
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIX/06 

 

z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 01 marca 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 XXXIX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                 

w Łowiczu. 

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – 

wychowawczych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. 

10. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, 

2) przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi                                                      

      w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi , 

3) zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia         

29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji     

z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu 

powiatu, 

4) zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia              

28 grudnia 2005 roku w sprawie stawek za zajmowanie pasa 

drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar Powiatu 
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Łowickiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

5) uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim.       

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

12. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXIX 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. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

posiedzenia w punkcie  10 podpunktu 6 - podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania               

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie 

Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni 

Radni: Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski, Julian Nowak/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXXIX Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach: 
 

1) Otwarcie obrad XXXIX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3) Wnioski do porządku obrad. 

4) Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie  

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

8) Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej              

w Łowiczu. 

9) Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo –  

wychowawczych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. 

10) Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, 

2) przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi                                                      

w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi , 

3) zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia          

29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu 

powiatu, 

4) zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego  

     z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie stawek za zajmowanie pasa  

     drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar Powiatu  

     Łowickiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami  

     lub potrzebami ruchu drogowego, 

5) uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim,    
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6) podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego  w  sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

sierpnia 2005 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w 

Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, 

ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów 

wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.  

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

12. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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 18 radnych, nieobecni Radni: 

Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski, Julian Nowak/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 
 

Członek zarządu Waldemar Osica poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia 

III Edycji Konkursu na Turystyczną Pamiątkę z Regionu, konkursu 

organizowanego min. przez Polską Organizacje Turystyczną   zgłoszona  do tego 

konkursu praca Pani Krystyny Lis z Niespuszy Nowej w Gminie Chąśno uzyskała 

wyróżnienie w kategorii „Artystycznych dzieł z lokalnym motywem” za wycinankę 

ażurową symbolizującą region łowicki. Zgłoszono ogółem 70 pamiątek spośród 

których przyznano nagrody i wyróżnienia  w 3 kategoriach: 

- w kategorii symbolizującej region, miejscowość, lokalną tradycje, 

- w kategorii artystycznych dzieł z lokalnym motywem, 
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- w kategorii wytworów sztuki kulinarnej i regionalnych przysmaków o unikalnej 

recepturze – dodał. 

Stwierdził, iż doniosłość i rangę tego  wydarzenie podkreśla fakt, że z terenu  

województwa łódzkiego zostały przyznane tylko dwa wyróżnienia. Jedno dla 

Powiatu Łowickiego zaś drugie dla Powiatu Zgierskiego – dodał. Nadmienił, iż 

podczas uroczystej gali która odbyła się 7 lutego 2006 roku w Warszawie, Pani 

Krystyna Lis nie mogła uczestniczyć, natomiast nagrodę w jej imieniu odebrał 

Dyrektor Wydziału RIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu Krzysztof Osóbka.  

Jest to dla nas duże wyróżnienie, jest Pani ambasadorem sztuki łowickiej , jest Pani 

ambasadorem Powiatu Łowickiego – dodał.  

 

Jest Pani co prawda ambasadorem społecznym, ale nie mniej ważnym dla nas, dla 

kultury łowickiej, jest pani kolejna osobą która w taki sposób promuje i prezentuje 

kulturę łowicką – dodał Starosta Cezary Dzierżek.   

 

Pani Krystynie Lis został wręczony dyplom i list gratulacyjny. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jak w roku ubiegłym tak         

i w roku bieżącym Starosta Łowicki przyznał stypendia na II semestr roku 

szkolnego 2006/2007 dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Stypendia otrzymali: 

1) Katarzyna Dudzińska – I Liceum Ogólnokształcące  im. Józefa Chełmońskiego 

w Łowiczu, 

2) Rozalia Dąbrowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika           

w Łowiczu, 

3) Karolina Gajda – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu, 

4) Ewelina Pawłowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami ZPŁ odbył   

4 protokołowane posiedzenia. Nadmienił, iż Członkowie Zarządu zatwierdzili:   

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego         

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Instalacja baterii słonecznych                 

w budynku SP ZOZ w Łowiczu”. 

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w   

trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu komputerowego dla 

potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Członkowie Zarządu zdecydowali o wyborze lokaty typu over/night dla lokowania 

wolnych środków finansowych na koncie bankowym.  Członkowie zarządu 

przyznali stypendia Starosty Łowickiego na semestr letni roku szkolnego 

2005/2006 następującym uczniom szkół ponadgimnazjalnych: 

1) Katarzyna Dudzińska – I LO w Łowiczu, 

2) Rozalia Dąbrowska – II LO w Łowiczu, 

3) Karolina Gajda – ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

4) Ewelina Pawłowska – ZSP w Zduńskiej Dąbrowie  

Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego zajął stanowisko w następujących 

sprawach: 

1) wyrażenia zgody na indywidualny tok nauczania dla uczennicy klasy IV  

Technikum Technologii Żywności w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu - Członkowie 

wyrazili zgodę na indywidualne nauczanie dla uczennicy klasy IV Technikum 

Technologii Żywności w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu bez zwiększania budżetu 

szkoły; 

2) dofinansowania programu edukacji ekologicznej w ZSP Nr 1 w Łowiczu –  

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie programu edukacji 

ekologicznej w ZSP Nr 1 w Łowiczu w  kwocie 700,00 zł ; 

3) rozpoczęcia procedury podziałowej nieruchomości stanowiącej własność  

Powiatu Łowickiego, położonej  w Nieborowie oznaczonej nr ewidencyjnym 

415 - Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko w sprawie rozpoczęcia 

procedury podziałowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego, położonej  w Nieborowie oznaczonej nr ewidencyjnym 415 

według zaproponowanej idei podziału. 

4) liczby klas pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 - Członkowie Zarządu  

zdecydowali o następujące ilości klas pierwszych w poszczególnych szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki: 

- I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - 6 klas pierwszych  

  ogólnokształcących, 

- II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - 4 klasy pierwsze ogólnokształcące, 

- III Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - 3 klasy pierwsze ogólnokształcące, 

- Zespół Szkół Licealnych w Zdunach - 3 klasy pierwsze ogólnokształcące, 

- Pijarskie Liceum w Łowiczu - 2 klasy pierwsze ogólnokształcące, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – 3 klasy pierwsze  

  technikum i 2 pierwsze klasy szkoły zasadniczej,  

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu – 5 klas  

       pierwszych technikum i 1 klasa pierwsza szkoły zasadniczej,  

    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu – 4 klasy pierwsze  

       technikum i 1 klasa pierwsza szkoły zasadniczej,  
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- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 2 klasy pierwsze  

  ogólnokształcące, 3 klasy pierwsze technikum i 1 klasa pierwsza szkoły  

  zasadniczej, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie - 3 klasy  

  pierwsze technikum. 

 5)  zaopiniowania wniosków dla dyrektorów szkół i placówek  

 oświatowych o przyznanie orderów i odznaki resortowej -  Medal Komisji 

Edukacji  Narodowej – Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali 

kandydatury następujących osób do przyznania im Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej: Anna Gajda – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w 

Łowiczu, Zbigniew Sitkowski – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu Jan Sałajczyk – Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu. 

  

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali kandydatury następujących 

osób do przyznania  im Srebrnego Krzyża Zasługi: Zofia Szalkiewicz – 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w  Łowiczu, Danuta 

Zakrzewska – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach, Henryk 

Zasępa – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, Stanisław 

Kosmowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej 

Dąbrowie .  

6) podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych      

     poł. w Łowiczu, obręb Kostka ozn. nr 4667/1, 4667/2, 4667/50 i 4667/60 na     

     rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu –  

    Członkowie Zarządu podjęli decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu           

    nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu, obręb Kostka       

    oznaczonych numerami 4667/1, 4667/2,  4667/50 i 4667/60 na rzecz  

    Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu ; 

7) wniosku Pani Kalinowskiej Urszuli dot. wydzierżawienia gruntu pod  

     garażem przy ul. Stanisławskiego 30 - Członkowie Zarządu negatywnie  

     odnieśli się do wniosku Pani Kalinowskiej Urszuli dot. wydzierżawienia  

     gruntu pod garażem przy ul. Stanisławskiego 30 ze względu na zapis w palnie   

     zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza zatwierdzonego uchwałą  

     Nr XIII/90/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 2003 roku dla  

     terenu położonego przy ul. Stanisławskiego ; 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego podjęli następujące uchwały  
1) powołania imiennego składu Komisji  ds. Wyłonienia Najlepszych            

Sportowców w Powiecie Łowickim, 
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2) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu  

    nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  

    własność Powiatu Łowickiego, ustalenie regulaminy przetargu i treści  

    ogłoszenia o przetargu dla nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb  

    Bolimowska, przy ul. Bolimowskiej oznaczonej nr 2623/1 dla której w Sądzie  

    Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27018. 

3) wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania  

 czynności prawnych w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

Poinformował, iż na obrady XXXIX Sesji RPŁ zostały skierowane następujące 

informacje i projekty uchwał: 

1) Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

2) Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

3) Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – 

wychowawczych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. 

4) Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, 

2) przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi                                                      

      w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi , 

3) zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetu Powiatu  Łowickiego dla niepublicznych szkół  

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół  publicznych z terenu powiatu, 

4) zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia              

28 grudnia 2005 roku w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego 

dróg powiatowych przebiegających przez obszar Powiatu Łowickiego na 

cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, 

5) uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim.       
6) zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

31 sierpnia 2005 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w 

Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i 

przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie 

Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.  
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami ZPŁ 

pracował także nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

Spowodowane to było m.in. zmianami  treści uchwały budżetowej w wyniku zmian 

ustawowych. Ponownie analizowaliśmy budżet, o czym będzie mowa                        

w stosownym punkcie dzisiejszych obrad – dodał.  Nadmienił, iż w związku ze 

zbliżającym się okresem wiosennych roztopów  i podtopień, odbyły się posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w którym udział wzięli 

Wójtowie, podczas którego zostały ustalone zasady współpracy w tym zakresie – 

dodał. Poinformował, że odbyły się także w tej sprawie dwa spotkania                        

z przedstawicielami powiatów sąsiednich. Z przedstawicielem Powiatu Zgierskiego 

z którego Powiat Łowicki dostaje pewną dawkę wody powodującą podtopienia 

oraz z przedstawicielem Prezydenta Miasta Skierniewic w którym udział wziął 

również Wójt Gminy Nieborów Andrzej Werle, omówiliśmy zasady zwracając 

uwagę na nierozsądne i niezasadne spuszczanie wody ze zbiorników w 

Skierniewicach jak również omówiliśmy system komunikowania się, wymiany 

informacji  na temat przepływu wód – dodał. Poinformował, że odbyła się narada 

roczna dotycząca podsumowania wykonania zadań przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Nadmienił, iż prowadzi rozmowy z 

Zarządem Województwa w sprawie odrzuconego wniosku o dofinansowanie na 

zakup sprzętu   dla szpitala łowickiego. Jest pewna nadzieja, że uzyskamy jakąś 

rekompensatę co do odrzuconego wniosku, i w jakimś zakresie wniosek ten 

zostanie zrealizowany , dziś jest jeszcze trudno mówić z jakich środków, czy z 

unijnych czy,  ze środków krajowych - dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że przez Powiatowy Zarząd Dróg 

prowadzone są już  prace remontowe na drogach na co do tej pory zużyto: 

- 2,5 tony masy, 

- załatano około 50 m² dziur,  

- przeprowadzono pielęgnacje zadrzewienia przydrożnego, 

- uzupełniono, naprawiano 11 znaków drogowych, 2 słupki, wymieniono 1 tarcze. 

Nadmienił, iż do końca 2005 roku na utrzymanie dróg zużyto ponad 800 ton 

mieszanki piaskowo – solnej , natomiast od 1 stycznia 2006 roku do 27 lutego 2006 

roku zużyto 623 tony mieszanki oraz 60 ton piasku. Jest to prawie 1,5 tysiąca ton 

które zostały wysypane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dodał. 

Poinformował, że kwota która został zaangażowana w tym roku na utrzymanie 

dróg to prawie 193 000,00 zł. Najpoważniejsza jej część przeznaczona jest na prace 

sprzętu i jest to prawie ¾ tych kosztów – dodał. Poinformował, że prace 

drogowców ocenia jako dobre. Jednocześnie chcę podziękować Wójtom, Gminom , 

Spółdzielniom Kółek Rolniczych za dobrą koordynacje współpracy w tym 

zakresie, dało to pozytywne efekty, pomimo dużych opadów śniegu i wysokich 
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mrozów nie mieliśmy skarg a, wręcz były pozytywne głosy jeśli chodzi                      

o utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na tych drogach – dodał. Stwierdził, 

iż były pewne odcinki dróg nieprzejezdnych, ale nie da się aby wszystko utrzymać 

w idealnym stanie m.in. ze względu na fizycznie posiadany sprzęt.     

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego          

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między 

sesjami brał udział w następujących spotkaniach: 

- 02.02.2006 r – II Wojewódzkie Forum Młodzieży doskonalenia , jakości              

w szkołach kształcących w zawodach rolniczych. Nadmienił, iż kształcenie 

rolnicze zaczyna jakby odżywać , jest nim coraz większe zainteresowanie, nie 

tylko  w zawodach rolniczych ale i około rolniczych. Pan Wicekurator bardzo 

wysoko ocenił ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu  w której to spotkanie się odbywało 

- dodał.  

- 13.02.2006 r – posiedzenia Rady Muzeum w Łowiczu. Na spotkaniu tym był 

poruszany m.in. punkt związany z inicjatywą Pana Piotra Szczepankowskiego – 

Chełmońskiego, Rada Muzeum definitywnie wypowiedziała się, że inicjatywy 

tego Pana są inicjatywami chybionymi – dodał.  

- 15.02.2006 r – odbyła się wystawa malarstwa Moniki Rosiak w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Łowiczu, 

- 17.02.2006 r – odbył się finał Konkursu na Młodego Łowiczanina Roku 2005 

organizowanego przez Forum Młodych Łowiczan . Gratulacje dla FMŁ którzy 

umieją dotrzeć i chcą promować młodych, zdolnych i pracowitych łowiczan , 

Łowiczaninem Roku 2005 został Kamil Sobol – dodał.  

- 25.02.2006 r – odbyło się otwarcie wystawy malarskiej Pani Ewy Grabowskiej, 

- 28.02.2006 r – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu, 

Dyrektor szczegółowo zapoznał Rade z problemami finansowymi z którymi 

boryka się szpital – dodał. 

  

Ad. pkt 7 

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
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Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił Informację o 

stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu oraz 

wspieranie osób niepełnosprawnych /Zał. Nr 2/. 

 

Ad. pkt 8 

 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. 

Nr 3/. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że szpital łowicki jest 

potrzebny społeczeństwu Powiatu Łowickiego. Porównując sytuacje końca 2003 

roku i końca 2005 roku są one zupełnie inne, były one wielokrotnie omawiane na 

spotkaniach i w zakresie liczbowy i sytuacyjnym – dodał. Stwierdził, iż sytuacja ta 

jest zupełnie inna w aspekcie kondycji zakładu i jego sytuacji strategicznej. Rok 

2004 zamknął się przygotowaniem zakładu do dalszego działania i nie stworzył 

perspektyw  poprawy sytuacji, obniżono stratę do 1 486 000,00 zł , która w 2003 

roku wynosiła 4,5 mln jest to ponad 3 miliony złotych a uczyniono to dużym 

wysiłkiem skierowanym w działania organizacyjne  przy jednoczesnym 

podwyższeniu kontraktu – dodał.   Poinformował, że celem i zadaniem Zespołu 

Zarządzającego było przede wszystkim sprostanie podstawowej zasadzie  czyli 

podwyższenia wpływów i obniżeniem  kosztów. Tu zaczęło to funkcjonować 

takimi pozycjami jak: zysk ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej,  ale te 

działanie i utrzymanie tych prawidłowości w sytuacji w jakiej znajdował i znajduje 

się szpital w sytuacji kuli śniegowej, gdzie występują ogromne koszty egzekucyjne, 

marzeniem moim było aby zlikwidować windykacje, egzekucje, otrzymywaliśmy 

kontrakt pomniejszony  o 25%, zmuszeni byliśmy do kredytowania się z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych co dawało właśnie efekt tej kuli śniegowej , narastanie 

odsetek poprzez powiększanie zadłużenia publiczno – prawnego – dodał. 

Poinformował, że 15 kwietnia 2005 roku ukazała się ustawa o restrukturyzacji 

szpitali. Nadmienił, iż wszyscy wczytywali się w tą ustawę z dużym niepokojem 

ponieważ stawiała ona wiele jednostek po niewłaściwej stronie , przede wszystkim 

organy założycielskie które zostały postawione w bardzo niekorzystnej sytuacji . 

Stwierdził, iż specyfika grupy ZOZ w Łowiczu była również niekorzystna. Gro 

zadłużenia to zadłużenia publiczno – prawne , poprzez które szpital musiał się 

kredytować – dodał. Nadmienił, iż w aspekcie redukcji kosztów w grę nie 

wchodziło redukowanie kosztów wynagrodzeń. Wiem, że w wielu takich 

jednostkach dyrektorzy rozpoczynali od redukcji kadry i na nowo ją przyjmowali, 

było to takie błędne koło, w Łowiczu takich rzeczy nie było – dodał. 
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Poinformował, że ustawa o restrukturyzacji  dała pewne szanse ale również 

stworzyła ogromne zagrożenie. Ogromnym wysiłkiem został opracowany program 

restrukturyzacji z którego wynikało, że musimy ułożyć się z podstawowym 

wierzycielem zobowiązań publiczno – prawnych którym jest ZUS na kwotę  około 

9 mln zł. podlegająca restrukturyzacji  i kwotę około 3 mln zł wierzycieli cywilno – 

prawnych , jest to nie mała grupa wierzycieli – 110 , i każdy miał inny pogląd inne 

oczekiwania co do odsetek co do terminu spłaty, trudno było sprostać wymogom - 

dodał. Poinformował, że ugody restrukturyzacyjne podpisało 80 wierzycieli co 

spełniło warunek wejścia w restrukturyzację. Warunki tej restrukturyzacji szpital 

otrzymał 29 grudnia 2005 roku z terminem dwuletnim tj. do dnia 29 grudnia 2007 

roku, restrukturyzacja będzie uznana za zakończoną i spełniona jeżeli ZOZ w 

Łowiczu spełni następujące warunki: 

- spłaci zobowiązania publiczno - prawne z tytułu składek wobec ZUS, 

- zrealizuje ugody restrukturyzacyjne zawarte z wierzycielami cywilnoprawnymi 

na dzień 17 listopada 2005 roku. 

Nadmienił, iż ZOZ w Łowiczu jest w 3 miesiącu działań  restrukturyzacyjnych. 

Poinformował, że szpital łowicki dąży do zawarcia ugody z ZUS-em, szpital 

otrzymał pożyczkę z budżetu państwa która natychmiast weszła w jego 

zobowiązania. ZUS postawił warunek, że przystąpi do ugody nawet zaległości 

rozłoży na korzystne raty, ale musimy płacić na bieżąco ZUS i stworzyła się taka 

możliwość ponieważ egzekucje zostały wstrzymane  na pół roku , ale postawiono 

następny warunek  - spłaty części zobowiązań wobec ZUS -u powstałych w 2005 

roku, a jest to niebagatelna kwota – 1 480 000,00 zł wraz z odsetkami to około           

1 500 000,00 zł, połowa tej kwoty tj. 619 581,00 zł  została rozłożona na raty 

miesięczne w wysokości około 160 000,00 zł. Nadmienił, iż pracownicy trzymają 

twardy reżim   jeśli chodzi o wypłacanie im wynagrodzeń. Począwszy od stycznia 

nie zdarzyło się by pracownicy dostali je później niż do 10 dnia miesiąca – dodał.  

Nadmienił, iż na dzień dzisiejszy ZOZ w Łowiczu wywiązał się z 3 rat 5 ratalnego 

zobowiązania wobec ZUS-u. Pozostały nam jeszcze dwie raty i sądzę , że z tego 

również się wywiążemy bo innej drogi nie ma  jak spełnić warunki ZUS-u - dodał. 

Poinformował, że pozostała część zobowiązań po spełnieniu warunków zostanie 

rozłożona  prawdopodobnie na 60 rat. Pozostają wierzyciele cywilno – prawni 

gdzie 31 marca 2006 roku rozpoczyna się już termin spłaty wierzytelności w myśl 

zawartej ugody restrukturyzacyjnej – dodał. Nadmienił, iż w programie 

restrukturyzacji jako źródło zasilania finansowego przewidziano wzięcie kredytu 

komercyjnego. Kredyt ten został bardzo wyważony ponieważ Dyrekcja ZOZ- u 

rozumiała sytuację organu założycielskiego, która na ten moment nie była łatwa, a 

kierując się prawidłowością kredyt ten powinien być wzięty w grudniu bądź 

styczniu tego roku, optowałem za stanowiskiem , że szpital wytrzyma  ponieważ 

nie tylko organ założycielski powinien ponosić skutki restrukturyzacji , ale również  
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ZOZ musi w tym partycypować – dodał. Nadmienił, iż przeprowadził szereg 

rozmów z pracownikami z kadrą zarządzająca i stwierdził, że spotkał się ze 

zrozumieniem. Powoli kadra zaczyna rozumieć sytuacje, co byłoby z jednostką 

gdyby postawiono ją w stan likwidacji, no trudno dziwić się kadrze średniego 

personelu że idzie z roszczeniami do komornika, ale może są to ludzie w sytuacji 

materialnej bez wyjścia – dodał. Poinformował, że szpital jest w fazie 

przygotowywania umowy do podpisu z bankiem na wzięcie kredytu komercyjnego. 

Kredyt ten uwzględniając nasze możliwości sytuacyjne został rozłożony na II 

transze, I transza jest ona do wzięcia w 2006 roku w wysokości 2 mln zł, II transza 

3 mln zł w 2007 roku, sądzę , że posiłkując się tym kredytem jesteśmy w stanie 

sprostać nałożonym zobowiązaniom oczywiście przy wykorzystaniu środków 

własnych, bo gospodarka nasza jest prowadzona bardzo oszczędnie ale z 

zachowaniem bezpieczeństwa – przede wszystkim leki, środki czystości , 

oczywiście nie może być tu mowy o płynności finansowej – dodał. Poinformował, 

że naczelny cel to utrzymanie szpitala i wywiązanie się z nałożonych warunków 

restrukturyzacyjnych, bo przecież osoby znajdujące się na tej sali znają je i 

wszyscy wyrazili wolę wejścia w restrukturyzację. Nadmienił, iż przed wczoraj 

dowiedział się, iż Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o zmianie 

ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej przekazując ją do uzgodnień zewnętrznych na dzień 6 lutego z 

zakończeniem na dzień 20 lutego. Zmiany dokonane   w tej ustawie pozwoliłyby 

nam na ubieganie się o dodatkowy kredyt z budżetu, przedłużono  okres 

restrukturyzowania do 5 lat, ale myślę ze jest to jakiś pozytywny sygnał, może           

w niedalekiej przyszłości okaże się że wyrok który zapadł w Warszawie                     

w ubiegłym roku pod koniec grudnia przyznający nam ponad 4 mln zł ze Skarbu 

Państwa może będzie realizowany, aczkolwiek Skarb Państwa złożył w tej sprawie 

apelację – dodał. Stwierdził iż jest bardzo ważna sprawa aby szpital umiejscowiony 

w powiecie łowickim , pełniący tak ogromne funkcje na tle innych szpitali  

wywiązał się z nałożonych zadań restrukturyzacji, Wiem , że wiele szpitali ma 

ogromne kłopoty, chociażby związanych ze wstrzymaniem egzekucji , zdaję sobie 

w pełni z tego sprawę , że sytuacja jest na tyle groźna , iż kadra zarządzająca 

szpitalem nie może popełnić żadnego błędu , każde opóźnienie wywróci sytuacje 

jaka została przygotowana od 2004 roku i sytuacje związaną z restrukturyzacją – 

dodał. Poinformował, że  bardzo trudno było uzyskać decyzje restrukturyzacyjną,       

a wielu wierzycieli cywilno – prawnych protestowało tylko dla zasady. Nadmienił, 

iż kontrakt zawarty na 2006 rok jest większy finansowo , jednak nie czyni to 

znacznej poprawy. Sądzę  że z roku na rok będzie się on zwiększał , jestem 

zadowolony z zawartego kontraktu na hospitalizacje bo jest on większy o ponad        

0,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, i dzięki pomocy organu 
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założycielskiego, pomocy ordynatorów kontrakt ten stwarza  warunki aby został 

wykonany w 100%  - dodał. 

 

Radny Bolesław Kowalski stwierdził, iż na zakup sprzętu potrzebnego dla szpitala 

łowickiego potrzebna jest kwota w wysokości 627 500,00 zł.  Poprosił o wskazanie 

koniecznych do zakupu urządzeń na potrzeby ZOZ w Łowiczu, niezbędnych przy 

podejmowaniu decyzji o życiu pacjenta. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński  poinformował, że stan aparatury 

łowickiego szpitala przedstawia się katastrofalnie  i również ze strony finansowej,  

bo naprawy tej aparatury pociągają za sobą określone koszty. Stwierdził, iż z 

przedstawionego wykazu najbardziej niezbędny sprzęt ratujący życie to: 

- aparat do ultrasonografii, 

- kardiomonitory, 

- inkubatory, 

- sprzęt do USG, 

- sprzęt anastezjologiczny, 

- sprzęt do rehabilitacji  

Można powiedzieć, że wszystko to co jest zawarte w tym wykazie jest niezbędne, 

był on sporządzany w oparciu o szeroką dyskusją z kadrą zarządzającą, z lekarzami 

wiem , że mamy otrzymać z organu założycielskiego pieniądze które może będą 

udziałem własnym w jego zakupie , są to krople w morzu, ale krople bardzo 

potrzebne – dodał. Poinformował, że ZOZ w Łowiczu – Oddział w Stanisławowie  

ma ogromną kartę przetargową do sytuacji przyszłej i chcąc z niej skorzystać 

należy tą bazę dosprzętowić, doposażyć wtedy można z tego czerpać pieniądze. 

Warunki jakie tam panują też nie są najlepsze, tak jak mogłem przeprowadzić 

szereg remontów na ul. Ułańskiej korzystając z tzw. darmowej siły roboczej tak w 

Stanisławowie tego zrobić  nie mogę , a z takich najpotrzebniejszych rzeczy do 

wykonania które już zahaczają o naruszenie prawa – to stacja uzdatnia ścieków, 

podjazd,  system, wentylacyjny, pomieszczenia do świadczenia rehabilitacji, jest to 

daleka droga  , chociaż w planie inwestycyjnym te potrzeby mamy zawarte , przede 

wszystkim należało by zacząć od rehabilitacji w lecznictwie otwartym , 

konkurencja bije nas na głowę my jeszcze utrzymujemy się dzięki doskonałym 

rehabilitantom, dzięki wykształconym magistrom, ale na dłuższa metę tak być nie 

może , rynek nas zweryfikuje pod tym względem, wydaje mi się że musimy 

wykorzystywać te silne strony ZOZ-u, a likwidować te słabe strony - dodał. 

Stwierdził, iż zostały wykazane najpotrzebniejsze, niezbędne urządzenia służące do 

możliwego, dobrego spełnienia udzielanych świadczeń. 
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Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy w szpitalu prowadzony jest monitoring 

jakości świadczonych usług, jak ocenia to Dyrektor ZOZ w Łowiczu, które 

operacje można wykonywać na bazie posiadanego sprzętu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że szpital wykonuje 

świadczenia zawarte w kontrakcie. Nie możemy wykonywać ponad kontrakt , bo 

aby zakontraktować inne świadczenia należy spełniać odpowiednie warunki , jako 

kierownik zakładu mam określone plany, chciałbym je realizować i  wprowadzić 

także inne produkty , przede wszystkim otworzyć specjalistykę, przywróciliśmy 

poradnię neurologiczną  i jestem zaskoczony taką ilością pacjentów i takimi 

potrzebami – dodał. Nadmienił, iż na bazie posiadane sprzętu w ZOZ w Łowiczu 

wykonywane są i możliwe są do wykonania wszystkie procedury  które zawarte są 

w kontrakcie. Jest to kontrakt opiewający w opiekę specjalistyczną , czyli np. w 

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, kardiologię, neurologię, choroby gruźlicze , 

badania ultrasonograficzne, endoskopowe, przewlekle choroby płuc – dodał. 

Stwierdził, iż niewielka ilość nakładów mogła by przygotować ZOZ w Łowiczu w 

wejście w świadczenia z zakresu ortopedii. Wiem, że wielu pacjentów, po to żeby 

przywrócić sprawność stawu biodrowego czy kolanowego wożonych jest 

kilkadziesiąt kilometrów , gdzie rodziny maja trudności z dojazdem , ja nie widzę 

przeszkód dlaczego by szpital łowicki nie mógł robić tych operacji mając tak 

doskonała bazę rehabilitacyjną, a do tego potrzebne są niewielkie nakłady m.in. 

przystosowanie bloku operacyjnego, takie plany mamy i sądzę, że w niedalekiej 

przyszłości uda nam się to zrobić   – dodał. Stwierdził, iż w przyszłym roku szpital 

łowicki będzie mógł powiększyć swoją bazę o przychodnię okulistyczną. 

Poinformował, że bardzo szybko zostało zlikwidowane lecznictwo otwarte  w ZOZ 

w Łowiczu. Może i były ku temu wtedy takie warunki , ale jak wiadomo rynek i 

potrzeby zmieniają się bardzo szybko , potrzeby wynikające z terenu Powiatu 

Łowickiego są bardzo duże, natomiast NFZ tego nie uwzględnił, posłużę się 

przykładem nasza oferta kontraktowa na 2006 rok  wynosiła ponad 18 mln zł, a 

otrzymaliśmy dużo niższy kontrakt finansowy bo około 14,5 mln zł i myślę, że  

zostanie on wykonany bo nie wykonanie tego kontraktu to strata finansowa my zaś 

za wszelką  cenę staramy się tego zapobiec, jest prowadzony monitoring 

wykonanych świadczeń , wykorzystania aparatury, badany jest jej stan techniczny  

- dodał. 

 

Radny Kazimierz Rak zapytał o wysokość zadłużenia ZOZ w Łowiczu na dzień 

31 grudnia 2005 roku i czy w 2006 roku szpital wystąpi o środki finansowe do 

Zarządu Powiatu, do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, jeśli tak to w jakiej 

wysokości bo dziś na sesji będzie uchwalany budżet Powiatu Łowickiego na 2006 

rok.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że prognoza stopy 

zadłużenia ZOZ w Łowiczu na dzień 31.12.2005 roku wynosi 19 mln zł łącznie z 

rezerwami, bez rezerw jest to kwota 17 mln zł z czego do restrukturyzacji jest           

11 806 000,00 zł , jednak dane te mogą się zmienić bo są to prognozy. Jeśli chodzi 

o drugie pytanie, to tak zamierzam wystąpić, zdając sobie także sprawę                       

z ograniczonych możliwości organu założycielskiego, najchętniej wystąpił bym          

o zasilenie na tak zwaną obrotówkę , bo brakuje oleju i innych rzeczy ale prawo mi 

tego zabrania, na pewno nie będę miał jakiś wygórowanych żądań bo uważam, że 

najpierw trzeba pokazać się samem, a dopiero potem można żądać, sądzę, że nie 

spotkam się z odmową, jeśli taka pomoc będzie możliwa do zrealizowania  to ją 

otrzymam – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przypomniał, że wniosek złożony do 

Marszałka Województwa o sfinansowanie zakupu sprzętu został pominięty, ale 

wrócił teraz z powrotem. Pan Starosta wczoraj na Społecznej Radzie ZOZ –u 

mówił, że w najbliższych  tygodniach nastąpi  rozstrzygnięcie co do dalszych jego 

losów tego wniosku – dodał. Poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zaproponowała by z 

rezerwy przeznaczyć 200 000,00 zł na zakup sprzętu dla szpitala łowickiego.  

 

Ad. pkt 9  

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – 

wychowawczych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. 

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – 

wychowawczych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych /Zał. Nr 4/.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że jednym                          

z  podstawowych zadań powiatu w zakresie  oświaty jest stworzenie dla 

gimnazjalistów oferty edukacyjnej. W końcu grudnia 2005 roku ukazało się 

zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczące terminu rekrutacji do 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych , rozpocznie się ona 3 kwietnia 2006 roku   

i oferta nasza przedstawiona  jest w załączniku nr 1 do informacji – dodała. 

Poinformowała, że łącznie dla gimnazjalistów zostały przygotowane  43 oddziały : 

20 klas licealnych , 18 techników i 5 klas zasadniczych. Nadmieniła, iż w roku 

bieżącym będzie 1157 absolwentów III klas gimnazjów, zaś w roku poprzednim 

uczniów tych było 1175. Przygotowaliśmy więcej oddziałów niż jest młodzieży, 
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liczymy że uda nam się przyciągnąć młodzież z innych powiatów jak było to w 

roku poprzednim biorąc pod uwagę fakt  reaktywacji szkół rolniczych, nasze 

szkoły cieszą się dobrą renoma,  przyciągają młodzież spoza naszego terenu – 

dodała. Nadmieniła, iż szkoła to nauczyciele, kadra i młodzież. Poinformowała, że 

w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Łowicki jest 30% 

nauczycieli dyplomowanych, 50% mianowanych, zaś pozostali to nauczyciele 

posiadający niższe stopnie awansu zawodowego. Nadmieniła, iż 86% środków 

finansowych subwencji oświatowej jest przeznaczonych na pensje i pochodne. 

Ministerstwo Edukacji  nie przeznacza środków finansowych na inwestycje, więc 

musimy pozyskiwać środki pozabudżetowe  - dodała. Czy nasza oferta jest dobra, 

czy spełnia oczekiwania młodzieży, my uważamy, że na dzień dzisiejszy ta oferta 

spełnia mamy dobrą kadrę, szkoły cieszą się powodzeniem – dodała. Nadmieniła, 

iż w związku z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem likwidowania szkół 

Najwyższa Izba Kontroli  przeprowadziła w tym zakresie kontrole. Samorządy 

likwidujące szkoły tłumaczyły swe decyzje poprawieniem sytuacji w szkołach, 

doinwestowaniem ich – dodała. Poinformowała, że likwidacja szkół i placówek 

oświatowych w ostatnich dwóch latach nie przyniosła żadnych oszczędności w 

samorządowych budżetach.   

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ PRZERWE 

W OBRADACH XXXIX SESJI RPŁ – GODZINA 11.55 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.20. 

 

W trakcie przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zaapelował do Przewodniczący Komisji 

Stałych RPŁ o nie zwoływanie w dniu Sesji RPŁ posiedzeń Komisji Stałych.  

 

W trakcie przerwy obrady XXXIX Sesji RPŁ opuścił Radny Artur Balik. 

 

Ad. pkt 10 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że prace nad budżetem Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok przedłużyły się w stosunku do planowanego terminu jego 

uchwalenie ze względu na zmiany ustawowe. Termin ten  wydłużył się, trzeba było 
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ten budżet zapisać w nowej formule zgodnej z ustawą o finansach publicznych – 

dodał. Nadmieniła, iż ten czas Zarząd Powiatu Łowickiego wykorzystał jeszcze na 

prace nad budżetem, na szczegółowe analizy. Projekt budżetu który był 

przygotowany w roku ubiegłym i przyjęty jako prowizorium budżetowe, nieco 

uległ zmianie, w między czasie nastąpiły też pewne sytuacje które spowodowały te 

zmiany, ale również pewne pozycje po stronie kosztów i wydatków uległy 

zmniejszeniu – dodał. Poinformował, że w efekcie tych wszystkich zmian  projekt 

budżetu jaki był przedstawiany na Komisjach i na ostatnim posiedzeniu komisji 

Budżetu i Finansów był z deficytem w wysokości 787 124,00 zł.  W czasie 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów zostały zgłoszone kolejne propozycje co 

do zmian po stronie wydatków, a konsekwencją tego  były zgłoszone w formie 

wniosków zmniejszenia wydatków po jednej stronie i zwiększenia wydatków po 

drugiej stronie – dodał. Poprosił Skarbnik Powiatu o przedstawienie szczegółów 

prac nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok w czasie 

uzyskiwania nowej formy wypełniając ustawowe wymogi jak również 

przedstawienie wniosków zgłoszonych na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Finansów.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że od 1 stycznia 2006 roku 

obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Przedstawiony Państwu nowy 

projekt uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 

rok zawiera nową główkę prawną, nowe zapisy jakie nakłada ustawa o finansach 

publicznych – dodała. Nadmieniła, iż w szczegółach projekt w.w uchwały był 

omawiany na Komisjach Stałych RPŁ /Zał. Nr 5/. Poinformowała, że Zarząd 

Powiatu Łowickiego po zakończeniu obrad Komisji Budżetu i Finansów  odbytej w 

dniach 24 lutego 2006 roku i 1 marca 2006 roku zgłasza do projektu uchwały RPŁ 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, stanowiącego 

załącznik nr 5 następujące autopoprawki: 

- zmniejszenie wydatków o 130 000,00 zł - dotyczy to zmniejszenia  rezerwy 

ogólnej, która w materiale jaki Państwo otrzymaliście wynosiła 230 000,00 zł, 

propozycją Zarządu Powiatu Łowickiego jest zmieszenie jej o 130 000,00 zł do 

kwoty 100 000,00 zł w związku z tym plan wydatków zmniejszy się o kwotę 

130 000,00 zł, a tym samym zmniejszy się także deficyt do kwoty                      

657 124,00 zł,  

- zmiana zapisu w § 15 ust. 4 „§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego  

     do dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach   

     działu do wysokości umożliwiającej realizację zadania, jednak nie więcej niż  

     20% planowanej kwoty”, 

W chwili obecnej przedstawię Państwu samą  treść poprawionego już projektu 

uchwały  z naniesionymi autopoprawkami zaproponowanymi przez ZPŁ – dodała. 
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§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości  

42.741.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 

4.833.818,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3; 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  

18.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4; 

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu  

w wysokości 1.771.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5; 

4) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  

96.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody budżetu Powiatu Łowickiego według źródeł powstawania określa 

załącznik nr 2. 

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 

43.398.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 40.209.399,00 zł, w tym w szczególności: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.269.744,00 zł, 

b) dotacje w wysokości 2.085.263,00 zł, 

c) wydatki na obsługę długu Powiatu Łowickiego w wysokości 208.000,00 zł, 

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z 

zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat 

Łowicki w wysokości 120.000,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.189.422,00 zł, w tym: 

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.041.936,00 zł, 

b)   wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 147.486,00 zł. 

 

2. Kwota wydatków wymieniona w ust. 1 zawiera: 

1) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat w wysokości 4.833.818,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8; 

2) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w wysokości 18.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9; 

3) wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych powiatu w wysokości 1.771.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10; 
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4) wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych  

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

w wysokości 96.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

§ 3. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez Powiat 

Łowicki w 2006 roku na kwotę 327.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetu Powiatu Łowickiego wynosi 657.124,00 zł. 

2. Deficyt budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 657.124,00 zł oraz spłaty 

rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2006 w wysokości 2.047.828,00 zł 

zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek  

w wysokości 2.704.952,00 zł. 

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Łowickiego określa 

załącznik nr 13. 

 

§ 5. Wysokość długu powiatu w roku 2006 i w latach następnych określa 

załącznik nr 14. 

 

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe  

w działach: 

1) 801 – Oświata i wychowanie – 145.000,00 zł; 

2) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł. 

 

§ 7. 1. Ustala się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 

3.189.422,00 zł. 

2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2006 stanowi  

załącznik nr 15. 

3. Wykaz inwestycji drogowych określa załącznik nr 15a. 

 

§ 8. Ustala się wydatki na realizację programów przedakcesyjnych w wysokości 

84.230,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

funduszy strukturalnych w wysokości 633.019,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 

zgodnie z załącznikiem nr 18. 

§ 11. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie  

z załącznikiem nr 19. 
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§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków: 

1) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

zgodnie z załącznikiem nr 20; 

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie  

z załącznikiem nr 21. 

 

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 2.085.263,00 zł zgodnie 

 z załącznikiem nr 22, w tym:  

1) dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 

1.311.160,00 zł, 

2) dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

774.103,00 zł. 

 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  

do wysokości 4.204.952,00 zł, w tym na: 

5) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego do wysokości 1.500.000,00 zł; 

6) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w wysokości 

657.124,00 zł; 

7) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.047.828,00 

zł. 

 

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 

upływa w roku 2007; 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku    

          budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego; 

3) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w  

ramach działów; 

4) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach    

działu do wysokości umożliwiającej realizację zadania, jednak nie więcej niż 

20% planowanej kwoty; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  

niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu powiatu. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 

 

Ja mamy pytanie proceduralne do Pani mecenas, co stanie się z wnioskiem 

zgłaszanym na Komisji Budżetu i Finansów który stał się wnioskiem tej Komisji, 

czy zostanie on odczytany na obradach Sesji  jako wniosek komisji, czy on spadł 

zapytał Radny Janusz Michalak  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że wniosek 

ten trzeba przedstawić na posiedzeniu RPŁ. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Julian Nowak odczytał wnioski Komisji Budżetu i Finansów podjęte na 

posiedzeniu Komisji w dniu 24 lutego 2006 roku /Zał. Nr 6/. Poinformował, że w 

dniu dzisiejszym odbył się dalszy ciąg posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów na 

którym został negatywnie zaopiniowany projekt uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok. Radni głosowali w 

następujący sposób: za – 2, przeciw – 5 , wstrzymało się – 1 – dodał.  

 

Radny Janusz  Michalak nadmienił, iż w związku z tym, że w dniu dzisiejszym 

odbył się dalszy ciąg posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów ma wniosek, aby z 

wniosków Komisji Budżetu i Finansów pewne rzeczy usunąć, bo są nowe dane. 

Nie chciałbym, aby były one jako moje wnioski ponieważ pokrywają się one z 

pewnymi wnioskami Komisji – dodał.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, iż wnioski 

muszą być głosowane, i wniosek Radnego Janusza Michalaka powinien być 

potraktowany jako nowy wniosek.  

 

Starosta Cezary Dzierżek  poinformował, że ZPŁ przeanalizował wszystkie 

wnioski Komisji Budżetu i Finansów jakie zostały zgłoszone w pierwszej części 

posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2006 roku. Analizując koszty w działach 

których dotyczyły te wnioski, chcemy odpowiedzieć  na nie – dodał.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że odniesie się do dwóch 

pierwszych wniosków Komisji Budżetu i Finansów tj: Komisja Budżetu i Finansów 

wnioskuje do Zarządu Powiatu Łowickiego o wprowadzenie następujących zmian w 

projekcie  uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2006 rok: 
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1. Dział 750  - Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

zmniejszenie o 300 000,00 zł wynagrodzeń i pochodnych  od wynagrodzeń; 

2. Dział 750  - Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  

zmniejszenie o 100 000,00 zł pozostałych wydatków bieżących; 

Jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe w Łowiczu , o wynagrodzenia i pochodne to w 

2005 roku były one realizowane w 3 rozdziałach:  

- 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – gdzie zatrudnialiśmy jednego 

pracownika,  

- 75011- Urzędy Wojewódzkie – gdzie otrzymujemy dotacje na sfinansowanie 

wydatków wynagrodzeń i pochodnych pracowników którzy realizują zadania z 

zakresu administracji rządowej,  

- 75020- Starostwa Powiatowe – gdzie realizowane są wynagrodzenia i pochodne 

pozostałych  pracowników – dodała. 

Poinformowała, że wykonanie w wynagrodzeniach i pochodnych za 2005 rok 

wynosiło 3 094 905,13 zł. Plan na 2006 rok obejmuje następujące rozdziały: 02002 

– nadzór nad gospodarką leśną – wydatków w tym dziele na wynagrodzenia                 

i pochodne nie ma, są one ujęte w rozdziale 75020,  gdzie założono kwotę                     

3 158 020,00 zł, zaś w rozdziale 75011 zaplanowano kwotę  182 714,00 zł – 

dodała.  Nadmieniła, iż mówiąc o wynagrodzeniach należy wziąć pod uwagę także 

dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne. Tak więc zakładane plany  

prognoz na 2006  rok na wynagrodzenia i pochodne to 3 340 734,00 zł , jest to skok 

o 7,9 % - 245 828,87 zł. – dodała. Poinformowała, że po przeanalizowaniu etatów , 

zawartych umów jakie obowiązują na dzień 01.01.2006 rok, oprócz miesięcznych 

obligatoryjnych wypłat typu wynagrodzenia pojawiły się dodatkowe wypłaty 

dotyczące wynagrodzeń osób które zostały zatrudnione od 01.01.2006 roku.              

W 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Łowiczu pracowało 14 osób 

finansowanych w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych, w chwili 

obecnej wyłoniono 4 osoby dla których szacuje się na wynagrodzenia kwotę              

7 500,00 zł – dodała. Nadmieniła, iż w 2005 roku zostały wypłacone nagrody 

jubileuszowe  w wysokości 50 000,00 zł. Takowe wypłaty planowane są także w 

2006 roku – dodała. Poinformowała, że w 2005 roku wypłacone zostały 2 odprawy 

emerytalne na kwotę 19 258, 44 zł. Nadmieniła, iż na dzień dzisiejszy chęć 

odejścia na emeryturę wyraziło 5 osób które spełniają wymogi formalne. Czyni to 

kwotę  59 601,72 zł, i na tym etapie planowania, mając taką wiedzę takie kwoty 

trzeba zaplanować – dodał. Nadmieniła, iż zostały także zaplanowane środki 

finansowe w wysokości około 2 500,00 zł na wydatki za wysługę lat. 

Poinformowała, że w związku z końcem II kadencji RPŁ zostały także 

zaplanowane  dodatkowe odprawy na podstawie art. 14a ustawy o pracownikach 

samorządowych w wysokości 50 000,00 zł. Stwierdziła, iż zostały przeanalizowane 

wszystkie możliwości oszczędzania. Zarezerwowana jest jedynie kwota w 
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wysokości 85 000,00 zł wraz z pochodnymi która będzie przeznaczona na 

ewentualne regulacje płac bądź nagrody Starosty – dodała. Nadmieniła, iż w 2005 

roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne są niższe, a wynika to z tego, że 

wydatki z tytułu waloryzacji płac dla pracowników w 2005 roku były zaplanowane 

od  stycznia do końca roku, a decyzją Pana Starosty podwyżki zostały wdrożone 

dopiero od 1 lipca 2005 roku, stąd za 6 miesięcy są oszczędności. Oszczędności 

mieliśmy również z powodu nie zatrudniania osób na stanowiskach np. przez              

5 miesięcy nie było zatrudnionej osoby na stanowisku  Skarbnika Powiatu, na 

stanowisku radcy prawnego, od 01.09.05 r nie był zatrudniony także Dyrektor 

Wydziału EKS, z tytułu absencji chorobowych, urlopów macierzyńskich których w 

tym roku nie planujemy i uważam że ta kwota po dodatkowych analizach jest nie 

możliwa do zmniejszenia.  – dodała.  W odniesieniu do wniosku o zmniejszenie 

pozostałych wydatków bieżących o 100 000,00 zł w dziale 750  - Administracja 

publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe poinformowała, że pierwotnie 

wzrost tych wydatków planowany był na poziomie 1,5 % . W stosunku do roku 

2005 pojawiły się nowe wydatki m.in. z tytułu zakupu tablic rejestracyjnych 

których koszt zakupu wzrasta,  wzrosły ceny nośników energetycznych, w 2006 

roku należy przeprowadzić badania pracowników jako obowiązek wynikający z 

przepisów BHP, a w 2005 roku środków finansowych na taki cel nie planowaliśmy, 

w 2005 roku jako urząd, jednostka nie odprowadzaliśmy należnych do PFRON 

składek , taki obowiązek jest w 2006 roku takowe składki będziemy odprowadzać 

bo wynika to z zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, wydatki zostały 

zwiększone także z tytułu szkoleń pracowników  oraz obsługi informatycznej, 

wydatki inwestycyjne – zakup komputerów i kserokopiarki, wydatki związane z 

wdrożeniem programu „BESTIA” który w 2006 roku będzie realizowany po raz 

pierwszy w zakresie elektronicznego przesyłania uchwał Rady i Zarządu do 

Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej – dodała. Stwierdziła, iż 

zmniejszenie tych wydatków o 100 000,00 zł jest również nierealne.  

 

Radny Janusz Michalak poinformował, że w związku z tym iż w trakcie przerwy 

w obradach XXXIX Sesji RPŁ odbył się dalszy ciąg posiedzenia Komisji Budżetu    

i Finansów, Starosta Cezary Dzierżek poinformował o pewnych nowych 

zdarzeniach. W związku z tym chciałbym złożyć nowy wniosek który będzie 

modyfikacją tego pierwszego , tzn podtrzymać zmniejszenia: 

1)  Dział 750  - Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

zmniejszenie o 300 000,00 zł wynagrodzeń i pochodnych  od wynagrodzeń – 

Stwierdził, że jeśli odchodzą ludzie to z pensjami z górnej widełki, a 

przychodzą ludzie młodsi na pewno na początku na  warunkach gorszych.            

Ja przypominam, że w zeszłym roku na Komisji Budżetowej składaliśmy 

wniosek  o zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 290 000, 00 zł, od pani 
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Skarbnik i ZPŁ padło wyjaśnienie i potwierdzenie, że oszczędności na 

wynagrodzeniach są w wysokości 220 000,00 zł, motywuje Pani, że 

wynagrodzenie dla jednego pracownika które było płacone z  rozdziału 02002 – 

nadzór nad gospodarką leśną przechodzi do rozdziału Starostwa, ale już Pani nie 

powiedziała , że jeden z pracowników który do tej pory był w dziale Starostwa 

odchodzi do Biura Rady to jest miej więcej taka sama kwota – dodał Zapytał 

dlaczego wynagrodzenia w Starostwie nie rosną na stanowiskach pani  

inspektor, czy też w tych działach gdzie obsługiwani są  petenci w imię  Urzędu 

Wojewódzkiego. Tam ich wzrost wynosi tylko  1,63% a w pozostałych 

pozycjach wzrost ten jest o 7% - dodał.  

2) Dział 750  - Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

zmniejszenie o 100 000,00 zł pozostałych wydatków bieżących. Stwierdził, że 

jeśli sprzedawanych jest więcej tablic to i więcej pieniędzy jest przyjmowanych 

od klientów, a wzrost jest także o ponad 5%. 

3) Dział 750  - Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego zmniejszenie o 43 000,00 zł wydatków bieżących; 

Wzrost w tym rozdziale jest o 170%,  

W związku z informacją jaką uzyskaliśmy od Pana Starosty, że na drogę 

sapardowską możemy złożyć tylko jeden wniosek i to , że rezerwa została 

zmniejszona o 130 000,00 zł  więc chcielibyśmy zaproponować jej  zmniejszenie        

o kolejne 100 000,00 zł , ponieważ będzie to motywacja dla Zarządu do szybszego 

podzielenie nadwyżki budżetowej i uzyskamy kwotę  543 000,00 zł z czego 

proponujemy do drogi nr 2713 Wszeliwy - Błędów - Łowicz (odcinek Kalinówek- 

Błędów) dołożyć kwotę 405 000,00 zł, do ul. Armii Krajowej – 70 000,00 zł           

i ul. Stanisławskiego 40 000,00 zł,  a resztę na bieżące utrzymanie dróg nie 

wykreślając żadnej pozycji  z załącznika Nr 15a , proponujemy także w  § 15 

wykreślić ust. 3 „ dokonywania przeniesień wydatków miedzy paragrafami  i 

rozdziałami w ramach działów”  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, czy są dalsze głosy w dyskusji. 

Rozumiem Panie Radny Michalak, że ten wniosek  stosunkowo wcześniej 

zgłoszony jest wnioskiem dalej idącym, czy tak Pani mecenas – zapytał.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, iż wydaje jej się, 

że tak. Trudno jest mi tutaj ocenić go liczbowo – dodała. Poinformowała, że 

zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego „Porządek 

głosowania zgłoszonych w dyskusji wniosków jest następujący: głosowanie 

ewentualnych poprawek, przy czym  w pierwszej kolejności głosuje się poprawkę 

najdalej idącą” . Teraz musimy ocenić która poprawka jest najdalej idącą – dodała.  
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Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak stwierdził, iż najdalej idącą poprawką 

jest poprawka zgłoszona przez Komisje Budżetu i Finansów w postaci wniosków.  

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmieniał, iż ZPŁ odniósł się do wszystkich 

wniosków jakie zostały zgłoszone przez Komisje Budżetu i Finansów w dniu              

24 lutego 2006 roku. Zostały jednak zgłoszone nowe wnioski, jak Zarząd ma się do 

nich odnieść, my mamy przygotowane stanowisko, ale w odniesieniu do wniosków 

poprzednich, do dwóch pierwszych Pani Skarbnik odniosła się już – zapytał.  

 

Członek zarządu Waldemar Osica poinformował, że nałożone zadania na 

Wydział RIP i oczekiwania w stosunku do tego Wydziału wymagają określonego 

zabezpieczenia finansowego. W budżecie te zadania , które są przypisane  temu 

Wydziałowi zarówno wynikające z ustaw jak i z regulaminu, nie jest to tylko 

promocja ale i szereg innych zagadnień które są Państwu znane – dodał. . 

Stwierdził, iż w stosunku do działań promocyjnych Powiatu były określone 

oczekiwania, były również  propozycje Komisji która z punktu widzenia 

merytorycznego nadzoruje prace tego Wydziału  i od kilku lat już były kierowane 

w stronę tych zagadnień którymi się ten Wydział zajmuje określone propozycje 

m.in. dotyczące Biesiady Łowickiej, dotyczące zakresu  promocji i innych działań 

które leżą po  stronie tego Wydziału. Poinformował, że działania te zostały 

uwzględnione w budżecie i maja swój zapis po stronie finansowej. Co zmieniło się 

w stosunku do ubiegłego roku , Wydział ten obejmuje swoim zakresem również 

zagadnienia turystyki które poprzednio były przypisane Wydziałowi  EKS w 

związku z tym 20 000,00 zł które w wyniku porozumienia z Urzędem Miasta 

Łowicza jest przekazane Miastu na prowadzenie   centrum informacji turystycznej 

przechodzi przez budżet tego Wydziału w poprzednim roku tego nie było, w 

poprzednim roku było to 10 000,00 zł ale z Wydziału EKS – dodał. Nadmienił, iż 

kolejne działania które się w tym roku pojawiają to poszerzenie zakresu imprezy – 

Biesiady Łowickiej , to rozwój kontaktów z powiatem kartuskim i zakopiańskim i 

na te współdziałanie również muszą być zabezpieczone środki finansowe. Te 

kontakty przynoszą już kolejne wymierne formy w postaci   wymiany młodzieży i 

o tych kwestiach także była mowa, w ubiegłym tygodniu w Kartuzach była 

delegacja naszej młodzieży – dodał.  Na to działanie należy patrzeć także w 

kategorii pewnej inwestycji, efekty będą w późniejszym terminie w postaci 

konkretnych projektów i środków które z tego tytułu się pojawią bo wiemy, że 

Unia Europejska preferuje takie działania – dodał. Poinformował, że poszerzenie 

zakresu promocji to także zakup materiałów promocyjnych. W związku z tym 

biorąc pod uwagę to wszystko na co zwróciłem uwagę Zarząd uznał, że realizacja 

tych zadań wymaga środków finansowych w takiej wysokości w jakiej zostały one 

zapisane w projekcie budżetu – dodał.  
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Starosta Cezary Dzierżek odniósł się do kolejnego wniosku dotyczącego 

zmniejszenie o 230 000,00 zł  rezerwy ogólnej w Dziale 758 – Różne rozliczenia, 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Poinformował, że ZPŁ po 

przeanalizowaniu i biorąc pod uwagę fakt iż, jest to rezerwa ustalona w stosunku 

do całego roku , zdecydował o zdjęciu 130 000,00 zł . Uważamy, że 100 000,00 zł 

należy pozostawić, choćby ze względu na to, że środki zewnętrzne niekiedy nie 

przychodziły na czas i trzeba było posiłkować się tymi środkami finansowym, aby 

zapewnić wypłaty przede wszystkim w postaci wynagrodzeń – dodał.  

Poinformował, że po analizie złożonych wniosków Zarząd przychylił  się do tego 

by te 130 000,00 zł zdjąć po stronie wydatków i jednocześnie proponuje,  aby tą 

kwotą zmniejszyć deficyt Powiatu Łowickiego do kwoty 657 124,00 zł. Stwierdził, 

iż były wnioski aby kwota o jaką zostały zmniejszone wydatki  przeznaczyć na 

budowę dróg. Między innymi zostały wskazane drogi które wpisują się do dróg z 

możliwością finansowania zewnętrznego, chce poinformować, że są prowadzone 

rozmowy dotyczące uzgodnień złożenia wniosków do 10% rezerwy jaką dysponuje 

GDDP, na drogę Łowicz - Wszeliwy, wniosek który był zgłoszony na komisji 

budżetowej był z sugestią żeby w tym roku tą drogę zakończyć i tak też 

prowadzimy rozmowy - dodał. Mamy pewne uzgodnienia co do warunków które 

kwalifikują tą drogę, bo warunki te w bieżącym roku zmieniły się, prowadzimy 

rozmowy i w wkrótce powinniśmy znać do jakiej  kwoty możemy liczyć na 

wsparcie  – dodał.  Nadmienił, iż nadwyżka budżetowa już dziś ma swoją 

określoną wielkość 1 943 000,00 zł. W związku z tym stanowisko Zarządu jest 

takie by składając ten wniosek był on dofinansowany z nadwyżki budżetowej – 

dodał.   

 

Starosta Cezary Dzierżek odnosząc się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów  

w brzmieniu „Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje do Zarządu Powiatu 

Łowickiego o wprowadzenie następujących zmian w zapisach projektu uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2006 rok: 

1) § 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu Powiatu Łowickiego w 

wysokości 787. 124,00 zł., zostanie sfinansowany z wolnych  środków 

2005 roku oraz spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 

2006 w wysokości 2.047.828,00 zł., zostaną  sfinansowane przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek   w wysokości 2.047.828,00 zł 

2) § 14 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.047.828,00 zł”; 

3) wykreślenie z § 14 ust.1 w brzmieniu „Pokrycie występującego w ciągu 

roku  przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego do wysokości 

1.500.000,00 zł  
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4) wykreślenie z § 15 ust. 2 w brzmieniu „Zaciągania kredytów i pożyczek 

na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu Powiatu Łowickiego”  

5) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie „ Dokonywanie przeniesień między  

              zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości       

             umożliwiającej realizacje zadania, jednak nie więcej niż 20%      

             planowanej kwoty”; przedstawił  stanowisko ZPŁ : 

- co do zmiany zapisu w § 4, ust. 2 który otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu 

Powiatu Łowickiego w wysokości 787. 124,00 zł., zostanie sfinansowany z 

wolnych  środków 2005 roku oraz spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających 

na rok 2006 w wysokości 2.047.828,00 zł., zostaną  sfinansowane przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek   w wysokości 2.047.828,00 zł” – Zarząd ma 

stanowisko aby, deficyt na tym etapie nie został pokryty z wolnych środków, 

natomiast wolnymi środkami żeby w kwocie nie mniejszej niż deficyt czyli 657 

124,00 zł  zmniejszyć zadłużenie poprzez spłatę rat najdroższego kredytu, co 

przyniesienie określony efekt finansowy na koniec roku, natomiast deficyt ten 

pokryć zaciągnięciem kredytu w końcu roku, aby zarobić przez kilka miesięcy na 

odsetkach, tak więc ten zapis w takiej formie nie ma racji bytu, jak również 

koresponduje z nim zapis „§ 14 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań 

z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.047.828,00 zł” który 

także tarci swoją racje – dodał.  

- co do zapisu wykreślenia z § 14 ust.1 w brzmieniu „Pokrycie występującego w 

ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego do wysokości 

1.500.000,00 zł” – Zapis ten może mieć swoje zastosowanie lub nie, chce 

jednak zwrócić uwagę, że gdyby była taka sytuacja , że będzie on miał swoje 

zastosowanie wydaje mi się niezasadne żeby dodatkowo przysparzać sobie 

pracy , może to mieć miejsce w sytuacji kiedy zbiegną nam się płatności za 

planowane inwestycje, chce zwrócić uwagę, że do wykonania takich działań 

obliguje RIO , która jest strażnikiem poprawności przeprowadzonej operacji, w 

roku ubiegłym zapis ten był ale z tego kredytu nie korzystaliśmy – dodał. 

- co do zapisu wykreślenia z § 15 ust. 2 w brzmieniu „Zaciągania kredytów i 

pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu Powiatu Łowickiego”  - Stwierdził, że wniosek ten w tym 

wypadku traci sens. 

- co do zapisu § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie „ Dokonywanie przeniesień 

między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości          

umożliwiającej realizacje zadania, jednak nie więcej niż 20%                  

planowanej kwoty” – Zarząd to przeanalizował, kwota w wysokości 20% to 

kwota elastyczna w której się mieścimy i proponuje aby wniosek ten został 

uwzględniony i zrealizowany – dodał.  
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Po konsultacji z Radcą prawnym uznano, że najdalej idącym wnioskiem pod 

względem merytorycznym jest wniosek zgłoszony przez Komisje Budżetu i 

Finansów , czyli pierwszy wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Niezależnych i 

ten wniosek poddajemy pod głosowanie poinformował Przewodniczący RPŁ 

Stanisław Olęcki.  

 

Jest takie powiedzenie „Człowiek pamięta to o czym mu się mówi, a nie to co w 

rzeczywistości jest zrobione” –stwierdziła Radny Michał Śliwiński. 

Poinformował, że Radni opozycyjni z siódemki dużo tylko mówią, aby zrobić 

wokół siebie zamieszanie. Pan Panie Andrzeju krytykował , że środki z nadwyżki 

w przyszłości przeznaczymy na budowę dróg , teraz okazuje się , że siódemka 

radnych opozycyjnych jest za tym żeby budować drogi, i teraz wskazujecie takie 

drogi na które na dzień dzisiejszy nie można pozyskać środków z Unii 

Europejskiej, możemy jedynie starać się o środki finansowe1% , i Zarząd wskazał 

już, że w tym kierunku działamy, nie rozumiem czy to jest tylko taka farsa, aby 

pomieszać , czy żeby teraz aby tym Radnym którzy cały czas podnosili rękę 

przeciwko budżetowi, raportowanie chcą sobie zrobić kiełbasę wyborczą, bo 

zabierając z inwestycji  drogowych które były wskazane przez Zarząd to widzę że 

przesunięcia są tylko pod kątem tych radnych którzy głosowali przeciwko 

budżetowi, i teraz Panie Waldemarze co Pan odpowie swoim wyborcom z gminy 

Chąśno, od których dostał Pan głosy, teraz zabierze im Pan  drogę – dodał.  

 

A która drogę im zabieram Panie Radny Śliwiński zapytał Radny Waldemar 

Wojciechowski 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że jest to droga  Goleńsko – Niedźwiada. 

Prowadzi ona przez Goleńsko przez które jeżdżą dzieci z Goleńska do szkoły w 

Niedźwiadzie , jest Wójt z Gminy Łowicz który może potwierdzić , że dzieci z 

Goleńska uczęszczają do szkoły w Niedźwiadzie – dodał. 

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski potwierdził, iż dzieci z Goleńska 

uczęszczają do szkoły w Niedźwiadzie.  

 

Ja rozumiem, że może będzie teraz zarzut, że Zarząd nic nie zrobił w tym kierunku, 

żeby złożyć wniosek o refundację z budżetu UE, tak tylko pamiętajcie Państwo         

o tym , że przyjęliśmy kredyt  w wysokości 5 000 000,00 zł na restrukturyzacje 

szpitala, a żeby ubiegać się o środki refundowane z UE trzeba najlepiej złożyć jakiś 

duży wniosek, bo to jest wniosek najlepiej punktowany – dodał Radny Michał 

Śliwiński.  Ja wiem Panie Andrzeju, że Wasza 7 ma plan uzdrowienia służby 

zdrowia  i uzbierania pieniędzy dla szpitala, bardzo wspaniałym pomysłem jest 
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sprzedaż Ośrodków Zdrowia , tylko ja mam takie pytanie czy pan Panie 

Kazimierzu , pan Panie Waldemarze popieracie też sprzedaż tych OZ, bo widzę, że  

Pan Bolesław Kowalski akurat już dał przykład, że nie jest koniecznie za ich 

sprzedażą, ja rozumiem , że najlepiej i najprościej to jest pokrzyczeć i sobie iść i 

pośmiać się z tych którzy akurat będą podejmować jakiekolwiek decyzje – dodał.  

Ja wiem, że wynagrodzenia w Starostwie to też bardzo medialna sprawa, bo nikt 

nie lubi urzędników, a każdy z wyborców powie, ale załatwili urzędników, a 

zapytajcie tych dziewczyn za ile one pracują 600,00 zł – 700,00 zł , jak można 

proponować takie rzeczy – dodał. Stwierdził, że Radni Gmin współpracują dla 

dobra gminy, a nie tylko po to żeby wykazać się jako jeden,  sam radny żeby 

zaistnieć. Powiem tak, że  szkoda  że u nas jest tylu Radnych z takimi ambicjami – 

dodał Radny Michał Śliwiński 

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż było bardzo mądre porównanie. 

Te dziewczyny maja po 600,00 zł, a proszę mi powiedzieć ile mają sprzątaczki, 

Panie Radny Śliwiński czy ta droga o której Pan wspomniał, Niedźwiada – 

Goleńsko czasem nie przebiega przed Pańskim domem, ja walczę o drogę na którą 

można pozyskać środki z zewnętrz aby ją dokończyć a nie   tu kawałeczek drogi 

tam kawałecze, a w środku dziury, a w Łyszkowicach na wyjeździe w kierunku 

Brzezin metrowe dziury – dodał. 

 

Radny Stanisław Felczyński poinformował, że  dziury na drodze w Łyszkowicach 

zostały już zlikwidowane.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż droga Łyszkowice – Bełchów to 

droga sapardowska. Dlaczego dopiero teraz, kiedy na Komisji Budżetu i Finansów 

wyszło, że pojawiły się środki finansowe w GDDK Państwo przypisujecie sobie – 

„złożyliśmy wnioski”, dlaczego nie  wcześniej, Panie Radny Śliwiński w ubiegłym 

roku  wnioskowaliśmy o drogę na gminie Łowicz na wysokości cegielni w 

kierunku Strzelcewa, dlaczego Pan tego nie poparł –zapytał.   

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że droga Niedźwiada – Goleńsko nie 

przebiega przed jego domem. Przed moim domem zrobił drogę powiatową  Wójt 

Gminy Łowicz, kiedyś ktoś powiedział, że zawsze ważne są tylko  drogi główne          

i na nie staramy się pozyskać pieniądze, ale po tych mniejszych drogach w które 

powiat został obciążony też jeżdżą ludzie, dzieci chcą w dobrych warunkach 

dojechać do szkoły - dodał. 

 

Panie Radny Śliwiński obiecywałem sobie, że zamknę buzię raz na zawsze, ale 

niestety zostałem wywołany do tablicy nadmienił Radny Andrzej Płacheta. Po 
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pierwsze moje myślenie tym różni się od Pana myślenia, że ja staram się myśleć 

kategoriami Powiatu, i składając wnioski na Komisji Budżetu i Finansów                    

o dokończenie drogi sapardowskiej mieliśmy na uwadze przede wszystkim to by 

nie zaciągając kredytu  tak te drogi pociągnąć, żeby pozyskać środki z zewnątrz           

i dlatego też zgłosiliśmy drogi Łowicz – Wszeliwy i Łyszkowice – Bełchów ,              

i okazało się że takie środki można pozyskać tylko na jedną drogę, co dziś nam Pan 

Starosta wyjaśnił co przyjmujemy  z pokorą, to był nasz błąd  i gdyby Pan słuchał 

poprawki którą zgłosił Pan Michalak to by Pan przynajmniej przepraszam – bajek 

nie opowiadał , bo poprawka była taka, że zostajemy przy drodze Wszeliwy – 

Łowicz, a te pieniądze które pozyskujemy z oszczędności pozwalają nam na to 

żeby te wszystkie propozycje   które Zarząd w załączniku Nr 14 przedstawił były w 

tym roku realizowane  i ja nie wiem o co Panu chodzi , ta Pańska droga według 

naszej propozycji ma być robiona więc dobrze czy nie dobrze - zapytał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że odnosił się do wniosków które mają 

być głosowane.  

 

Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż istnieje koncepcja na poprawę sytuacji 

szpitala poprzez sprzedanie Ośrodków Zdrowia.  Tak mamy taka koncepcje, a Wy 

jaką macie, kolejny kredycik, tak chcemy OZ sprzedać uważam, że jest to 

pochłanianie kapitału , sprzedać ale pod jednym warunkiem, że środki jakie 

uzyskamy ze sprzedaży OZ będą  tylko i wyłącznie zainwestowane w służbę 

zdrowia, w szpital – dodał. Może mógłby być to oddział opieki medycznej w 

Łyszkowicach, a może hospicjum, a może będzie to oddział długoterminowej 

opieki medycznej, co nie jest potrzebny, a ma Pan źródło finansowania tego 

oddziału umie Pan pokazać te pieniądze , bo my je pokazujemy – ze sprzedaży OZ, 

że się to nie podoba,  trudno , z mocy prawa to Powiat jest właścicielem OZ, czy 

pan się będzie kogoś pytał, czy może Pan sprzedać swój stary samochód używany, 

bo to do tego zmierza – dodał. Poinformował, że kiełbasy wyborczej nie robi, 

przynajmniej on. Ja podjąłem decyzje, że nie chcę  już  być Radnym w Powiecie 

Łowickim , 8 lat mnie do tego przekonało, że jest to twór zbędny , kapitałochłonny, 

i nie przynoszący nic dobrego bo jedyną rzecz którą po sobie zostawiamy moi 

drodzy Panowie to długi - dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, aby została przeprowadzona pewna mała 

symulacja. Może Klub Radnych Niezależnych przegłosował by wniosek  sprzedaży 

Ośrodków, Pan wie o tym, że jest to tylko Pański pomysł Panie Andrzeju – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż  jest jeden chętny do 

kupienia OZ w Łyszkowicach. Wójt Gminy za 1 zł – dodał.  
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że od jesieni są prowadzone rozmowy 

na pozyskanie środków finansowych na drogę Łowicz – Wszeliwy. Wiedzieliśmy, 

że zostaną zmienione warunki kwalifikowania i dlatego cały czas tą drogę 

bierzemy pod uwagę i pamiętamy o niej - dodał. Nadmienił, iż kwestia Ośrodków 

Zdrowia była już wielokrotnie podejmowana i nic nie stoi na przeszkodzie, aby  

była ona podjęta ponownie, aby dokonać pewnej analizy. Te obiekty w jakim były 

stanie każdy wie, ich stan fizyczny  obecnie się poprawił, rzeczywiście zostały tam 

włożone określone duże pieniądze głównie z myślą, o zadaniach  w zakresie 

ochrony  zdrowia, że są to również zadania powiatu, prowadzimy w nich określoną 

gospodarkę która wychodzi na plus i są to te kwoty jakie przekazujemy na wsparcie 

szpitala łowickiego, tak zamyka się koło jeśli chodzi o gospodarowanie tymi 

obiektami – dodał. Stwierdził, że próba podjęta w gminie Nieborów gdzie były dwa 

takie obiekty skończyła się niepowodzeniem, ale można podejmować kolejne 

próby. Były też propozycje przejęcia OZ przez Wójtów Gmin, ale za symboliczną 

złotówkę – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak wniósł o głosowanie  kolejno 

wniosków do budżetu.  

 

Radny Bolesław Kowalski  poinformował, że przysłuchując się dyskusji 

stwierdził iż został zmarnowany określony czas. Późno dostaliśmy materiały, radni 

są niedoinformowani, wielu z nas ma mieszane uczucia, nie wie co teraz ma zrobić 

ze swoim głosem , czy zagłosować za poprawką, czy za budżetem czy przeciwko – 

dodał. Poinformował, że nie był na posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów bo nie 

jest jej członkiem. Nie wiem jaka była dyskusja, ale zastanawiam się czy nie 

należałoby przerwać dyskusji, zdjąć ten  podpunkt z porządku i jeszcze raz   go 

przedyskutować, ja wiem że czas nagli, że jesteśmy zmęczeni ale ta dyskusja i te 

zmiany które w trakcie są wprowadzane przez Klub Radnych Niezależnych i 

Zarząd proponując pewne rozwiązania idące w kierunku obniżenia deficytu i w 

konsekwencji obniżenia zadłużenia tego Powiatu należy przedyskutować – dodał. 

Stwierdził, iż wszyscy wiedzą, że budżet który zamyka się  zadłużeniem, deficytem 

5 mln zł nie satysfakcjonuje ani jednej ani drugiej strony. Czy wszyscy idziemy w 

stronę ograniczenia wydatków, podejrzewam że nie, ja myślę iż ta wizja ostatnia 

jest bardziej upolityczniona, pokazująca kto ma większość, że  bez względu na to         

i tak będzie po naszej stronie , dziwie się kolegą z Polskiego Stronnictwa 

Ludowego że taki styl objęli, dla mnie proszę Państwa ten budżet jest budżetem 

przetrwania, a w niektórych działach budżetem regresji bo patrząc na zadłużenia od 

2001 roku to cały czas wzrasta natomiast środki przeznaczone na inwestycje 

malejąca – dodał.  
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Radny Bolesław Kowalski zgłosił wniosek formalny o zniesienie z porządku 

obrad XXXIX Sesji RPŁ podpunktu 1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ            

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że prowizorium budżetowe Radni 

otrzymali na początku grudnia 2005 roku. Jeśli chodzi o inwestycje jakie były w 

nim zapisane to one w ogóle się nie zmieniały, były wcześniejsze Komisje i nikt 

nie wnioskował  o zmiany w inwestycjach, nawet na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska bo ta 

Komisja jest najbardziej merytoryczna jeśli chodzi o inwestycje i na innych też nie 

było wniosków o to żeby zmienić inwestycje – dodał. Nadmienił, iż  wnioski  te 

pojawiały się teraz na komisji Budżetu i Finansów i tylko dlatego, że na tej Komisji 

Klub 7 radnych ma przewagę i tam będzie załatwiał swoje interesy pokazując nam 

że lekceważymy stanowisko Komisji Budżetu i Finansów.  Mówienie, że ten 

budżet nie jest budżetem oszczędnym ,  nie wiem czy teraz ktoś zauważył, że my 

nie kłócimy się o deficyt, nie bo deficyt de facto jest w miarę do zaakceptowania             

i nie jest to deficyt 5 mln tylko po wprowadzeniu zmian przez Zarząd wynosi on 

657 tysięcy, wydaje mi się , że te zmiany które proponuje opozycja  to rozpasany 

budżet, Zarząd nie ukrywał i nie obudził się z tą inwestycją na drogę Łowicz – 

Wszeliwy, Zarząd cały czas ją monitorował, a na dzień dzisiejszy jeśli chodzi            

o środki unijne na ten rok to sprawę mamy załatwioną , także tymi środkami 

możemy zrobić mniejsze drogi bo na tych zaściankach też mieszkają ludzie - dodał. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że na Komisjach w których były 

omawiane te działy budżetu, tych kwestii nie poruszano. Nadmienił, iż zostało 

dokonanych wiele zmian  m.in. na wnioski radnych. Jeszcze jedna sprawa, chce 

odpowiedzieć Radnemu Waldemarowi Wojciechowskiemu, że te Panie które są 

sprzątaczkami zarabiają brutto 1 250,00 zł,  a na rękę jest to w granicach 800,00 zł 

– dodał.  

 

Radny Janusz Michalak nadmienił, iż zarzuca się głownie jemu, bo to on jest 

członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska, że nie było żadnych wniosków odnośnie inwestycji. Przepraszam 

bardzo, czy ja nie pytałem  pani Skarbnik i Pana Starostę, czy znane jest już 

wykonanie budżetu za 2005 rok, pani Skarbnik odpowiedziała mi jak zawsze 

elokwentnie, że zgodnie  z prawem do 28 musi przekazać informacje do RIO, a my 

możemy dostać 20, więc o czym ja mam dyskutować na podstawie jakich danych,     

a budżet przesunęliśmy, nie dlatego że zmieniła się ustawa o finansach 

publicznych,  przecież dokładnie Pana Starosty słowa brzmiały tak „ no faktycznie 

mamy mało danych będzie ich więcej na koniec roku , więc ustalimy nowy budżet” 
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no i Wy macie te dane, a My nie więc oparliśmy się na podstawie pewnych danych 

z października – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż najdalej idącym wnioskiem 

jest wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego o zdjęcie z obrad XXXIX Sesji RPŁ 

podpunktu 1 w punkcie 10– Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2006 rok. Kto z państwa Radnych jest za odrzuceniem tego 

wniosku – dodał.  

 

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

radny Artur Balik/ 

za   - 9 

przeciw  - 11 

wstrzymało się  - 0 

odrzucili wniosek Radnego Bolesława Kowalskiego o zdjęcie z obrad XXXIX 

Sesji RPŁ podpunktu 1 w punkcie 10– Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że następnym wnioskiem 

jest wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu               

24 lutego 2005 roku. Kto z państwa Radnych jest za odrzuceniem tego wniosku – 

dodał.  

 

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

radny Artur Balik/ 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 4 

odrzucili wniosek Komisji Budżetu i Finansów podjęty na posiedzeniu w dniu               

24 lutego 2005 roku. 

 

W związku z tym przedmiotowy staje się wniosek Pana Radnego Janusza  

Michalak, kto z państwa Radnych jest za przyjęciem tego wniosku – zapytał 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

 

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

radny Artur Balik/ 

za   - 8 

przeciw  - 11 

wstrzymało się  - 1 
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odrzucili wniosek Radnego Janusza Michalaka zgłoszony podczas obrad XXXIX 

Sesji RPŁ.   

 

Radny Andrzej Płacheta stwierdził, iż Radny Wiesław Adach głosuje przeciw 

budowie drogi na gminie Domaniewice. 

 

W związku z powyższym możemy przejść do głosowania nad projektem budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2006 rok z naniesioną w trakcie obrad XXXIX Sesji  przez 

Zarząd Powiatu Łowickiego autopoprawką dotyczącą m.in. zmniejszenia deficytu        

o 130 000,00 zł – poinformował Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

 

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

Radny Artur Balik/: 

za   - 11 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 2 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 241/ 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 7/. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że przebieg pracy, dyskusja nad tym  

budżetem świadczą o dużej odpowiedzialności Radnych za losy wszystkich 

mieszkańców Powiatu Łowickiego. Padały różne zdania, ostre słowa, chciałbym 

powiedzieć że może momentami i mi brakło cierpliwości, że jeśli w tym czasie 

kogoś obraziłem to przepraszam , jak również chcę powiedzieć że nie uczuje także 

urazy do bardzo ostrej krytyki momentami wydaje mi się nawet niezasadnej krytyki 

ale to moje osobiste odczucie, nie mniej jednak chce powiedzieć , że wszystkie te 

uwagi które zarówno poprzedzały prace nad budżetem, przypomnę tu historie z 

okresu października, listopada i grudnia, jak również  to co się działo podczas 

dyskusji , biorę sobie głęboko do serca i tak jak dzisiaj na Komisji Budżetu                

i Finansów pewna wiedza, doświadczenie i nauka będą pomocne Zarządowi jako 

pewne wskazówki co do gospodarowania tymi środkami dziękuję , że został ten 

budżet w tym kształcie w jakim Zarząd zaproponował przyjęty – dodał. Stwierdził, 

że jego realizacja będzie trudna , będzie monitorowana  i uważam to za duży plus, 

za to że Radni Powiatowi nie są Radnymi po to by tylko być Radnymi, ale że 

poważnie podchodzą do funkcji jaką na nich  ten mandat społecznego zaufania 

został nałożony. 

 

Radna Jolanta Kępka zwróciła uwagę , że Pan Radny Waldemar Osica, 

Eugeniusz Bobrowski, Stanisław Olęcki, Wiesław Adach, Radna Jolanta Frątczak 

wstrzymała się od głosu,  głosowali przeciwko temu żeby społeczeństwo Miasta 
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Łowicza miało chociaż kawałek chodnika. Tylko zawsze Państwo uważacie, że 

jednak wszystko powinniśmy robić na gminach , czy w Mieście Łowiczu nie 

mieszkają również mieszkańcy którzy potrzebują iść prostym chodnikiem, Państwo 

również w tym swoim głosowaniu zadecydowali, że jednak mieszkańcy Łowicza 

nie będą go mieli – dodała.  

 

To jest Pani ocena, ja mam też troskę o mieszkańców Miasta Łowicza , natomiast 

śmiem powątpiewać w Pani szczerość troski o budowę dróg w niektórych gminach    

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki. 

 

No cóż Pani Radna, myślę że to była taka wypowiedź czysto przedwyborcza, prasa 

być może o niej napisze i będzie Pani miała dobrą kampanie wyborczą, natomiast 

w tej   wypowiedzi szczerości  w sensie szczerej troski o mieszkańców powiatu ja 

się nie doszukuję, i myślę że jej nie ma, jeśli chodzi o sam problem który Pani 

podniosła tak jesteśmy Radnymi z terenu miasta i leży nam na sercu oczywiście 

dobro tego Miasta i dobro tych wyborców, i działania realizujemy tak by faktycznie 

je realizować, ale jesteśmy również radnymi powiatowymi i trzeba widzieć całość     

- powiat, Miasto, Gminy i w ten sposób dajemy także wyraz temu, że nie kierujemy 

się tanim popularyzmem  widzimy Powiat łącznie, bo dla pani Powiat to tylko 

rogatki Miasta , dla nas Powiat to również ci ludzie którzy mieszkają poza 

Miastem, którzy mają też swoje potrzeby , którzy łącznie z tym Miastem tworzą ten 

Powiat poinformował Członek Zarządu Waldemar Osica. Nadmienił, iż ponad 

80 tysięcy ludności to jest Powiat , 30 tysięcy to jest Miasto. Stwierdził, że nie ma 

Miasta bez wsi i nie ma wsi bez Miasta, a kto tego nie rozumie to jego wiedza jest 

niepełna. Nie chodzi o to by dzielić  to co faktycznie może być zrobione, dróg 

powiatowych poza terenem Miasta jest 550, 106 km i   8,6 km dróg powiatowych 

jest na terenie Miasta, myślę że mieszkańcy wsi i Wójtowie chcieliby żeby drogi 

powiatowe tak jak wyglądają w mieście przynajmniej w połowie wyglądały na 

wsiach – dodał. Za przykład podał ul. Jana Pawła II, ul. Klickiego, ul. Armii 

Krajowej, został zrobiony chodnik także na ul. Klickiego. Poinformował, że  środki 

jakie są przeznaczane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście w 

przeliczeniu na jeden kilometr znacznie przewyższają nakłady na drogi powiatowe 

na terenach wiejskich. Nadmienił, iż nakłady inwestycyjne w latach 1999 – 2005 w 

przeliczeniu na jeden kilometr dróg poza miastem  to 29 000,11 zł  w przeliczeniu 

na jeden kilometr dróg miejskich to 104 226,00 zł. Nie sądzę abyśmy źle dbali o 

wyborców miejskich Członek zarządu Waldemar Osica  

 

Proszę Państwa z nazwiska zostałem wywołany do mównicy , oświadczam że 

amnezji jeszcze nie mam i wiem za czym głosowałem, w projekcie inwestycja na 

drodze w gminie Domaniewice jest uwzględniona poinformował 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach. Poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli Radni biorąc pod uwagę trudną sytuacje szpitala , komisja ta opiniując 

projekt budżetu obwarowała go pewnymi warunkami tzn. jeśli będzie brany taki 

kredyt jaki on był  i pomniejszony o 130 000,00 zł , to o 1 100 000,00 zł spłacamy 

z nadwyżki, taki był wniosek w.w Komisji, i z tej nadwyżki należy jeszcze             

200 000,00 zł przeznaczyć na szpital, musimy jako Rada wspomóc cały Zarząd, bo 

Marszałek Województwa odrzucił wniosek szpitala łowickiego na kwotę ok. 1 300 

000,00 zł  na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, jeśli ktoś popełnił błąd to 

według Kodeksu Cywilnego pewną część powinien zrekompensować, jeśli i my 

staniemy za tym murem, a powinniśmy,   to pojawią się pieniądze na zakup sprzętu 

dla tego szpitala i my jako Powiat możemy ten szpital dosprzętowić, przy takich 

obwarowaniach podeszliśmy do tego budżetu – dodał Wiceprzewodniczący RPŁ 

Wiesław Adach. 

  

PRZEWODNICZACY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ 5 MINUT 

PRZERWY W OBRADACH XXXIX SESJI RPŁ – GODZINA 14.05  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE – 14.10  

 

2) przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi                                                      

     w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi , 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad  

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za 

pobyt ich dzieci w tych placówkach nałożyło  obowiązek przekształcenia Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Kiernozi z dniem 1 września 2006 roku                            

w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty   

z wyprzedzeniem półrocznym należy taką uchwałę podjąć – dodała. Nadmieniła, iż 

warunkiem przekształcenia jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej oraz Rady 

Rodziców i zapewnienie miejsca dla dzieci które tam przebywały. Poinformowała, 

że wszystkie stosowne pisma zostały  zebrane, wysłano także pisma do rodziców 

dzieci które obecnie przebywają w w.w Ośrodku. Większość rodziców już je 

odesłała, z informacją, iż zgadzają się żeby dzieci do chwili ukończenia szkoły  

przebywały w naszym Ośrodku - dodała. Nadmieniła, iż wcześniej wymieniane 

Rozporządzenie MENiS zapowiedziało, iż obecne ośrodki funkcjonujące jako 

Ośrodki Szkolno – Wychowawcze dla dzieci z zaburzeniami w normie 

intelektualnej mogą funkcjonować tylko do końca sierpnia 2006 roku . W związku 
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z tym dostosowywujemy się do nowych przepisów, a różnica jest m.in. taka, że do 

tego Ośrodka będzie centralne kierowanie dzieci, dzieci będą w nim przebywać 

cały rok – dodała. Przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ w sprawie 

przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi  w Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Julian 

Nowak/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 242/ 2006 w sprawie przekształcenia Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi  w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w 

Kiernozi /Zał. Nr 8/. 

 

3) zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania                     

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu powiatu, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego           

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji               

z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych            

o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu. Bardzo szczegółowo  

rozpisaliśmy liczby godzin w szkołach dla dorosłych  w systemie stacjonarnym 

wieczorowym i zaocznym– dodała. Poinformowała, że artykuł ustawy systemie 

oświaty mówi, że w przypadku szkół dziennych odpłatność za nie jest  pełna 100% 

przy pozostałych nie mniej niż 50% . Nadmieniła,  iż po kontroli Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zostało wydane zalecenie pokontrolne aby w nowym roku 

prawidłowo stosować  przepisy, więc zalecenia te są realizowane i przedstawiony 

projekt uchwały jest dostosowany.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna.  



 39 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Julian 

Nowak/: 

za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 243/ 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z 

terenu powiatu /Zał. Nr 9/. 

 

4) zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego  

  z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 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 zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 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 Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Julian 

Nowak, Andrzej Płacheta /: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - o 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 244/ 2006 w sprawie zmiany uchwały                           

Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w 

sprawie 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 10/. 
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5) uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim,    

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim. Poinformował, że projekt tego 

Programu stawał już wcześniej na posiedzeniach komisji stałych RPŁ gdzie 

uzyskał pozytywną opinię. Był również wnoszony na obrady Sesji RPŁ jednak ze 

względu na to, że organizacje pozarządowe  wnosiły swe sugestie m.in. 

Stowarzyszenie „Dać Szanse „ chciało aby znalazł się w tym programie zapis o 

projekcie budowy domu dziennego i stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych 

była również sugestia CARITASU  o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Program ten został zdjęty z porządku obrad bo uległ lekkiej modyfikacji gdyż 

zmienił się okres jego realizacji, a więc harmonogram czasowy realizacji 

poszczególnych zadań – dodał Poinformował, że w dniu 6 lutego 2006 roku PCPR 

w Łowiczu otrzymał informacje z PFRON, że Powiat Łowicki może wejść w 

Program  Wyrównywania Różnic Między Regionami – dodał. /Pismo /Stwierdził, 

iż warunkiem bezwzględnym uczestniczenia w tym Programie jest posiadanie 

uchwalonego Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na dzień składania wniosku. Wnioski do tego programu należy składać do 17 marca  

br. I do 31 marca br.  Poinformował, że program ten został  pozytywnie 

zaopiniowany  przez Powiatową Radę Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                            

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Julian 

Nowak, /: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 245/ 2006 w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim /Zał. 

Nr 11/. 

 

6) zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

31 sierpnia 2005 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w 

Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
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Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, 

ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów 

wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że Powiat Łowicki 

otrzymał pierwszą część środków finansowych na stypendia tj kwotę 231 000,00 zł. 

Abyśmy mogli wypłacić uczniom większe kwoty niż 150,00 zł miesięcznie to musi 

być zmieniony zapis w uchwale RPŁ , wniosek o płatność do RCPS był składany 

jeszcze jesienią, środki te powinny być w grudniu zeszłego roku , w związku z tym, 

inny był poprzedni zapis, i aby nie zamknąć uczniom drogi do większych 

miesięcznych przysługujących im wypłat stypendiów  musimy zmienić ten zapis, 

który poprzednio brzmiał, że stypendium to jest wypłacane  w 10 ratach 

miesięcznych w wysokości maksymalnej 150,00 zł a obecnie zapis ten będzie 

zmieniony – dodał. Nadmieniła, iż w bieżącym tygodniu Powiat Łowicki otrzymał 

pismo, że nastąpi całkowita nowelizacja przepisów wypłaty tych stypendiów, 

Ministerstwo chce uprościć wypłatę stypendiów, chce odejść od rachunków i 

mamy 1 miesiąc  czasu na dostosowanie  naszych przepisów, jednak obecne kwoty 

musimy rozliczyć jeszcze według starych zasad   - dodała. Przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i 

przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2005/2006.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Julian 

Nowak, /: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXIX / 246/ 2006 w sprawie zmiany uchwały                            

Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku             

w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie 
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szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich              

w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006  /Zał. Nr 12/. 

 

Ad. pkt 11. 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że został oskarżony przez Pana 

Kazimierza Raka w prasie, ze to on jest głównym sprawcą tego że jego wniosek             

o dopłaty bezpośrednie do gruntów  został skierowany do Prokuratury, i że to on        

w tym maczał palce. Chciałem powiedzieć, że na 8 tysięcy wniosków które 

wpłynęły 5 tys było kontrolowane przez ortofotomapę, zostały skontrolowane 

dzięki temu, że ten niewydolny Wydział  GGN Starostwa Powiatowego  w 

Łowiczu   miał jako jeden z dwóch w Polsce zrobiona ortofotomapę, powiem Panu, 

Panie Kazimierzu, że ja nie zajmuje się wnioskami, ja zajmuje się Identyfikacją        

i Rejestracją Zwierząt, ja tylko je przyjmowałem kiedy jeździłem w teren, ja tego 

wniosku  nie rozpatrywałem i czuje się  w pewnym sensie pomówiony przez Pana , 

może pracował Pan kiedyś w jakiś służbach bezpieczeństwa, że ma Pan takie 

zachowanie – dodał.  

 

Teraz to Pan pomawia – dodał Radny Andrzej Płacheta  i Radna Jolanta Kępka. 

 

Ja tylko pytam, nie pomawiam, że Pan czuje jakiś spisek, że kogoś chcę się jakoś 

wrobić – stwierdził Radny Michał Śliwiński . Poinformował, że nie jest to sprawa 

kierowana przez Powiat Łowicki. Jest to sprawa która jak jest mi wiadomo  

wszczęta jest z urzędu i tym się zajmuje Warszawa, także ja jako zwykły szary 

pracownik  Panie Kazimierzu nie mam nic do tego – dodał.  

 

Panie Kolego Śliwiński ja powiem Panu szczerze, że długo myślałem nad tym 

wystąpieniem i chciałem Pana przeprosić za to  jeżeli czuje się Pan urażony                 

i proszę o przyjęcie tych przeprosin   jeżeli nie to trudno - poinformował Radny 

Kazimierz Rak. Nadmienił, iż w dzisiejszej prasie został opisany jako 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej i chciałby w związku z tym wyjaśnić niektóre 

sprawy które nie są nie zgodne z faktami. Ja i moja rodzina zostaliśmy pomówieni 

w prasie , i sprawa został skierowana do Policji i ja tego nie ukrywam, w 1999 roku 

kupiliśmy od Skarbu Państwa nieruchomość rolną, kupiła ją moja małżonka, 

kupiliśmy to w drodze przetargu nieograniczonego w którym starowały 4 osoby          
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i moja małżonka wylicytowała największą kwotę a zatem nabyliśmy tą 

nieruchomość – dodał. Stwierdził, iż wydawało mu się to za duży sukces życiowy 

zważywszy, że była to kwota którą w zasadzie przepłacili od kwoty wyjściowej          

o ponad prawie 40 000,00 zł. Jest to duży uszczerbek dla mojego rodzinnego 

budżetu, bo spłacamy ten kredyt do dnia dzisiejszego, małżonka kupiła tą 

nieruchomość tą działkę to pastwisko w dobrej wierze, kupiła na podstawie 

dokumentu – wypisu z rejestru gruntów i mapie do celów prawnych wydanych 

przez Starostwo Powiatowe  w Łowiczu – dodał.. Poinformował, że na podstawie 

tych dokumentów został sporządzony akt notarialny, a  z kolei po podpisaniu tego 

aktu notarialnego małżonka wystąpiła o założenie księgi wieczystej na tą działkę,         

i ma ja założoną – dodał. Poinformował, że  będąc w Wydziale GGN stwierdził, iż 

w wypisie z rejestru gruntów nieruchomość ta zapisana jest jako pastwisko. Gdy 

małżonka kupiła to pastwisko to w tym momencie jest to użytek rolny, mamy 

ponad 40 ha rodzinne gospodarstwo rybackie które ja prowadzę, do wody nie mam 

dopłaty więc o tą dopłatę nie upominaliśmy się – dodał. Nadmienił, iż w związku        

z tym, ze na zakup tej nieruchomości jest sporządzony akt notarialny jest założona 

księga wieczysta małżonka w dobrej wierze wystąpiła do AR i MR z wnioskiem        

o przyznanie dopłaty do 50 arów gruntów rolnych. Pojechała do Agencji , złożyła 

wniosek, który został przyjęty bez zastrzeżeń i na tym rola się skończyła,                   

w pewnym momencie  gdy AR i MR zaczęła sprawdzać wnioski, a było to już po     

4 miesiącach po przyjęciu tego wniosku przyjechali państwo i stwierdzili, że moja 

małżonka nie kupiła tej nieruchomości tego pastwiska ,bo na tej nieruchomości jest 

grobla, jest nieużytek, jest część stawu, więc pytam jak można było przedstawić 

niezgodną z prawem   mapę, wypis z rejestru gruntów na pastwisko i mapę do 

celów prawnych notariuszowi wprowadzając w błąd notariusza , Wydział Ksiąg 

Wieczystych już nie mówiąc o Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – dodał. 

Do czego zmierzam od dwóch lat nie otrzymujemy dopłat, otrzymaliśmy decyzje z 

AR i MR, że nam się nie należy dopłata, mija 2 lata teraz otrzymujemy z AR i MR 

zawiadomienie o rzekomym usiłowaniu wyłudzenia dopłaty, oświadczam tutaj   że 

przez 2 lata przez które obowiązują dopłaty moja małżonka ani moja rodzina nie 

wzięła złotówki z AR i MR i dzisiaj przedstawia się mnie i moją małżonkę jako 

przestępców – dodał. Żeby skończyć to , to chciałbym na ręce Przewodniczącego 

RPŁ Stanisława Olęckiego , skoro czuje się oskarżony ja i moja rodzina złożyć 

rezygnacje z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 13/.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż docenia troskę i dbałość o 

własne dobre imię Pana Kazimierza Raka. Zapytał Panią Dyrektor Wydziału GGN 

czy chce zabrać głos jako osoba wymienia w kontekście wypowiedzi jego 

przedmówcy. 
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Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska  poinformowała, 

że na jednej z poprzedniej Sesji RPŁ tłumaczyła, iż zapisy w ewidencji gruntów nie 

zawsze są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Wpłynęło do nas około tysiąca 

wniosków z terenu Powiatu o doprowadzenie do zgodności zapisów  w ewidencji 

gruntów ze stanem faktycznym na gruncie – dodała. Nadmieniła, iż przy 

kupowaniu nieruchomość  według zapisów w ewidencji gruntów jest najpierw  

ogłoszenie o sprzedaży, a następnie oględziny nieruchomości. Jeżeli ten kto kupuje 

nieruchomość i widzi że jest niezgodność stanu faktycznego na gruncie z tym co 

jest w zapisie w ewidencji gruntów powinien od razu zgłosić, to  zarówno dotyczy 

to sprzedającego jak i kupującego który już jako właściciel powinien to zgłosić bo 

jest to jego obowiązek, to nie jest przywilej to jest obowiązek ustawowy każdego 

właściciela zgłoszenie do ewidencji gruntów niezgodności, to jest nawet obowiązek 

zagrożony karą, my oczywiście tych kar nie stosujemy bo jest tych wypadków 

bardzo dużo i tutaj zaszła tak nieścisłość – dodała. Poinformowała, że zapis              

w ewidencji gruntów był taki  to fakt, ale przecież Pan Rak kupując nieruchomość 

wiedział co kupuje. Kiedy stał się Pan właścicielem to Pana obowiązkiem 

natychmiast było zgłosić do ewidencji gruntów o niezgodności, że tam nie jest  

pastwisko, ale  jest staw, są groble, my w gminie Łyszkowice robiliśmy 

modernizacje ewidencji gruntów i oczywiście ten fakt już był uwzględniony,             

w końcu marca będzie już uaktualniona ewidencja gruntów w tej gminie – dodała. 

Stwierdziła, że wypełniając wniosek do Agencji , wnioskodawca nie kieruje się 

zapisem w rejestrze ewidencji gruntów, kieruje się tym co ma na gruncie, określa 

zapisy według stanu faktycznego na gruncie. Skoro Pan wypełniał wniosek to 

winien Pan faktycznie podać stan gruntu a nie stan zapisany w ewidencji gruntów . 

Poinformowała, że Wydział GGN za błędy we wnioskach kierowanych do              

AR i MR nie jest odpowiedzialny. Niestety będzie Pan musiał wytłumaczyć się 

przed AR i MR, a zapis  w rejestrze ewidencji gruntów na tą chwilę nie był i nie 

jest podstawą do wypełniania wniosków, do ich wypełniania potrzebny jest stan 

faktyczny – dodała. 

 

Pani Dyrektor, ja kupowałem nieruchomość  od AWRSP, i to obowiązkiem 

AWRSP było wydanie mi terenu który ja kupiłem, Pani natomiast przekazała 

dokument niezgodny ze stanem faktycznym do AWRSP, wydała Pani dokument 

wypis z rejestru gruntów i mapę do celów prawnych na działkę o powierzchni          

3,20 ha i na pastwisko , na tej podstawie AWRSP, notariusz sporządził akt 

notarialny , nieruchomość tą jako pastwisko  wycenił i określił jej wartość także 

biegły, jakie to jest przestępstwo jeżeli ja idę  z tym wnioskiem do AR i MR , 

pracownicy Agencji mi ten wniosek sprawdzają nie odrzucają go wręcz przyjmują 

go do realizacji , ja nie pobrałem ani złotówki za 2004 i 2005 rok,  a dzisiaj jestem 
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posądzany o usiłowanie   wyłudzenia środków finansowych i grozi mi za to kara      

do 8 lat pozbawienia wolności – stwierdził Radny Kazimierz Rak. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska ponownie 

zwróciła uwagę, że to nie zapis  w rejestrze ewidencji gruntów jest podstawą do 

wypełnienia wniosku, natomiast  obowiązkiem właściciela jest wypełnić wniosek 

zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie. Wypełniając ten wniosek  potwierdził 

Pan, że jest na nim pastwisko, a którego w rzeczywistości tam nie ma , jeśli chodzi 

o przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, to przy transakcji prawnej charakter 

użytku nie ma znaczenia ponieważ nie jest on zapisany ani w księgach wieczystych 

ani w innych prawnych dokumentach, jest on tylko informacją co na tym gruncie 

się dzieje  i taką ma rolę w tym obiegu prawny dokument, prawnie chroniony jest 

numer działki i jego powierzchnia a nie użytek - dodała. 

 

Pani Dyrektor ja kupiłem tą nieruchomość na podstawie Pani dokumentów , z Pani 

Wydziału, to Pani wprowadziła w błąd tym dokumentem notariusza i Sąd, kto mi 

teraz tą sprawę odkręci, Pani Dyrektor ja nie będę teraz z Panią polemizował, bo 

prawdopodobnie spotkamy się w Sądzie w celu dokładnego wyjaśnienia tej sprawy 

– stwierdził Radny Kazimierz Rak.  

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska poinformowała, 

że niezgodność w ewidencji użytków rolnych nie jest dokumentem obrotu 

prawnego. Obowiązkiem właściciela jest doprowadzić to do zgodności i 

obowiązkiem właściciela jest złożyć wniosek do AR i MR zgodnie ze stanem 

faktycznym  na gruncie, a nie z tym co jest w ewidencji - dodała.  

 

Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż na tą nieruchomość była założona Księga 

Wieczysta, i AWRSP na podstawie tego sprzedała mu nieruchomość, a Dyrektor 

Wydziału GGN przedstawiła dokumenty, że na tej nieruchomości jest pastwisko.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w związku z pismem 

złożonym przez Pana Kazimierza Raka i w związku z tym , że Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej jest wybierany i odwoływany przez Radę Powiatu pismo to  

chce przedstawić Radzie Powiatu jako wniosek do Rady o odwołanie Pana 

Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach stwierdził, iż Pan Kazimierz Rak 

postąpił honorowo, natomiast informacja w gazecie nie może być aktem 

oskarżania, kupując pewne grunty to i ich cena jest  inna w zależności co się 

sprzedaje. Moim zdaniem, kolega Kazimierz dobrze prowadził Komisje Rewizyjną, 
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a dzisiaj to jest jego takie honorowe uniesienie, sądzę że kwestie ta należy jeszcze 

przemyśleć, to żadne oskarżenie Panie Kazimierzu – dodał. 

 

Dziękuje za wsparcie Panie Wiesławie, ale mnie zabolało jedno, że anonim do 

Pana Redaktora Klepczarka został podpisany przez Radnego Powiatowego, 

anonimów się nie rozpoznaje, ja jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dostaje 

ich miesięcznie 10 – 15 anonimów, i tu na tej sali są ludzie którym je oddałem,              

a decyzja moja jest ostateczna  – dodał Radny Kazimierz Rak.  

 

Radny Michał Śliwiński  zaproponował, aby dziś nie rozpatrywać wniosku  

Radnego Kazimierza Raka. Może czas rozstrzygnie tą sprawę – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  stwierdził, że te emocje jakie panowały 

na dzisiejszej Sesji udzieliły się wielu, a w szczególności Radnemu Kazimierzowi 

Rakowi.  Emocje te powinny troszkę ostygnąć i w związku z tym wniosek ten 

został przyjęty a będzie głosowany na następnej Sesji i myślę, że do tego czasu 

wiele się wyjaśni i jestem przekonany, że na Pańską korzyść Panie Kazimierzu           

- dodał.  

 

Coś ta kadencja ma w sobie dziwnego, czy nie jest to inspirowane – dodał Radny 

Jan Markus 

 

Niestety trzeba przyznać, że ma coś w sobie , natomiast ktoś kto nie ma odwagi się 

podpisać pod pismem i pisze Radny Powiatowy to i tak nisko się ceni bo mógł  

podpisać się poseł bądź senator – dodał Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki 

 

Radny Janusza Michalak przeprosił Starostę Cezarego Dzierżka, gdyż wszystkie 

krytyczne uwagi w sprawie sytuacji jaka dzieje się z przyłączem do posesji 

powiatowej były skierowane do pana Wicestarosty Eugeniusza Bobrowskiego.           

Ja nie zwykłem mówić zastępca czy wice tylko mówiłem Starosta Bobrowski i          

w całej rozciągłości  treść podtrzymuje ale nie adresata, bo to dziennikarz skrzywił 

nie ja  – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że do tematu przyłącza 

sieci wodociągowej Radni powrócą na posiedzeniach Komisji. Zamknijmy już ta 

dyskusje – dodał. 
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Radny Janusz Michalak stwierdził, iż nie może zamknąć tej dyskusji. Jeżeli na 

Komisji pada wniosek do Zarządu Powiatu w tej sprawie, a w sprawozdaniu z jej 

działalności otrzymujemy informacje że udzielono odpowiedzi, a mi się odpowiada 

„że przecież byłeś na spotkaniu” to cos jest tu nie tak  – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że są tam działki prywatne, 

jest wspólnota i nasze szkoły w związku z tym podchodzi się do tej sprawy realnie. 

Natomiast proszę zwrócić uwagę że te pieniądze na to zadanie zostały 

zgromadzone w rezerwie ogólnej, natomiast Wy Radni z Klubu Radnych 

Niezależnych chcecie aby rezerwę tą całkowicie zlikwidować – dodał.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 12.  

 

Zakończenie obrad XXXIX 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 

              

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 


