P R O T O K Ó Ł Nr XLI/06
z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 29 marca 2006 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
10.Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2006,
2. powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Łowicza,
3. powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
4. zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2006 rok,
5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
6. odwołania Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej,
7. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLI 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.
Radny Andrzej Płacheta zawnioskował o zmianę brzmienia w punkcie 10 –
„Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie:”, podpunkt 6 – „odwołanie Pana
Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”, na:
„przyjęcie rezygnacji Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej”.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że wszyscy rozumieją
zgłoszony wniosek Pana Radnego Płachety, natomiast wykładnia prawna jest
bardzo rygorystyczna.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że ustawa
o samorządzie powiatowym nie reguluje tej kwestii, a odsyła do Statutu.
W Statucie Powiatu Łowickiego w § 15 jest zapis, że Rada wybiera
Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 7.
Nie ma żadnego zapisu na temat odwołania, w związku z tym przez analogię do
§ 16, który mówi o Stałych Komisjach, że Komisje Stałe są wybierane
i odwoływane przez Radę Powiatu, został przygotowany projekt Uchwały RPŁ
w sprawie odwołania – dodała. Poinformowała, że konsultowała się
telefonicznie z Radcami Prawnymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w sprawie ustalenia w jakiem brzmieniu powinien zostać przygotowany w.w
projekt uchwały i otrzymała tam potwierdzenie, że w sprawie odwołania Pana
Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W treści
uchwały jest zapis, że „Odwołuje się Pana Kazimierza Raka z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z jego rezygnacją złożoną
pismem z dnia 01 marca 2006 roku” – dodała.
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Radny Andrzej Płacheta poinformował, że wycofuje swój wniosek, by punkt
10, podpunkt 6 otrzymał brzmienie: Przyjęcie rezygnacji Pana Kazimierza Raka
z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad XLI Sesji RPŁ w punkcie 10 po podpunkcie 3, podpunktu 4:
4) podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego 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.
Powoduje to zmianę kolejności podjęcia pozostałych uchwał Rady Powiatu
Łowickiego.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska zawnioskowała o wprowadzenie do
porządku obrad XLI Sesji RPŁ w punkcie 10 po podpunkcie
4, zawnioskowanym przez Wicestarostę Eugeniusza Bobrowskiego,
podpunktów 5, 6:
5) podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
6) podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w RIO w Łodzi Zespół
Zamiejscowy w Skierniewicach, stwierdzono, że Rada Powiatu Łowickiego
powinna uchylić Uchwałę Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
22 marca 2006 roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz Uchwałę Nr XL/248/2006 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 r. Sprawy których dotyczą te uchwały
zdaniem pracowników RIO powinny być zapisane w uchwale RPŁ w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok, i w taki sposób zostały
przygotowane projekty tych uchwał – dodał.
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 15
przeciw
-6
wstrzymało się
-0
przyjęli proponowany porządek obrad XLI Sesji RPŁ po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
10.Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2006,
2. powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Łowicza,
3. powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
4. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego 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,
5. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
6. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego,
1.
2.
3.
4.
5.
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7. zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2006 rok,
8. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
9. odwołania Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej,
10.wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli protokół z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie między sesjami ZPŁ
odbył 5 protokołowanych posiedzeń. Nadmienił, iż Członkowie Zarządu
zatwierdzili Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2006 rok, oraz zajęli stanowisko
w następujących sprawach:
- dofinansowania ZSL w Zdunach (remont budynku politechnicznego).
Członkowie Zarządu zdecydowali aby na remont budynku politechnicznego
w ZSL w Zdunach została przeznaczona kwota 7 500,00 zł z rezerwy
oświatowej.
- dofinansowania remontu warsztatów przy ZSP nr 1 w Łowiczu w związku
z planowanym utworzeniem Młodzieżowego Centrum Kariery. Członkowie
Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł
remontu warsztatów przy ZSP nr 1 w Łowiczu w związku z planowanym
utworzeniem Młodzieżowego Centrum Kariery.
- wniosku Pana Tomasza Zabosta dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego Nowych Zdunach 68A m5. Członkowie Zarządu podtrzymali
swe poprzednie stanowisko w sprawie sprzedaży Panu Tomaszowi
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Zabostowi lokalu mieszkalnego położonego w Nowych Zdunach 68A m 5 tj.
zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami i na warunkach
określonych przez RPŁ.
- wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Świętojańska” dot.
ocieplenia wejścia na strych. Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli
wniosek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Świętojańska” dot.
ocieplenia wejścia na strych.
- wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie dofinansowania
zakupu sprzętu i aparatury medycznej. Członkowie Zarządu zdecydowali, iż
wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie dofinansowania
zakupu sprzętu i aparatury medycznej zostanie rozpatrzony przez Zarząd
Powiatu Łowickiego przy omawianiu podziału nadwyżki budżetowej za
2005 rok.
- przetargu uzupełniającego na zadanie „Modernizacja oferty edukacyjnej
Phare 2003” oraz zwiększenia budżetu ZSP w Zduńskiej Dąbrowie na kwotę
22 272,81 zł (wkład własny). Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na
przeprowadzenie przetargu uzupełniającego na zadanie „Modernizacja oferty
edukacyjnej Phare 2003” oraz zwiększenia budżetu ZSP w Zduńskiej
Dąbrowie na kwotę 22 272,81 zł ( wkład własny).
- dofinansowania projektu ZSP w Zduńskiej Dąbrowie na zakup sprzętu do
kształcenia w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik
ogrodnictwa. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie
projektu ZSP w Zduńskiej Dąbrowie na zakup sprzętu do kształcenia w
zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik ogrodnictwa.
Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami podjął
uchwały w sprawach:
1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2005
rok,
2) przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za 2005 rok,
3) ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
4) zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego pt. „Europejski start” - Działanie 1.2 oraz „Nowa szansa” –
Działanie 1.3 - realizowanych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie jego realizacji.
Poinformował, iż na obrady XLI Sesji RPŁ zostały skierowane następujące
informacje i projekty uchwał:
1. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
2. Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
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1) określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2006,
2) powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Łowicza,
3) powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
4) zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego
na 2006 rok,
5) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Poinformował, że trwa procedura dotycząca wyłonienia osób do odznaczenia
Medalem „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej”, niemniej jednak do publicznej
wiadomości nazwiska oraz instytucje, które zostały zgłoszone, zostaną podane
04.04.2006 roku w dniu posiedzenia Kapituły. W roku ubiegłym do Kapituły
Medalu było bardzo dużo pretensji i uwag z powodu wcześniejszego ujawnienia
nazwisk osób zgłoszonych – dodał.
Poinformował, że w okresie między sesjami uczestniczył w:
- Walnym Zgromadzeniu Związków Powiatów Polskich,
- posiedzeniu Konwentu Starostów,
- spotkaniu z Ministrem Zdrowia w Zgierzu, Panem Zbigniewem Religą,
Poinformował, że odbyło się także podsumowanie osiągnięć sportowych
młodzieży szkolnej za 2005 rok. Marszałek Województwa Łódzkiego podjął
decyzję w sprawie organizowania części olimpiady młodzieży szkolnej do lat 15
z całej Polski, na terenie Powiatu Łowickiego, mianowicie wszystkie sporty
jeździeckie będą się odbywały w Walewicach między 14.07 – 19.07.2006 roku –
dodał. Poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu w ciągu okresu
między sesjami wykonywał takie prace jak: uzupełnienie w tablic i znaków
około 30 sztuk, pielęgnacja zadrzewienia. Trwają prace porządkowe, naprawcze
na wszystkich drogach, które najbardziej ucierpiały w czasie zimy 2005/2006.
Powiatowy Zarząd Dróg jest w stałym kontakcie ze wszystkimi Wójtami
i miejsca napraw są z nimi uzgadniane – dodał. Nadmienił, iż na zimowe
utrzymanie dróg w okresie od 22.11.05 do 24.03.2006 zostało zużyte 1640 ton
mieszanki piaskowo – solnej, koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 311
000,00 zł.
Radna Jolanta Kępka zapytała, czy Pan Starosta mógłby na piśmie złożyć
informację dotyczącą wyłonienia osób do odznaczenia Medalem „Za Zasługi
Dla Ziemi Łowickiej”, by Radni dysponowali bliższymi informacjami na ten
temat.
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Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż w swoim sprawozdaniu poinformował,
że o sytuacji w związku z przyznaniem Medalu „Za Zasługi Dla Ziemi
Łowickiej” w 2006 roku. W dniu 04.04.06 roku odbędzie się posiedzenie
Kapituły Medalu i w tym dniu zostaną podane do publicznej wiadomości
wszystkie nazwiska i instytucje wyznaczone jako kandydaci do Medalu
„Grabskiego”, w roku ubiegłym były pewne nieprzyjemne sytuacje, gdyż kilka
osób, na które wpłynęły wnioski do odznaczenia do Kapituły, miały pretensje,
że bez uzgodnienia z nimi podaliśmy do publicznej wiadomości ich nazwiska –
dodał. Poinformował, że po tych doświadczeniach z roku poprzedniego, w roku
2006 wszyscy kandydaci zostali zapytani czy wyrażają zgodę na ujawnienie
swoich danych. Okazuje się, że nie wszyscy wyrazili na to zgodę – dodał.
Nadmienił, iż 04.04.06 wszyscy poznają kandydatów do odznaczenia Medalem
„Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej”. Poinformował, że w sumie wpłynęło 11
wniosków, z czego 2 wnioski wpłynęły nie od Zarządu Powiatu Łowickiego,
natomiast z 9 wniosków, które rozpatrywał ZPŁ, 7 wniosków zakwalifikował do
Kapituły. Materiał będzie w dniu 04.04.2006 roku ogólnie dostępny, natomiast
uroczystość związana z wręczeniem Medalu „Grabskiego”, nastąpi podczas
obrad uroczystej Sesji w maju 2006 roku – dodał.
Ad pkt. 6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między
sesjami uczestniczył w tych samych spotkaniach i uroczystościach, które
omówił uprzednio Pan Starosta, co się wiąże z jego ścisłą współpracą z ZPŁ.
Brał także udział w spotkaniu ze Strażakami Seniorami w Domaniewicach. Była
to bardzo sympatyczna uroczystość, która pozwala na spotkanie i współpracę
ludzi już nieaktywnych, ale jednocześnie docenianych – dodał.
Ad pkt. 7
Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu Zygmunt Galant przedstawił
i omówił informację o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na terenie Powiatu Łowickiego w 2005 roku. /Zał. Nr 2/.
Ad pkt. 8
Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
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Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła informację
dotyczącą rozwoju sportu w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 3/.
Radny Marian Boczek zapytał, jaka jest różnica wyników osiągnięć
sportowych młodzieży szkolnej z I LO w Łowiczu, a pozostałymi szkołami
ponadgimnazjalnymi w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że jeśli chodzi
o przełożenie bazy sportowej, to tam gdzie ona jest bardzo dobra, jak
w przypadku I LO w Łowiczu, to uczniowie zarówno chłopcy jak i dziewczęta
zajmują w rankingach pierwsze miejsca i mają swoje osiągnięcia sportowe.
Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił i omówił informację
dotyczącą rozwoju turystyki w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 4/.
Radny Andrzej Płachta zapytał, jak Wydział RIP ocenia funkcjonowanie
schronisk młodzieżowych na terenie Powiatu Łowickiego. Zapytał, czy jest sens
utrzymywać dwa schroniska młodzieżowe, skoro wykorzystanie tych miejsc
noclegowych jest minimalne.
Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że wykorzystanie
tych miejsc noclegowych rzeczywiście jest niewielkie, a główną barierą takiego
zjawiska jest stan posiadania społeczeństwa. Na niektóre zjawiska nie mamy
bezpośrednio wpływu, dla zamożnych turystów nie mamy wystarczającej bazy
noclegowej, a ubogich turystów nie stać jest na nocleg– dodał.
Trener Sekcji Judo Maciej Sikorski poinformował, że przeszedł na emeryturę
i nie pracuje już jako trener, jego obowiązki objęła Pani Iwona Grzegory. Sekcję
tą prowadziłem przez 33 lata – dodał. Poinformował, że wysłuchał z uwagą
sprawozdania na temat sportu w Powiecie Łowickim i chciałby dodać pewne
uzupełnienie, mianowicie ogólnie w Polsce, a więc także w Powiecie Łowickim
sport zdąża ku ruinie. W chwili obecnej o połowę mniej młodzieży bierze udział
w zajęciach sportowych niż w latach dziewięćdziesiątych – dodał.
Poinformował, że przyczynami takiego stanu rzeczy, według niego, jest m.in. to,
że sport masowy i wyczynowy są ze sobą powiązane. Jak nie ma wyników
w sporcie wyczynowym to młodzież nie garnie się do sportu masowego – dodał.
Nadmienił, iż należy pamiętać także o tym, że sportu masowego nie należy
mieszać ze sportem rekreacyjnym, to musi być sport, który rozejdzie się na dwie
ścieżki. Najbardziej utalentowani pójdą do sportu wyczynowego, a reszta
przejdzie do sportu rekreacyjnego – dodał. Nadmienił, iż drugą przyczyną tego,
że tak mało młodzieży uprawia sport jest mentalność młodzieży, i nie można
powiedzieć, że to wina młodzieży, bo to nasze pokolenie wychowuje tą
młodzież, i jeśli ona taka jest, to oznacza, że to my popełniliśmy jakieś błędy –
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dodał. Poinformował, że dziś jako już niezależny ekspert poleca zwiększenie
nakładów środków finansowych na rozwój sportu osób niepełnosprawnych, bo
jeśli młodzież niepełnosprawna pragnie sportu to należy dać jej jak największe
możliwości rozwoju w tym kierunku. Poinformował, że w stosunku do roku
1990 nakłady pieniężne z sektora publicznego na sport spadły. Nie wiem gdzie
podziały się te środki finansowe – dodał.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że bardzo żałuje, że Pan trener
Sikorski nie zabrał tego głosu i nie zajął tego stanowiska w 1999 roku. Środki
finansowe, które są przekazywane na sport, rzeczywiście są bardzo niskie, chcę
powiedzieć, że w sportach uprawianych w szkołach są takie dziedziny, gdzie
rodzice w ciągu roku szkolnego wykładają po kilka – kilkanaście tysięcy złotych
na dofinansowanie tych dziedzin – dodał. Poinformował, że sport w Polsce
przekształcił się i został podzielony na profesjonalny i sport masowy, który
powinien być realizowany w szkołach, i który jest zdecydowanie mało
finansowany. Młodzież, która na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
angażuje się w zajęcia sportowe i osiąga wyniki, po pewnym czasie przerywa tę
ścieżkę życiową, ponieważ nie została ona dopracowana przez osoby za to
odpowiedzialne – dodał. Nadmienił, iż drugim powodem dla którego coraz
mniej młodzieży uprawia sport, jest to, że młodzież szkolna, która posiada
ambicje by w przyszłości się dobrze realizować zawodowo, musi więcej czasu
przeznaczyć na naukę i z braku czasu nie angażuje się w sport . Głos Pana
Sikorskiego można by było potraktować jako wywołanie wniosku o debatę na
temat sportu w Powiecie Łowickim – dodał.
Ad pkt. 9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu Agnieszka Kopczyńska
przedstawiła i omówiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów /Zał. Nr 5/. Poinformowała, że praca Powiatowego Rzecznika
Konsumentów to wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony praw
konsumenta. Powiat Łowicki został zakwalifikowany do „Programu
Ogólnopolska Edukacja Młodego Konsumenta”, finansowany ze środków Unii
Europejskiej, w ramach tego programu zostało objętych 5 szkół – dodała.
Nadmieniła, iż jako członek Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów
przy Marszałku Województwa Łódzkiego bierze udział w posiedzeniach tej
Rady. Jako Rzecznik współpracuję także ściśle z wszelkimi instytucjami, które
wspomagają działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz
ochrony praw konsumenta – dodała. Poinformowała, że w grudniu 2005 roku
jako jeden z dwóch Rzeczników w Polsce miała przyjemność wygłosić referat
na konferencji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
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Koźmińskiego w Warszawie, materiał pokonferencyjny miał zostać
wydrukowany w tej szkole – dodała. Chciałabym podziękować Radzie Powiatu
Łowickiego i Panu Staroście za zaufanie i pozostawienie wolnej ręki w wyborze
działań, chciałabym także podziękować mediom, które powielokroć wspierały
mnie i pomagały w działaniach Powiatowego Rzecznika Konsumentów –
dodała.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ
PRZERWĘ W OBRADACH XLI SESJI RPŁ W DNIU 29.03.2006 ROKU
O GODZINIE 12.10.
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.45.
Ad pkt. 10
Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2006.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2006.
Radna Jolanta Kępka zapytała czy przy przyjmowaniu i weryfikacji wniosków
o dofinansowanie turnusów rehabilatycyjnych, PCPR w Łowiczu bierze pod
uwagę sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik poinformował, że w zależności od
przyznanych środków finansowych na ten cel można rozpatrywać wnioski
o dofinansowanie. Istnieją przepisy prawa odnośnie kryterium dochodowego,
które i wynosi 1 250,00 zł na osobę w rodzinie i 1 600,00 zł na osobę samotnie
wychowującą dziecko, jeśli to kryterium jest przekroczone to wysokość
dofinansowania jest zmniejszana, osoby, które nie osiągają takiego dochodu
mają prawo skorzystania z takiego dofinansowania w całości – dodał.
Nadmienił, iż każdy ma prawo skorzystania z dofinansowania i każdy będzie
przedstawiał swoje słuszne argumenty by te dofinansowanie otrzymać.
Zastanawiałem się czy nie zmniejszyć kwoty dofinansowania by większa ilość
osób mogła z niego skorzystać, w ostateczności jednak tego nie zrobiłem, gdyż
wzrosły ceny pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych – dodał. Poinformował, że
niestety pieniądze na ten cel w ciągu roku w jakimś momencie się skończą,
11

i niektórym osobom, które złożyły wniosek będzie trzeba odmówić.
Ja przyjąłem zasadę, że rozpatrujemy wnioski pod względem kolejności
wpłynięcia, jest wprowadzony rejestr, te wnioski, które nie zostaną rozpatrzone
pozytywnie zostaną skierowane na listę rezerwową i momencie otrzymania na
ten cel dodatkowych środków od PFRON i jeśli będą miejsca w ośrodkach
rehabilitacyjnych, będą jeszcze raz rozpatrywane i takie osoby będą mogły
wyjechać w późniejszym terminie – dodał.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia
zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006 /Zał. Nr 6/.
2. powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Łowicza.
Dyrektor PZD Andrzej Stajuda przedstawił i omówił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Łowicza.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę XLI/250/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
12

Łowickiego z zakresu zarządu drogami
administracyjnych miasta Łowicza /Zał. Nr 7/.

powiatowymi

w

granicach

3. powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
Dyrektor PZD Andrzej Stajuda przedstawił i omówił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę XLI/251/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi /Zał. Nr 8/.
4. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego 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.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski przedstawił i omówił 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.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 18
13

przeciw
-0
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę XLI/252/2006 Rady Powiatu Łowickiego 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/.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ
PRZERWĘ W OBRADACH XLI SESJI RPŁ W DNIU 29.03.2006 ROKU
O GODZINIE 13.10.
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.50.
5. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/247/2006 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie poręczenia spłaty
wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 13
przeciw
-6
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę XLI/253/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006
roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 10/.
6. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/248/2006 Rady
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Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – negatywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 13
przeciw
-6
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę XLI/254/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006
roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006
rok /Zał. Nr 11/.
7. zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2006 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – negatywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 11
przeciw
-6
wstrzymało się
-3
podjęli Uchwałę XLI/255/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 01 marca 2006
roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok
/Zał. Nr 12/.
8. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – negatywna.
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych,
nieobecni Radny Bolesław Kowalski/:
za
- 12
przeciw
-6
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę XLI/255/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 13/.
9. odwołania Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przedstawił i omówił projekt uchwały
RPŁ w sprawie odwołania Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że wpłynęło pismo od Pana Kazimierza
Raka /Zał. Nr 14/. Po spotkaniu Klubu Radnych Niezależnych, otrzymałem
informację od Przewodniczącej Klubu Pani Jolanty Kępki, że Pan
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kazimierz Rak uszanuje wolę Rady
Powiatu Łowickiego – dodał.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że jeśli
Rada Powiatu Łowickiego przystąpi do głosowania i ta uchwała nie zostanie
przegłosowana, to zgodnie z wyjaśnieniami, które zostały przedstawione
w „Gazecie Samorządu i Administracji” przez analogię należy stosować
przepisy dotyczące odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady i wtedy niejako samoczynnie przestaje być Przewodniczącym Komisji po
upływie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. W mojej ocenie gdyby Pan
Przewodniczący Kazimierz Rak zechciał w dalszym ciągu pełnić funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to powinien wycofać swoją rezygnację,
a Rada powinna przegłosować zdjęcie z porządku obrad w punkcie 10,
podpunkcie 9 podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana Kazimierza
Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz podpunktu 10 –
podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, gdyż stałaby się one bezprzedmiotowe – dodała.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, czy Pan Radny Kazimierz
Rak wycofuje swój wniosek dotyczący złożenia rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Kazimierz Rak poinformował, że podtrzymuje swoją rezygnację
z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 radnych,
w głosowaniu nie uczestniczył Radny Kazimierz Rak/:
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za
-1
przeciw
- 12
wstrzymało się
-5
nie podjęli uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie odwołania Pana
Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeśli ten wniosek w sprawie
złożenia rezygnacji przez Pana Kazimierza Raka uprawomocni się po upływie
jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, czyli w dniu 01.04.2006 roku, to
w dniu dzisiejszym nie można przeprowadzić głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w związku
z wynikiem głosowania projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana
Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, podjęcie
Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, staje
się bezprzedmiotowe i należy zdjąć z porządku obrad podpunkt 10 w punkcie
10.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad podpunkt 10 w punkcie 10 w brzmieniu: Podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL 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. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
10.Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach
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1. określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2006,
2. powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta Łowicza,
3. powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
4. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania
datacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu
powiatu,
5. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
6. podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca
2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego,
7. zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2006 rok,
8. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
9. odwołania Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
11. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 11
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Janusz Michalak poinformował, że ma prośbę do Zarządu Powiatu
Łowickiego o dostarczenie pisemnej interpretacji Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie podejmowania uchwał o uchyleniu na dzisiejszej
Sesji Rady Powiatu Łowickiego uchwał RPŁ w sprawach:
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie poręczenia spłaty
wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
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- uchylenia Uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22
marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego.
Radny Andrzej Płacheta poinformował, że składał rozliczenie skarbowe
w Urzędzie Skarbowym w Łowiczu i to co tam zastał przeszło jego
wyobrażenia. Zapytał czy ZPŁ ma jakiś wpływ na to by, uprościć procedury
składania zeznań podatkowych. W tym Urzędzie stoi się w kolejce do jednego
okienka, potem przechodzi się do drugiego okienka, potem jest się jeszcze
odsyłanym na piętro, do kolejnego pokoju, gdzie aby wejść należy skorzystać
z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego, który musi otworzyć odpowiednie
drzwi – dodał. Nadmienił, iż jeśli już załatwi się swoją sprawę, to także trzeba
skorzystać z pomocy pracownika urzędu, który musi otworzyć drzwi i wypuścić
petenta. Czułem się jak w Zakładzie Karnym, ten Urząd jest dla podatnika, a ten
traktowany jest tam, no nie wiem, ja się czułem jak potencjalny przestępca –
dodał.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że odnośnie pracy
Urzędu Skarbowego w Łowiczu ma te same doświadczenia i odczucia. Kolejki
petentów w Urzędzie Skarbowym utrzymują się „non stop” – dodał.
Radny Janusz Michalak poinformował, że podobna sytuacja dotyczy
funkcjonowania
Biura
Powiatowego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu. Proszę Państwa, jak mam wypełnić
wniosek o dopłaty bezpośrednie skoro nie jestem w stanie go otrzymać – dodać.
Nadmienił, iż w BP ARiMR w Łowiczu codziennie do godziny 17.00
przychodzi tak dużo petentów, że nie ma jak drzwi otworzyć. Gdy już udało mi
się któregoś dnia dostać do tego Urzędu zostałem poinformowany, że nie należy
brać wniosku, gdyż będą rozsyłane indywidualnie do rolników nowe wnioski z
odpowiednimi załącznikami, aby złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie rolnicy
mają czas do 15 maja 2006 roku, jak oni mają je złożyć skoro nie mają
wniosków, ile można na nie czekać – zapytał.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że ma te same wątpliwości, jak te,
które zostały dzisiaj podczas obrad Sesji RPŁ przedstawione. Rozmawiałem
kilka miesięcy temu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Łowiczu, który
z niepokojem mówił o zmianach, które mają nastąpić w ramach certyfikowania
jakości funkcjonowania tej specjalnej administracji – dodał. Nadmienił, iż
Powiat Łowicki utrzymuje kontakty sąsiedzkie z tą jednostką, nie są to jednak
kontakty, które mogłyby cokolwiek wnosić jeśli chodzi o organizację pracy.
Urząd Skarbowy korzysta ze stażystów, korzysta z różnych form zatrudniania
w ramach zwalczania bezrobocia i na tej płaszczyźnie współpracujemy – dodał.
Nadmienił, iż sprawa dotycząca funkcjonowania Urzędów Skarbowych miała
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swoje miejsce na posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich kilka
miesięcy temu. Były tam składane wnioski, gdyż w różnych Urzędach
Skarbowych już wcześniej zastosowano tego rodzaju rozwiązania, czyli
rozwiązania zmierzające do podniesienia jakości obsługi petenta – dodał.
Poinformował, że jeśli chodzi o funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, to wnioski w tym zakresie przyjmował przedstawiciel
resortu rolnictwa Wojciech Olejniczak. Również zwracano się o środki na
zwiększenie ilości zatrudnionych, jedynym efektem osiągniętym w tej sprawie
przed dwoma laty było zatrudnienie w BP ARiMR w Łowiczu określonej ilości
osób w ramach współpracy – dodał. W chwili obecnej wiadomo jest tylko tyle,
że rozłożenie ilości zatrudnionych w Biurach Powiatowych ARiMR, jest różna,
są Agencje, które mają w pełni wystarczającą ilość pracowników, natomiast
w takich Powiatach jak Łowicki, gdzie rzeczywiście jest wniosków dużo i te
wnioski mają swoją określoną wagę skomplikowania, sytuacja w ramach
zatrudnienia jest ciężka, zdaję się, że to wszystko funkcjonuje w ramach
oszczędnego państwa – dodał.
Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że Rada Powiatu
Łowickiego w w.w sprawach może jedynie przegłosować apel zawierający
formalne niewiążące wezwanie adresata zewnętrznego do określenia się przy
postępowaniu, inicjatywy, czy przy wykonywaniu zadania. Może podjęlibyśmy
i wysłali apel jako Rada Powiatu Łowickiego – zapytał.
Radny Andrzej Płacheta zapytał, w jakiej sprawie miałby być ten apel.
Uważam, że ten apel powinien być wystosowany w obu sprawach – dodał.
Poinformował, że jeśli są takie przepisy prawa to po co Rada Powiatu
Łowickiego ma wystosować apel.
Radny Marian Boczek oświadczył, iż nigdy nie składał pisemnego
oświadczenia, że będzie uczestniczył w spotkaniach Klubu Polskiego
Stronnictwa Ludowego, a także nie podpisywał dyscypliny klubowej. Z dniem
dzisiejszym składam rezygnację, że nie będę uczestniczył w klubowych
spotkaniach PSL – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, na jakim etapie są sprawy związane
z wyborem lokalu dla Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej.
Od początku tej II kadencji walczyliśmy o przyznanie lokalu dla Zarządu, i jak
do chwili obecnej bez rezultatu – dodał.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że z tego co mu wiadomo, lokal dla
OSP był przygotowywany przy części biurowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu i tam Zarząd OSP miał się przeprowadzić. Jaki jest stan faktyczny na
dzień dzisiejszy trudno jest mi powiedzieć – dodał.
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Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż Zarząd Powiatowy
Ochotniczej Straży Pożarnej urzęduje nadal w swojej starej siedzibie i na dzień
dzisiejszy przeprowadzki nie było.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał, jakie trudności występują
w przeprowadzeniu się Zarządu OSP, czy wynikają one z braku woli i chęci, czy
wynikają z braku możliwości.
Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż trudności występują między
Radnymi Rady Powiatu Łowickiego, którzy są strażakami i piastują wysokie
funkcji w Gminach i Powiecie, a mimo to nie mogą przegłosować wniosku by
ten Zarząd miał siedzibę. Ochotniczym Strażom Pożarnym należy się porządna
siedziba chociażby za promocję Powiatu Łowickiego i za wiele spraw, które
wykonuje dla Powiatu Łowickiego – dodał.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na najbliższym
posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli, Komisja powróci do sprawy przyznania lokalu dla
Zarządu Powiatowego OSP.
Ad pkt. 12
Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki
zamknął obrady XLI Sesji RPŁ.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Stanisław Olęcki
Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus - Miterka
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