wydatki na Muzeum             

w Łowiczu, bo trzeba się cieszyć z tego, że Powiat Łowicki ma Muzeum i nie 

powinno się liczyć na dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy też od 

Wojewody - dodał. Stwierdził, iż jeśli stare zobowiązania spłaca się zaciągając 

nowe kredyty to do niczego to nie doprowadzi. Jeśli nie ma się wystarczających 

dochodów to należy zmniejszyć wydatki, proszę mi wierzyć osobiście darzę 

sympatią i szacunkiem Pana Dzierżka, ale fotel Starosty przerasta jego możliwości, 

dlatego odwołuję się do Państwa by nie krzywdzić tego człowieka i tego powiatu – 

dodał.  
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w taką sytuację jak dzisiejsza nie 

powinien się wkradać wątek osobisty. Natomiast jeśli chodzi o arogancję to proszę 

o wskazanie przez Radę Powiatu Łowickiego choć jednej niesubordynacji wobec 

decyzji, które podejmowane są poprzez głosowanie w sposób ustalony, na Sesjach 

Rady Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że  nie twierdzi, iż jest 

nieomylny, ponieważ czasami są takie sytuacje, które trudno przewidzieć. Są 

sytuacje, gdzie trzeba ważyć pomiędzy suchością, chłodem liczb, a potrzebami 

społecznymi we wszystkich obszarach, począwszy od  tych twardych obszarów do 

tych mniej twardych, a szczególnie w tej infrastrukturze miękkiej gdzie człowiek 

powinien być wartością nadrzędną – dodał. Chciałbym także powiedzieć 

publicznie, że nie obciążałem winą czy zasługą KRN za to, że zatrzymał pewien 

proces zapisany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, natomiast mówiłem zgodnie 

z prawdą, że ich wolą, jak również wolą części Radnych koalicyjnych zaważyła na 

tym, żeby z tej drogi inwestowania czy prowadzenia inwestycji, zejść ze względu 

na niebezpieczne zadłużanie się także w kontekście szpitala łowickiego, i to 

potwierdzam – dodał. Nadmienił, iż nie będzie odnosił się fragmentarycznie do 

finansów i gospodarki finansowej tego powiatu, bo nie powinno się takimi 

fragmentami wyjętymi z mniejszej lub większej całości posługiwać. Będzie to 

prowadziło do pewnego rodzaju pingponga, wtedy będę się starać za pomocą Pani 

Skarbnik pokazywać inne fragmenty z budżetu PŁ tej kadencji i będę udowadniał 

swoją przewagę – dodał. Nadmienił, iż należy spojrzeć całościowo na problemy 

zewnętrzne i wewnętrzne, które są do rozwiązania i uporządkowania. Właściwe 

szacowanie i przewidywanie jest elementem pewnej prowadzonej gospodarki, 

należy mieć świadomość, że zgodność w działaniu jest trudna, nie tylko                 

w zespołach, wiem ile kontrowersji, niezadowolenia i braku satysfakcji wywołują 

propozycje ZPŁ dla Radnych klubu koalicyjnego – dodał. Nadmienił, iż ta 

flustracja nie bierze się z tego, że są to fanaberie i fantazje Zarządu, ponieważ są 

określone sytuacje. Panie Radny Andrzeju był Pan Radnym I kadencji, pamięta Pan 

w jaki sposób czekaliśmy na ustawę o finansowaniu jednostek samorządu 

terytorialnego, mówiliśmy o naszych możliwościach, o dochodach, które można 

zapisać jako dochody własne, do dysponowania uznaniowego m.in. w obszary 

najbardziej potrzebujące, a więc dbałości o majątek Powiatu Łowickiego                    

w inwestowanie, zabezpieczenie tego majątku w drogach, oświacie, kulturze            

w pomocy społecznej czy w reszcie na potrzymanie działalności bieżącej w tych 

obszarach – dodał. Poinformował, że ustawa się zmieniła i w obecnej chwili 

powiaty mają tylko 15% dochodów własnych, ale inna ustawa już te pieniądze           

w określony sposób dzieli, w projekcie budżetu powiatu można je zapisać   tylko w 

określony sposób. Wszystkie inne działania, które są podejmowane  i pozwalają na 

uznaniowość w kwestii finansowania zadań i inwestycji są tymiż ustawami mocno 

ograniczone, chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy, które zewnętrznie            
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i wewnętrznie mają wpływ na gospodarkę finansową powiatu i jej efekty – dodał. 

Przyznaję, że mówiąc rok temu o długu szpitala szukałem rozstrzygnięcia 

ustawowego przypisującego ten dług organowi założycielskiemu – dodał. 

Nadmienił, że w chwili obecnej bardziej to wynika z zachowań się organów 

założycielskich przy przekształcaniu tych jednostek niż wprost z prawa. Powiat 

Łowicki posiada już  doświadczenie i wiedzę w działaniu samorządu powiatowego, 

że pewne zachowania zostały prawnie usankcjonowane po czasie, m.in. w ochronie 

zdrowia na początku funkcjonowania zakładów medycznych – dodał. 

Poinformował, że kiedy pod koniec roku 2003 rozpoczynała się II kadencja 

mówiono o bilansie rozpoczęcia tej kadencji i bilans ten rozpoczynał się 

zadłużeniem na koniec roku 2003 kwotą 3 285 874,00 zł., do tego zadłużenia 

oprócz wydatków w kwocie 2 513 000,00 zł., jako dotacji do Muzeum doliczono 

kwotę  997 000,00 zł., dla ZOZ w Łowiczu, była to kwota, która pozwoliła 

wypłacić przed świętami Bożego Narodzenia pracownikom tej instytucji należne 

im świadczenia – dodał.  Doliczając kolejne lata do 2005 roku ten prawie 1mln dla 

szpitala i to wszystko co ponad standard w stosunku do innych powiatów wykonuje 

PŁ na rzecz Muzeum Łowickiego to jest kwota 4 966 000,00 wobec zadłużenia na 

koniec 2005 roku 4 280 852,00 zł. – dodał. Nadmienił, iż wyłania się perspektywa 

utworzenia nowego budżetu PŁ na 2006 rok, prowizorium, które zostało 

przygotowane, według którego pracuje się nad budżetem, zostało sporządzone 

zgodnie z wszelkimi zasadami obowiązującymi w tej materii. Nie mamy wpływu 

na pewne koszty związane m.in. z „pomocą społeczną”, nie można uznaniowo 

traktować pewnych zjawisk i zdarzeń, nie można być obojętnym również w 

zakresie inwestowania, bądź to dla właściwej gospodarki majątkiem Powiatu 

Łowickiego, bądź to wynikającą z potrzeb bo bezpieczeństwo tego wymaga lub 

pewien standard działania i w końcu jest to pewien nakaz rozwoju cywilizacyjnego 

tego społeczeństwa – dodał. Poinformował, że ma świadomość i podziela zdanie 

nie tylko KNR, bo jest to zdania także i pozostałych Radnych, że budżet Powiatu 

Łowickiego powinien mieć inny kształt. ZPŁ pracuje nad budżetem w dalszym 

ciągu, będą w nim autopoprawki, niektóre są już wprowadzone, nad innymi trzeba 

się jeszcze zastanowić, jest pewien obszar, pewien bufor, który zawsze można 

skrytykować z każdej pozycji, to jest szacowanie dochodów i oszczędności – dodał. 

Stwierdził, iż należy przypomnieć sobie lata gdy wydawało się, że nic nie zagrozi 

wykonaniu określonych kwot w budżecie i się ich nie wykonywało, były i takie lata 

gdzie dochody zostały wykonane w dużym  nadmiarze m.in. w Wydziale 

Komunikacji i Transportu, także w sprzedaży majątku PŁ możliwe, że coś drgnęło. 

Czy to nasza wina, że nadwyżką będzie określonej wysokości, czy to nasza wina, 

że oszczędzamy szczególnie na administracji – zapytał. Poinformował, że od 2003 

roku do 2005 roku koszty administracji powiatowej wzrosły o 0,15%. Dzisiaj Panie 

Radny Andrzeju mógłby Pan załączyć jeszcze opinię pracowników Starostwa             
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w tym zakresie, bo staram się prowadzić politykę kadrową, politykę 

oszczędnościową by nie nadużywać publicznych środków finansowych, by 

pracownicy, którzy pracują w Starostwie byli docenieni i te środki w mojej 

dyspozycji wykorzystuję, choć często z krytyką ze strony Radnych. Nie mam 

pretensji do monitorowania bo jest to taka rola i obowiązek wszystkich Radnych – 

dodał. Poinformował, że w czasie trwającej kadencji wykonano inwestycję                

na  kwotę 13 221 562,00 zł., a od początku powstania Powiatu łącznie w majątek 

trwały zainwestowano 29 540 938,00 zł. Te kilka liczb, które podałem, kwota 

długu wobec dotacji, która została przekazana na Muzeum i szpital, a następnie 

zobowiązania PŁ w stosunku do majątku, który przyrósł powinien świadczyć na 

ocenie, którą dzisiaj wyraził Radny Andrzej Płacheta w imieniu Klubu Radnych 

Niezależnych – dodał. Poinformował, że duże znaczenie w wyniku finansowym ma 

fakt pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, niestety nie na wszystkie 

zadania można te środki pozyskać. Są zadania takie, które z natury się nie 

kwalifikują, a w wielu przedsięwzięciach należy rozważyć czy sięgać po środki z 

zewnątrz i tym samym powiększać majątek Powiatu, czy rozwiązywać problemy, 

które nie wchodzą w obszar kwalifikowalności zadań do wsparcia zewnętrznego, 

ale rozwiązują bieżące problemy społeczeństwa zakresie kompetencji powiatowych 

– dodał. Za chwilę Radni zdecydują czy dają w dalszym ciągu mandat sterowania 

władzy w Powiecie Łowickim Zarządowi Powiatu Łowickiego w takim składzie, 

czy zostanie wyrażone votum nieufności wobec działań Zarządu – dodał. 

Poinformował, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności i wagi tego problemu, a 

wydarzenia te i cała procedura nie jest dla niego bez znaczenia. Nie czuję się z tym 

dobrze, ale mam świadomość swojej odpowiedzialności, mam świadomość decyzji 

podejmowanej w tej chwili przez Radę Powiatu Łowickiego reprezentującą całą 

osiemdziesięciotysięczną społeczność Powiatu Łowickiego. Wiem, że będziecie         

z pełną odpowiedzialnością podejmowali tą decyzję, wynik przyjmę jak zawszę          

z pokorą – dodał.                                       

 

Radny Janusz Michalak poinformował, że miał na dzisiejszej Sesji RPŁ nie 

zabierać głosu, ale został wywołany niejako do tablicy. Tłumaczenie, że 

szacowanie środków finansowych powinno być ostrożne i w związku z tym nie 

wprowadza się określonych kwot do budżetu jest oszukaństwem,  Klub Radnych 

Niezależnych proponował ZPŁ by wprowadził  do budżetu kwoty już wykonane,        

a tych kwot pod koniec października 2005 roku było na kilkaset tysięcy – dodał. 

Poinformował, że Starosta mówił o monitoringu w szpitalu i obszarach miękkich, 

ale gdzie był ten monitoring przy kontraktach z NFZ. Pan Starosta mówił także             

o ostrożności w pomocy społecznej, ale gdzie ten monitoring jeśli okazuje się, że 

po dziesięciu miesiącach na „wynagrodzeniach” w jednostkach zostaje środków 

finansowych jeszcze na trzy lub cztery miesiące, to należy się zapytać gdzie ten 
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monitoring – dodał. Nadmienił, iż należy się także odnieść do środków 

finansowych w tak zwanej nadwyżce budżetowej i skorzystania z kredytu pod 

koniec 2005 roku przez PŁ. Zostały porównane kwoty wykonania dochodów           

i wydatków za 6, 9,10 i za 11 miesięcy i okazało się, że różnica między kwotami 

wydatków, a dochodów w każdym z tych okresów jest bliska 4mln zł., a za            

11 miesięcy biorąc pod uwagę rozchody i przychody różnica wynosi około          

4,5mln zł, Pani Skarbnik za chwilę wyciągnie argument, że w oświacie Powiat 

Łowicki płaci z góry, zgoda, ale miesięcznie jest to 1 600 000,00 zł., należy 

zgodzić się także z tym, że ostatnia rata udziałów zostanie przekazana do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu w styczniu 2006 roku, ale to też jest około 600 000,00 zł. 

– dodał. Nadmienił, iż z jego wyliczeń wynika, że budżet Powiatu Łowickiego za 

rok 2005 powinien się zamknąć mniejszym kredytem o 500 000,00 zł., oraz                  

z 1mln zł., nadwyżką budżetową.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że chciałby się odnieść do monitoringu 

szpitala w Łowiczu. Powiat Łowicki uczestniczy czynnie przynajmniej od 3 lat we 

wspieraniu Dyrektorów szpitala w Łowiczu jeżeli chodzi o zawieranie kontraktów 

z NFZ, w 2005 roku po raz pierwszy zostały ujawnione szczegóły kontraktów 

podpisywanych w województwie łódzkim, stąd inna wiedza i zaangażowanie, 

osobiście uczestniczyłem w negocjacjach kontraktu dla ZOZ – u w Łowiczu na rok 

2006, jak również brałem udział w rozmowach na temat zasad, które powinny być 

wprowadzone w kontraktowaniu usług medycznych w województwie łódzkim, po 

ujawnieniu danych odnośnie kontraktowania – dodał. Nadmienił, iż jeśli chodzi          

o kwestię wolnych środków pojawiających się to rzeczywiście na przełomie 

listopada i grudnia 2005 roku można było mówić o kwocie około 500 000,00 zł., 

które wtedy prawnie były dostępne w budżecie Powiatu Łowickiego. Nadwyżka 

budżetowa składa się z dwóch elementów: oszczędnościowy i wypracowania 

dodatkowych dochodów i idea podziału tych  środków w zależności od tych dwóch 

elementów jest różna, odwoływałem się do działań zwyczajowych, które mają 

miejsce nie tylko w tym samorządzie, ale i w innych także, by odnieść się 

całościowo do nadwyżki budżetowej, tym bardziej, że są różnego rodzaju potrzeby, 

łącznie z potrzebą by oddać ten Powiat następnej kadencji w możliwie 

niepogorszonym stanie., czy warta była cała ta dyskusja w tej sprawie to  

pozostawiam do przemyślenia Państwu Radnych – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w szkołach 

ponadgimnazjalnych kształci się około 5000 uczniów z Powiatu Łowickiego, z tego 

około 4400 w szkołach ponadgimnazjalnych podległych pod Starostwo Powiatowe 

w Łowiczu. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wypracowują niewielkie 

dochody, które wraz z subwencją oświatową wystarczają na utrzymanie placówek 
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oświatowych, w roku 2004 i 2005 te środki finansowe wystarczyły by  do 

zamknięcia się budżetu oświaty – dodał. Nadmienił, iż z 374 nauczycieli, którzy 

pracują w szkołach podległych pod PŁ, 1/3 z nich to dyplomowani nauczyciele, 

oraz mianowani, których w sumie jest 280. Kadra nauczycielska jest przygotowana, 

dzięki temu wyniki uzyskiwane przez absolwentów szkół łowickich są dobre, 

średnia z wyników maturalnych jest wyższa niż średnia w województwie łódzkim – 

dodał. Poinformował, że jest zapotrzebowanie młodzieży na tworzenie kierunków 

rolniczych. W ubiegłych latach jak i we wrześniu 2006 roku na kierunki rolnicze 

szkoły przyjmią uczniów do wszystkich utworzonych klas, jesteśmy jednym z 

nielicznych powiatów gdzie wielu uczniów z ościennych powiatów chce uczyć się 

w naszych szkołach i to więcej niż ubywa z naszego powiatu do innych powiatów – 

dodał. Nadmienił, iż nie można powiedzieć, że nie ma sieci szkół bądź że ona jest 

zła. Ja twierdzę, że ta sieć jest właściwa, nie mamy molochów po 1000 czy 1500 

uczniów, ale efekty w nauczaniu mamy – dodał. Poinformował, że 2005 roku 

szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Łowickiego wzbogaciły swój majątek o ponad           

1mln zł., jeśli chodzi o sprzęt i pomoce naukowe. Wykonano także remonty 

mniejsze lub większe  za około 500 000,00 zł., i  z roku na rok szkoły te są coraz 

lepiej przygotowane, mają lepszą kadrę i są lepiej wyposażone, myślę, że Klub 

Radnych Niezależnych powinien wystąpić z konkretną propozycją co przenieść, co 

zlikwidować, na posiedzeniach komisji stałych Radni rozpatrzą te  propozycje              

i może na Sesji RPŁ Radni podejmą decyzję o zlikwidowaniu kilku szkół – dodał. 

Poinformował, że za kilka lat w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie 

Łowickim będzie uczyło się nie 1200 a 820 uczniów i w sposób naturalny zostanie 

ograniczona ilość placówek, nie będą potrzebne drastyczne cięcia, a proces 

połączenia poszczególnych szkół zostanie spokojnie przygotowany przez Powiat 

Łowicki. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach poinformował, że dług ma do siebie 

to, że zawsze trzeba go spłacić. Kiedy rozpoczęła się II kadencja szpital miał 

zadłużenie około 7 500 000,00 za 2001 rok, a doliczając 2002 rok to doszło  to do                

kwoty 5 150 000,00 zł., już w tym momencie zadłużenie szpitala ogółem wynosiło 

ponad 12 700 000,00 zł., należy więc zadać pytanie w jaki sposób doszło do tego, 

że 1999 roku szpital rozpoczął swoją działalność bez zadłużenia, przez jakiś czas 

szpital wypracowywał nadwyżkę budżetową, a lata 2001 – 2002 doprowadziły do 

tego, iż ZOZ w Łowiczu miał 12 700 000,00 zł długu – dodał.  Proszę Państwa jak 

do tego doszło w ciągu półtora roku czy dwóch lat, mało tego proszę Państwa na 

początku naszej kadencji w szpitalu nie wypłacano pensji przez 4 miesiące – dodał. 

Nadmienił, iż Radni uratowali wtedy sytuację przeznaczając na wynagrodzenia dla 

personelu szpitala 991 000,00 zł., i zostały jeszcze za nie wypłacone pensje za             

3 miesiące. Zapytał, jaki wtedy był to dług 14 200 000,00 zł. Więc Rada Powiatu      
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w II kadencji odziedziczyła dług w wysokości około 15 000 000,00 zł., dziś mówi 

się, że dług szpitala w Łowiczu wynosi około 20 000 000,00 zł., to ja jako 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego               

i Bezpieczeństwa Obywateli generalnie się z tym nie zgadzam, bo mnie to boli jako 

Radnego – dodał. Zapytał, jak to się stało że w poprzedniej Radzie Powiatu 

Łowickiego dług szpitala przez dwa lata urósł do 15 000 000,00 zł., czy wówczas 

nie było Rady Powiatu Łowickiego. Ten dług został dla Radnych II kadencji, nie 

mówi się o tym, że kadencja ta wygospodarowała środki dla szpitala na zaległe 

wynagrodzenia, a za następne trzy miesiące nie zostały one wypłacone i personel 

poszedł do komornika co spowodowało powiększenie się długu – dodał. Zapytał 

czy o tym wszystkim zapomniano. Nadmienił, iż wszyscy Radni byli przy 

ratowaniu szpitala, nawet kosztem Powiatu Łowickiego. Na dzień dzisiejszy dług 

PŁ wynosi około 4 300 000,00 zł., z czego ponad 1 800 000,00 zł., ta Rada Powiatu 

Łowickiego przeznaczyła na wsparcie szpitala w różnych formach. Zadajmy sobie 

pytanie może odjąć nadwyżkę, którą wygenerował PŁ i nowy budżet ustalić na tyle 

na ile nas stać, proszę Państwa nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć 560 km dróg 

powiatowych, z przykrością mówię o tym, przykład gminy Kocierzew która niby 

musi mieć drogę bo karetka pogotowia i straż pożarna musi dojechać, ale Powiat 

Łowicki zaczyna robić trzy drogi na raz, należy ustalić która droga jest główna, a 

które boczne, nie jesteśmy zrobić wszystkich dróg, należy wybrać te priorytetowe – 

dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o sprzedaż Ośrodków Zdrowia, to są Gminy, 

które nigdy nie kupią tych ośrodków nie mówiąc nawet o przekazaniu tych 

ośrodków w trwały zarząd. Nie należy mówić głośno o koncepcji, która nie ma 

powiedzenia – dodał. Nadmienił, że są dwie gminy, które nie są zainteresowane 

przejęciem nawet za darmo. Lekarze, którzy użytkują te budynki może by i je 

kupili, ale za znacznie mniejszą wartość nominalną, ale nie wiadomo czy na takie 

postępowaniem nie obraziłyby się Urzędy Gmin – dodał.   

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż Ośrodek Zdrowia w Łyszkowicach jest 

nieużytkowany i stoi jako pustostan. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach poinformował, że owszem stoi 

pustostan, ale już była koncepcja Pana Bolesława Kowalskiego w sprawie Ośrodka 

Zdrowia w Bełchowie, kiedy to się okazało, że ludność Gminy się obraziła, bo 

zrozumieli, że składają podpisy pod sprzedaż ośrodka w Bełchowie. Nie należy 

mierzyć wszystkich jedną miarą, bo ludzie mają różne potrzeby i w tej sytuacji           

w jakiej jest polska służba zdrowia ludzie boją się prywatyzacji – dodał. 

Nadmienił, iż wszyscy są za spłatą długów, ale należy powtórzyć także i to, że 

wszyscy ratowali szpital łowicki, ale to poprzednia Rada Powiatu Łowickiego 

zostawiła ZOZ w Łowiczu z 15mln długiem.  
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że jest najmłodszym Radnym i jest mu 

nieprzyjemnie słuchać tych wypowiedzi. Aby osiągnąć jakieś porozumienia należy 

dojść do kompromisu, jedna i druga strona musi w jakiś sposób ustąpić, bo na 

dzień dzisiejszy w tej Radzie są tylko pomówienia i wzajemne szarpanie. 

Nadmienił, że na Sesjach Rady Gmin wszystkim Radnym zależy na wspólnym 

rozwoju i należy z nich brać przykład. Ja wiem, że zbliża się kampania wyborcza          

i każdy chce jakoś wyglądać, oraz żeby o nim usłyszano w mediach – dodał. 

Poinformował, że stawia wniosek formalny o przerwanie dyskusji i przejście do 

głosowania. Niech demokracja zadziała – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy są chętni do dyskusji, bo jeśli 

są to należy przegłosować wniosek Pana Radnego Michała Śliwińskiego, a jeśli nie 

ma chętnych to ten wniosek stanie się bezprzedmiotowy. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że wycofuje swój wyżej przedstawiony 

wniosek formalny.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił o przedstawienie opinii Komisji 

Rewizyjnej w sprawie odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty 

Łowickiego.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rak poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2006 roku  zaopiniowała wniosek 

Klubu Niezależnych Radnych Powiatu Łowickiego w sprawie odwołania Pana 

Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego. Komisja Rewizyjna                       

w głosowaniu jawnym: za – 3 osoby, przeciw – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, 

głosem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Klubu Niezależnych Radnych Powiatu Łowickiego w sprawie odwołania Pana 

Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił Radnych o zgłaszanie 

kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 

tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji 

Starosty Łowickiego. Proponuje trzy osobowy skład Komisji Skrutacyjnej - dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił kandydaturę Radnego Kazimierza Raka 

do składu Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Kazimierz Rak wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  
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Radny Michał Śliwiński zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Wolskiego do 

składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zgłosił kandydaturę Radnego Mariana 

Boczka do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Marian Boczek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym:  

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej Radnych: Kazimierza Raka, Jerzego 

Wolskiego oraz Mariana Boczka.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poprosił Komisję Skrutacyjną                      

o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.   

 

Komisja Skrutacyjna przeszła do innego pomieszczenia aby ukonstytuować się              

i przygotować karty do głosowania.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH RADY POWIATU ŁOWICKIEGO W DNIU 

01.02.2006 OD GODZINY 13.45 DO GODZINY 14.00. 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.00 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski poinformował, że Komisja 

Skrutacyjna powołana w składzie Kazimierz Rak, Jerzy Wolski oraz Marian 

Boczek ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski, 

Sekretarz – Marian Boczek, Członek Komisji – Kazimierz Rak. Poinformował, że 

na karcie do głosowania widnieje pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Pana 

Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Powiatu Łowickiego”. Poniżej zostały 

umieszczone dwie możliwe odpowiedzi: TAK i NIE, głosowanie będzie się 

odbywać przez skreślenie jednej z nich, skreślenie obydwu lub żadnej uznaje się        

za głos nieważny, głos jest ważny gdy skreślona zostanie tylko jedna z możliwych 

odpowiedzi – dodał.  
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Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali Radnym karty do głosowania 

według listy obecności na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.   

 

Przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie odwołania Pana Cezarego 

Dzierżka z funkcji Starosty Powiatu Łowickiego 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH RADY POWIATU ŁOWICKIEGO W DNIU 

01.02.2006 - GODZINA 14.10  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.20 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Pana Cezarego Dzierżka z funkcji Starosty Powiatu Łowickiego            

/Zał. Nr 8/. Dodał, że w wyniku głosowania Pan Cezary Dzierżek nie został 

odwołany z funkcji Starosty Powiatu Łowickiego. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że takie są reguły i zasady 

funkcjonowania samorządu powiatowego.  

 

Ad pkt. 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Janusz Michalak poinformował, że chciałby złożyć wniosek o zmianę 

uchwały Nr XXXVII/230/2005 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok, ponieważ w planie pracy RPŁ jest zapis, że w miesiącu 

styczniu 2006 roku Rada powinna uchwalić budżet PŁ na 2006 rok. Powinno się 

ustalić miesiąc przyjęcia tegorocznego budżetu, bo w tej chwili ZPŁ pracuje nad 

czymś co właściwie nie wiadomo czym jest, niby było to prowizorium, ale jest już 

niezgodne z dzisiejszym prawem – dodał. Poinformował, że nikt nie składał 

wniosku by zmienić poprzednią uchwałę. 

  

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Pan Radny Janusz 

Michalak sygnalizował już wcześniej ten problem. Poprosił Panią Radcę Prawnego 

Zuzannę Kordialik – Gronczewską o opinię prawną na ten temat.  
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że nie 

zastanawiała się nad tą sprawą. Należy zastanowić się nad faktem ewentualnej 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy RPŁ na 2006 rok bo budżet na 

2006 rok i tak zostanie uchwalony przez RPŁ tylko w późniejszym terminie- 

dodała.    

 

Radny Janusz Michalak zapytał, po co więc w takim układzie podejmuje się  

uchwałę skoro nie przestrzega się jej. Na komisjach stałych Przewodniczący 

Komisji podjęli punk dotyczący zaopiniowania projektu budżetu PŁ na 2006 rok, 

według planu pracy komisji, a że nie przedstawiono Radnym nowych informacji 

odnośnie budżetu, to na Komisjach po prostu na ten temat nie było dyskusji, na  

Sesji RPŁ powinno się to odbyć w ten sam sposób – dodał. Poinformował, że jeden                    

z artykułów ustawy o finansach publicznych mówi, że budżet uchwala się do końca 

roku poprzedniego, a tylko w uzasadnionych przypadkach można uchwalić  go                

w terminie późniejszym. Nie usłyszałem uzasadnienia i zmiany terminu – dodał. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że od 01.01.2006 roku 

obowiązują nowe przepisy prawa i decyzją ZPŁ było by nowy budżet PŁ na 2006 

rok był opracowany w aspekcie nowych przepisów prawa. Zgodnie z tym budżet 

powinien być uchwalony do 31.03.2006 roku, prace nad budżetem trwają, jest już 

przygotowany projekt spełniający wymogi formalno – prawne – dodała. 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że chociaż sprawa o której chce 

powiedzieć nie leży w kompetencji Powiatu Łowickiego, ale warto o niej 

wspomnieć. Chciałbym poprosić Pana Starostę, Pana Przewodniczącego RPŁ             

o zajęcie się sprawą zadbania o dworzec kolejowy w Łowiczu, a także o przystanki 

PKP, które są w fatalnym stanie. Chciałbym prosić także media o nagłośnienie tej 

sprawy – dodał. Poinformował, że ta sytuacja na dworcach jest przygnębiająca i nic 

nie robi się by poprawić ten stan rzeczy.  Poprosił o danie delegacji Radzie Powiatu 

Łowickiego do poprawienia stanu na dworcach kolejowych.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że dobrze, że Pan Radny 

Bolesław Kowalski zaznaczył, iż zajęcie stanowiska w sprawie dworców 

kolejowych nie leży w gestii Rady Powiatu Łowickiego, a podejmowanie rozmów 

czy współpracy z przedstawicielami PKP jest bardzo trudne.  

 

Starosta Cezary Dzierżek zapytał czy Radny Bolesław Kowalski zgłosił jakieś 

propozycję do zajęcia się tą sprawą jako osobą publiczną. 
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Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż w tej chwili nie jest w stanie wskazać 

osoby w zarządzie PKP, z którą można w tej sprawie porozmawiać. Chciałbym 

tylko by coś się zmieniło na przystankach PKP w Powiecie Łowickim – dodał. 

Nadmienił, iż rozumie, że to nie jest zadanie powiatu, ale jeśli nie będzie się 

nagłaśniać tej sprawy to okaże się w pewnym momencie, że jest za późno na 

jakąkolwiek interwencję co do stanu przystanków kolejowych. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż PŁ uczestniczy jako opiniodawca                  

z głosem opiniującym w przedsięwzięciu samorządowym, z tym że samorządy 

lokalne mają tytuł do tego by włączyć się skutecznie w infrastrukturę transportu 

kolejowego. Powiat Łowicki nie ma żadnej delegacji, żadnego prawa, poza tym, że 

jest uznawany jako opiniodawca i tworzy klimat medialny – dodał. Poinformował, 

że PŁ reaguje na wszystkie sygnały płynące od tych, którzy korzystają z kolei 

głównie w sprawach wycofania z ruchu kolejnych pociągów. W ubiegłym roku na 

naradzie u Marszałka Województwa Łódzkiego poruszano tą kwestię, przy 

najbliższej okazji sprawę tą ponowię – dodał.     

 

Ad pkt. 12 

 

Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  zamknął 

obrady XXXVIII Sesji RPŁ. 

 

  

       Przewodniczący RPŁ 

       /-/ Stanisław Olęcki   

    

Protokołowały: 

/-/A. Drzewiecka 

/-/ B. Prus - Miterka 

              

 

        
 


