P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/06
z obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 28 czerwca 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 XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII 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. Podsumowanie roku szkolnego 2005/2006 w placówkach oświatowych
i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów
bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego
za I półrocze 2006 roku.
10.Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006,
2. sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Łowickiego,
3. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej
nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście
oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla której w Sądzie
Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW
18795, stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz
Jadwigi i Kazimierza małż. Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na
1.
2.
3.
4.
5.

obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej,
4. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku,
5. uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu,
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
zmienionej
Uchwałą
Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca
2006 roku 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,
7. 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 2006/2007,
8. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze
półrocze roku budżetowego,
9. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego,
10.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2005 rok,
11.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za
2005 rok,
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12.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za 2005 rok,
13.wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
11.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12.Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLIV 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
obrad w punkcie 10 „Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:”,
podpunktów:
14.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami
województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy
opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka
II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
15.przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku
akademickim 2006/2007.
Radny Bolesław Kowalski poinformował, że w związku z wprowadzeniem do
porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego w punkcie 10, podpunktu 2
„Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości
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stanowiącej własność Powiatu Łowickiego” odbyło się spotkanie. W spotkaniu tym
uczestniczył Pan Starosta, Pan Wójt Gminy Nieborów, Pan Przewodniczący Rady
Gminy Nieborów, Przewodniczący Gminy Łyszkowic, okoliczni mieszkańcy
i mieszkańcy Bełchowa, w sumie w zebraniu tym uczestniczyło 50 osób, po
burzliwych dyskusjach zostałem zobowiązany przez tychże mieszkańców aby z
dzisiejszego porządku obrad wycofać sprawę sprzedaży zabudowanej
nieruchomości Ośrodka Zdrowia w Bełchowie – dodał. Nadmienił, iż stanowiska
Rady Gminy, które zostało przekazane w 2002 i 2003 roku zostało podtrzymane.
W związku z powyższym, że nie miałem czasu przeprowadzenia szerszych
konsultacji, bo jak wiecie Państwo projekt uchwały został przedstawiony „za pięć
dwunasta”, z zaskoczenia – dla mnie przynajmniej, to jedno spotkanie pozwala mi,
przynajmniej na dzień dzisiejszy złożyć formalny wniosek o wycofanie punktu 10,
podpunktu 2 „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego,”
z porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego – dodał.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał kto był organizatorem ww.
spotkania. Co było takiego tajemniczego w tym spotkaniu, że nie zostali na nie
zaproszeni Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego – zapytał.
Spotkanie konsultacyjne zorganizowałem ja, zgodnie z przysługującymi mi
prawami – dodał Radny Bolesław Kowalski. Poinformował, że Państwo Radni
wyrazili swoją opinię na posiedzeniach poszczególnych Komisji Stałych RPŁ,
która została zaprezentowana na spotkaniu konsultacyjnym przez Pana Starostę
Cezarego Dzierżka. Uważałem, że Pan Starosta który uczestniczył we wszystkich
posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego miał pełne możliwości
i prawo przedstawienia ustalonych stanowisk, o czym dyskutowaliśmy – dodał.
Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że Rada Powiatu Łowickiego
musi mieć świadomość dokonywanych wyborów. Ośrodki Zdrowia muszą spełniać
określone wymogi więc albo będziemy sami remontować Ośrodek Zdrowia
w Bełchowie i dokonamy tam takiego remontu, który według kosztorysu będzie
kosztował w granicach 300 000,00 zł, albo sprzedamy ww. obiekt, albo przejmie
go Urząd Gminy Nieborów i wtedy to on będzie dokonywał wszelkich czynności
remontowych, innego rozwiązania nie widzę – dodał. Poinformował, że określone
decyzje trzeba podjąć i na coś trzeba się zdecydować, albo przeznaczyć własne
środki finansowe na remont tego Ośrodka Zdrowia, albo go sprzedać, to jest głos
w dyskusji i proszę to tak potraktować jako postawienie problemu. Od strony
formalno – prawnej podjęcie ww. uchwały przez Radę Powiatu Łowickiego nie
przesądza jeszcze o sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Bełchowie, jeśli potrzebny jest
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czas do tego by jeszcze konsultować i znaleźć jakieś inne rozwiązanie, to ten czas
może być również po podjęciu tej uchwały, ponieważ od razu nie zostaną
uruchomione procedury, które będą w efekcie skutkowały przetargiem, można
nawet przez pół roku i dłużej nie podejmować tych procedur – dodał. Przypomniał
że aby sprzedać nieruchomość najpierw należy podać informację o zamiarze
sprzedaży oraz wykonać inne czynności, które mają swoje określone terminy
realizacji. Jeżeli w dniu dzisiejszym ta uchwała nie zostanie podjęta i następna
Sesja RPŁ zostanie zaplanowana na koniec sierpnia 2006 roku, to przyjmując ten
czas o którym tu mówimy wychodzimy w końcówkę roku 2006 bądź może w ogóle
się nie zmieścimy z tą sprzedażą w bieżącym roku – dodał. Stwierdził, że taką
świadomość należy mieć. Jest kwestia nowego 2007 roku, jest tam lekarz, który też
musi wiedzieć o tym co go czeka i mieszkańcy, którzy tam są także powinni mieć
taką świadomość, moja obawa jest tego rodzaju, że jeśli nie będziemy podejmowali
żadnych decyzji, tylko będziemy ją odciągali, to możemy doprowadzić do tego, że
w efekcie ludzie zostaną pozbawieni możliwości funkcjonowania tego Ośrodka
Zdrowia, chciałbym na to zwrócić uwagę, że podjęcie tej decyzji dzisiaj nie musi
wiązać się od razu z uruchomieniem procedur sprzedaży, daje taką możliwość, ale
jednocześnie daje możliwość dalszych konsultacji, czy znalezienia nowego
rozwiązania – dodał. Poinformował, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy
znajdzie się inne rozwiązanie, to RPŁ z tej uchwały na następnej Sesji RPŁ może
się wycofać. Nadmienił, iż odciąganie decyzji nie jest właściwe, RPŁ musi się na
coś zdecydować.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że z wypowiedzi Członka
Zarządu Waldemara Osicy można wywnioskować, że jest on we śnie jak
„niedźwiadek”. Na niedźwiadka Pan mi nie wygląda, a obudził się Pan w końcu
„za pięć dwunasta” i chce Pan coś zrobić. Dajmy społeczeństwu, Radzie Powiatu
Łowickiego możliwość negocjacji, na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli były podejmowane
rozmowy w kontekście Ośrodków Zdrowia w całym Powiecie Łowickim, a Pan
raptem budzi się teraz, jeżeli jest wniosek to go przegłosujmy, dlaczego brnie Pan
do tego by sprzedać ten Ośrodek Zdrowia – dodał.
Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że nie jest zainteresowany ani
sprzedażą, ani przekazaniem Ośrodka Zdrowia w Bełchowie. Ja tylko chciałem
powiedzieć to, że musimy podjąć jakąś decyzję, jeśli nie chcemy sprzedać, to
musimy przeznaczyć środki finansowe na remont – dodał. Nadmienił, iż sprawa
Ośrodka Zdrowia w Bełchowie trwa już ponad dwa lata i należy pamiętać wszelkie
spotkania organizowane w tej sprawie, więc nie jest sprawa z ostatniej chwili. Jeśli
już dyskutujemy to dobrze by było gdybyśmy nie sugerowali osobistych
podtekstów w tej sprawie, chce jeszcze raz powiedzieć, że nie jestem
zainteresowany ani sprzedażą, ani przekazaniem tego budynku, i proszę przyjąć
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moje wystąpienie jako rozwiązanie, a jaką Rada Powiatu Łowickiego podejmie
decyzję taka będzie, uważałem, że jest moim obowiązkiem, powiedzieć to co
powiedziałem, ponieważ konsekwencją jednego działania będzie następne
działanie – stwierdził.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że rozumie determinację
Zarządu Powiatu Łowickiego, jeśli na jedno posiedzenie Zarządu wpływa siedem
pism od użytkownika tego Ośrodka Zdrowia, m.in. pismo takiej wagi: „spłuczka
w klozecie nie działa”.
Radny Kazimierz Rak poinformował, że chciałby poprosić o opinię Pana Starosty
Cezarego Dzierżka, który uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym
z mieszkańcami Gminy Nieborów w sprawie sprzedaży Ośrodka Zdrowia
w Bełchowie.
Przewodniczący Rady Gminy Nieborów Tadeusz Kozioł poinformował, że Rada
Gminy Nieborów IV kadencji w piśmie z listopada 2003 roku przekazała swoje
stanowisko, które jest jednoznaczne. Nadmienił, iż Rada Gminy Nieborowa
chciałaby przejąć oba Ośrodki Zdrowia znajdujące się na terenie Gminy
nieodpłatnie, jeżeli nie ma takiej możliwości, Rada Gminy podtrzymuje wniosek,
aby te dwa Ośrodki Zdrowia stanowiły mienie Powiatu Łowickiego i nie były
sprzedawane osobom trzecim.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Starosta Cezary
Dzierżek w chwili obecnej przebywa na spotkaniu z Ministrem Zdrowia prof.
Zbigniewem Religą w Rawie Mazowieckiej. Przekazał mi telefonicznie informacje
dotyczące spotkania z mieszkańcami Gminy Nieborów, które odbyło się w dniu
wczorajszym, tj. 27.06.2006 roku i prosił o przekazanie jego stanowiska w ww.
sprawie – dodał. Poinformował, że Starosta Cezary Dzierżek wnioskuje aby został
zdjęty podpunkt 2 w punkcie 10 z obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
i przeniesiony pod obrady XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego, które odbędą się
pod koniec sierpnia 2006 roku.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy Członkowie Zarządu nie
konsultują ze sobą swoich stanowisk w określonych sprawach.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Członek Zarządu
Waldemar Osica prezentował swoje stanowisko w sprawie sprzedaży Ośrodka
Zdrowia w Bełchowie, a nie stanowisko Zarządu Powiatu Łowickiego.
Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż Pan Waldemar Osica jest Członkiem
Zarządu i powinien wiedzieć co się dzieje w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
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Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że czuł się w obowiązku
powiedzieć to co powiedział na temat sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Bełchowie.
Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż chciałby sprostować wypowiedź Pana
Starosty jak również Członka Zarządu, że nie ma możliwości prawnej przekazania
tego Ośrodka Zdrowia Radzie Gminy. Przeprowadziłem rozmowę z Członkiem
Zarządu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, gdzie w 2002 roku został
przekazany Ośrodek Zdrowia w Bolimowie na rzecz Gminy Nieborów,
dokumentacja z procedury przekazania zostanie dostarczona do wiadomości
Zarządowi Powiatu Łowickiego – dodał. Nadmienił, iż jeszcze raz ponawia prośbę
by w dniu dzisiejszym nie debatować nad podjęciem Uchwały RPŁ w sprawie
sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że nie powiedział, że nie
możliwości prawnej przekazania Ośrodka Zdrowia w Bełchowie na rzecz Gminy
Nieborów. Powiedziałem natomiast, iż są trzy możliwe opcje odnośnie tej
nieruchomości: pozostawienie, sprzedaż bądź przekazanie Gminie – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni
Radni: Jolanta Kępka, Jan Markus, Andrzej Pełka/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
wprowadzili do porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego w punkcie
10 „Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:” podpunkty:
14. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami
województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu,
złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II’ w ramach
działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”.
15.przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim
2006/2007.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni
Radni: Jolanta Kępka, Jan Markus, Andrzej Pełka/:
za
- 12
przeciw
-2
wstrzymało się
-4
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zdjęli z porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego z punktu
10 „Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:”, podpunkt
2 „sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni
Radni: Jolanta Kępka, Jan Markus, Andrzej Pełka/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII 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. Podsumowanie roku szkolnego 2005/2006 w placówkach oświatowych
i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów
bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego
za I półrocze 2006 roku.
10.Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006,
2. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej
nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście
oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla której w Sądzie
Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW
18795, stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz
Jadwigi i Kazimierza małż. Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej,
1.
2.
3.
4.
5.
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3. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku,
4. uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu,
5. 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
zmienionej
Uchwałą
Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca
2006 roku 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,
6. 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 2006/2007,
7. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze
półrocze roku budżetowego,
8. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego,
9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2005 rok,
10.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za
2005 rok,
11.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za 2005 rok,
12.wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
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13.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami
województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy
opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka
II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
14.przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku
akademickim 2006/2007.
11.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
12.Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Na obrady XLIV Sesji RPŁ przybył Starosta Cezary Dzierżek, który
uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Zdrowia prof. Zbigniewem Religą
w Rawie Mazowieckiej.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni Radni:
Jolanta Kępka, Jan Markus, Andrzej Pełka/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli protokół z XLIII 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:
- treści ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej,
ustalając cenę wywoławczą na poziomie 154 000,00 zł oraz wadium na kwotę
10 000,00 zł.,
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- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Montaż platformy dla transportu osób
niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie”.
oraz zajęli stanowisko w następujących sprawach:
- dofinansowania z PFOŚiGW VI Powiatowego Dnia Dziecka pt.: „Eko-zabawa
na ludowo”, który odbył się 1 czerwca 2006 r. w Skansenie w Maurzycach Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie
dofinansowania w kwocie 700,00 zł z PFOŚiGW VI Powiatowego Dnia
Dziecka pt.: „Eko-zabawa na ludowo”, który odbył się 1 czerwca 2006 roku
w Skansenie w Maurzycach. Za ww. kwotę zostały zakupione nagrody dla
uczestników konkursów.
- wniosku Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „NADZIEJA” w sprawie
udostępnienia pomieszczeń przy ul. Podrzecznej 28 – Członkowie
Stowarzyszenia, którzy należą do jednych z najbardziej aktywnych grup
walontariackich wystąpili z prośbą o umożliwienie prowadzenia swojej
działalności w budynku, którego Powiat Łowicki jest właścicielem, a w chwili
obecnej stoi bezużyteczny. Trwają tam prace z ustaleniem własności, niemniej
jednak patrząc na potrzeby, tych którzy korzystają z pomocy Stowarzyszenia,
w tym również wielu uczniów ze szkół z Powiatu Łowickiego. Członkowie
Zarządu uznali, że należy wspierać tą działalność i pozytywnie rozpatrzyli
wniosek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „NADZIEJA” w sprawie
udostępnienia pomieszczeń przy ul. Podrzecznej 28,
- wniosku III Liceum Ogólnokształcącego w sprawie udzielenia zezwolenia na
rozbiórkę płotu - Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali wniosek III
Liceum Ogólnokształcącego w sprawie udzielenia zezwolenia na rozbiórkę
płotu.
- ponownego wystąpienia do Burmistrza Miasta Łowicza o przekazanie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łowiczu przy
ul. Powstańców 1863r. oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4667/44 Członkowie Zarządu w głosowaniu zajęli pozytywne stanowisko w sprawie
ponownego wystąpienia do Burmistrza Miasta Łowicza o przekazanie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łowiczu przy
ul. Powstańców 1863r. oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4667/44.
- dofinansowania OSz-W w Kiernozi – Członkowie Zarządu zajęli pozytywne
stanowisko w sprawie dofinansowania Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Kiernozi w kwocie 14 000,00 zł z rezerwy Działu 854 na zakup na częściowe
sfinansowanie zakupu kserokopiarki oraz zakupu tapczanów dla nowych
wychowanków przyjmowanych do placówki, a także zakupu nowej wykładziny
do trzech sal i rolet do pracowni komputerowej zgodnie zaleceniami Sanepidu.
- dofinansowania ZSP nr 3 w Łowiczu związku z decyzją Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu – Członkowie Zarządu zajęli

11

-

-

-

-
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-
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pozytywne stanowisko w sprawie dofinansowania ZSP Nr 3 w Łowiczu
w kwocie 12 000,00 zł z rezerwy Działu 801.
przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów
socjalnych z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu do budżetów
jednostek podległych – Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przesunięcie
środków finansowych w kwocie 7 000,00 zł przeznaczonych na wypłatę
stypendiów socjalnych z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu do
budżetów jednostek podległych.
usunięcia awarii wodno – kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie Członkowie Zarządu podjęli pozytywną decyzję w sprawie usunięcia w trybie
pilnym awarii wodno – kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Bełchowie.
przedłużenia kadencji na stanowisko Dyrektora ZSP Nr 4 w Łowiczu na okres
kolejnych pięciu lat Pani Zofii Szalkiewicz - Członkowie Zarządu podjęli
decyzję o przedłużeniu kadencji na stanowisko Dyrektora ZSP Nr 4 w Łowiczu
na okres kolejnych pięciu lat Pani Zofii Szalkiewicz, Zarząd podjął takie
stanowisko po zasięgnięciu opinii Kuratorium, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, jak również po rozmowie z Panią Dyrektor, placówka prowadzona
przez Panią Dyrektor jest jedną z najlepiej prowadzonych szkół w Powiecie
Łowickim.
przyjęcia projektu podziału nieruchomości położonej w Nieborowie ozn.
nr 415, jest to działka na której znajduje się Ośrodek Zdrowia – Członkowie
Zarządu otrzymali sygnały z różnych stron co do woli zakupu części tej działki,
co było powodem przeanalizowania ww. sprawy i uda się wydzielić działkę
o szerokości 34 metrów, położona bardzo atrakcyjnie, Zarząd uznał, że
wydzielając tą działkę przeznaczoną do sprzedaży nie ma żadnych zagrożeń dla
funkcji znajdującego się tam Ośrodka Zdrowia.
wniosku NZOZ „WIGOR” o wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczenia
w piwnicy – Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko w sprawie
wniosku NZOZ „WIGOR” o wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczenia
w piwnicy bez konieczności zmiany treści umowy dzierżawy i zmiany
w wysokości czynszu.
programu dostosowania NZOZ w Domaniewicach do wymogów jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Członkowie Zarządu wyrazili zgodę
na realizację programu dostosowania NZOZ w Domaniewicach do wymogów
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej na koszt NZOZ
w Domaniewicach, natomiast zamontowanie windy bądź platformy
przyschodowej może zostać zrealizowane z budżetu Powiatu Łowickiego.
wniosku NZOZ w Łowiczu – Barbara Morawska o dokonanie remontu
ogrodzenia i murków przy ul. Świętojańskiej 1/3B – Członkowie Zarządu zajęli
pozytywne stanowisko w sprawie wniosku NZOZ w Łowiczu – Barbara
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Morawska o dokonanie remontu ogrodzenia i murków przy ul. Świętojańskiej
1/3B.
- wsparcia Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” – Członkowie Zarządu zajęli
pozytywne stanowisko w sprawie wsparcia Zespołu Pieśni i Tańca
„Blichowiacy” w kwocie 2 000,00 zł, z Działu 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” z Rozdziału 92195 „Pozostała działalność”. Zespół
ten w ostatnim czasie bardzo aktywnie promuje Powiat Łowicki, bierze udział
w wielu festiwalach i ma bardzo atrakcyjny repertuar.
- wsparcia III Liceum Ogólnokształcącego na doskonalenie zawodowe
nauczycieli – Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko w sprawie
wsparcia III Liceum Ogólnokształcącego na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł, które zostaną wypłacone z rezerwy
oświatowej. To Liceum realizuje program dla którego konieczny był zakup
komputerów, wyposażenia sali informatycznej i oprogramowania.
- zakwaterowania i wyżywienia uczestników V Ogólnopolskich Spotkań
Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” – Członkowie Zarządu zajęli pozytywne
stanowisko w sprawie zakwaterowania i wyżywienia uczestników
V Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak”, udzielając
ZSP w Zduńskiej Dąbrowie dofinansowania na powyższy cel w kwocie
1 800,00 zł, wypłacając je z Działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” z Rozdziału 92195 „Pozostała działalność”.
Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami podjął
uchwały w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok – 4,
- upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu do podpisania
umowy darowizny.
- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie Powiatu Łowickiego.
- szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej.
- harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem
wyłonienia Wykonawcy zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu”.
- wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności
wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w
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celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ”.
- wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności
wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup laptopa dla potrzeb Wydziału
Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu ”.
Poinformował, że równolegle z trwającymi obradami Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w dniu dzisiejszym odbyło się ważne spotkanie dla Województwa
Łódzkiego z Ministrem Zdrowia prof. Zbigniewem Religą, w którym ponadto
uczestniczyli Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego. Tematem
tego spotkania były sprawy związane z restrukturyzacją finansową szpitali,
zapowiedziami Ministra, Premiera dotyczącymi podwyżek płac dla pracowników
ZOZ-ów, jak również sprawy dotyczące refundacji „203” i „110”. Wydaje się, że
zapowiedziana podwyżka od 1 października 2006 roku stanie się faktem i zostaną
wypłacone środki zgodnie z przyjętym terminem. Zadałem pytanie czy będzie to
tylko naliczenie podwyżek od 01.10.2006 roku czy nastąpi fizyczne wypłacenie
środków, Pan Minister solennie zapewnił, iż fizycznie zostaną wypłacone środki
finansowe – dodał. Nadmienił, iż niepokojącą sprawą jest sprawa refundacji „203”
i „110”, jednak w tym temacie Pan Minister nie podjął deklaracji, że w ogóle
będzie wypłacana tak jak wszyscy tego oczekują. Ta refundacja nie może być
w krótkim czasie, gdyż są to miliardowe kwoty, natomiast oczekujemy deklaracji,
że te kwoty zostaną wypłacone, pomysł Ministra jest następujący, żeby za wypłatę
odpowiadał Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie kierował się kryteriami
uznaniowymi, a więc byłaby to ocena, czy zadłużenie poszczególnych ZOZ-ów
wynika wprost z niewypłaconych „203” i „110”, czy z innych powodów –dodał.
Stwierdził, iż odpowiedź sama się narzuca, bo rzadko która z jednostek spełnia te
kryteria, a w przypadku Powiatu Łowickiego i ZOZ w Łowiczu, zadłużenie na
poziomie 18mln zł, w tym z tytułu „203” i „110” jest to kwota w granicach
5 mln zł. Ktoś może stwierdzić, że zadłużenie to wynika z niewłaściwej gospodarki
finansowej, i to już jest uzasadnienie do tego by tej refundacji nie wypłacać, jest to
poważnie niebezpieczeństwo, bo jeżeli zacznie się proces takiego wypłacania, to
natychmiast mamy odwieszenie strajku i to bezwzględnie, bo Dyrektor podpisał
porozumienie zwyżki płac w oparciu o refundację „203” i „110” – dodał.
Poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu jednym z wniosków, jaki składał
w imieniu Konwentu Starostów, był wniosek, by za czas strajku wypłacić
Zespołom Opieki Zdrowotnej pełną kwotę 1/12 nie rozliczając tego według
wykonania, natomiast rozliczyć to dopiero na koniec 2006 roku, i jednostki, które
nie wykonają niech ostatniej raty nie otrzymają, a te które w między czasie
nadrobią wykonanie, by zostały im wypłacone pełne kwoty. Wypłacenie kwot
niższych będzie się przekładało na zagrożenie procesu restrukturyzacji – dodał.
Nadmienił, iż przedstawione przez niego sprawy były głównymi elementami
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dyskusji z Panem Ministrem. Pan Minister prof. Zbigniew Religa poinformował,
że plan dochodzenia do właściwego poziomu finansowania, a szczególnie jeśli
chodzi o płace, to jest plan trzyletni, z tymże plan, który może uzdrowić polską
służbę zdrowia, to jest plan minimum siedmioletni. Zostaliśmy trochę zaskoczeni
stwierdzeniem Pana Ministra, że organy założycielskie powinny się poczuć
współgospodarzami dzisiejszych problemów ZOZ-ów, ustawa jednoznacznie mówi
na ile możemy być gospodarzami, chociaż bezwarunkowo uwikłaliśmy się
w pewną sytuację, poręczając kredyty komercyjne i tu jest sytuacja wprost, gdzie
angażujemy się bezpośrednio w spłatę zobowiązań wynikających z bieżącego
utrzymania szpitali – dodał. Poinformował, że w dniu jutrzejszym, tj., 29 czerwca
2006 roku odbędzie się spotkanie u Pani Wojewody w sprawie szczegółowej
analizy sytuacji procesu restrukturyzacji ZOZ-ów w Województwie Łódzkim.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesyjnym uczestniczyli w różnych spotkaniach,
seminariach i posiedzeniach, m.in.:
- obchody pięćdziesięciolecia Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt,
- obchody stulecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu,
- obchody stulecia Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Wydziału, który ma swój oddział zamiejscowy w ZSP Nr 2 RCKU
w Łowiczu,
- w AGRO-SZOŁ organizowane na terenie Powiatu Łowickiego – odbyła się
prezentacja produkcji oleju napędowego z rzepaku, jest to pewnego rodzaju
szansa dla rolników, w tej chwili jest przygotowana ustawa, która stworzy
możliwość, by na własne potrzeby przy pomocy takiego urządzenia produkować
olej napędowy.
Starosta Cezary Dzierżek zaprosił wszystkich obecnych na Ogólnopolską
Olimpiadę Młodzieży, której współgospodarzem będzie Powiat Łowicki.
Olimpiada, ta będzie się odbywała w dniach od 13 lipca do 19 lipca 2006 roku, na
terenie Powiatu Łowickiego, w Walewicach, tam odbędą się konkurencje
jeździeckie, będziemy gościli około 200 młodych zawodników do 15 lat
w konkurencjach WKKW, ujeżdżanie i skoki, część tych zawodników będzie
zakwaterowana w internacie ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – dodał.
Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy koszty związane z projektem podziału
nieruchomości położonej w Nieborowie ozn. nr 415, przeniesieniem ogrodzenia,
szamb zostaną uwzględnione przy wycenie i jaka jest przybliżona wartość
wydzielonej działki.
Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż w przybliżeniu wartości działki nie poda,
gdyż może się bardzo mylić. Na pewno jest to działka, która jest położona
w bardzo atrakcyjnym miejscu – dodał. Poinformował, że szamba w pierwszej
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wersji podziału miały one zostać po stronie Ośrodka Zdrowia, a działka
przeznaczona do sprzedaży miała być węższa, jednak po ocenie jakości tych
szamb, ewidentnie należy je zamknąć i wybudować nowe, zaś kosztem budowy
nowych szamb nie będzie obciążony nowy właściciel działki. Nadmienił, iż w dniu
27 czerwca 2006 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pana Bolesława
Kowalskiego w Bełchowie, a dotyczyło zamiaru sprzedaży Ośrodka Zdrowia
w Bełchowie. Ta sprawa została omówiona na Komisjach i nie została
rozstrzygnięta, wczoraj odbyło się spotkanie w którym oprócz mieszkańców
Bełchowa uczestniczyli także reprezentanci okolicznych miejscowości, tych, którzy
korzystają z usług NZOZ usytuowanego w nieruchomości należącej do Powiatu,
w spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Nieborów, Przewodniczący Rady
Gminy Nieborów – dodał. Poinformował, że ostateczne stanowisko jakie zostało
przyjęte to prośba o przekazanie na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego,
żeby problem dotyczący podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości w Bełchowie
został przesunięty na Sesję kolejną.
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, więc ograniczy się tylko do niektórych:
- 01.06.2006 Powiatowy Dzień Dziecka organizowany wspólnie z Urzędem
Gminy w Zdunach w Skansenie w Maurzycach, impreza ta nabiera coraz
większego zasięgu, jest ona bardzo potrzebna i bardzo udana.
- 05.06.2006 plener malarski Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie
organizowany w Muzeum w Nieborowie.
- 09.06.2006 100-lecie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, jednej
z największych i najlepszych spółdzielni w Polsce, mającej trzecie miejsce pod
względem sprzedaży, znanej nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych
krajach.
- 10.06.2006 odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Dać
Szansę”, było to spotkanie integracyjne, które zgromadziło wiele osób, na takich
spotkaniach widzimy jak wiele osób ma problemy zdrowotne .
- 10.06.2006 odbył się festyn organizowany przez Forum Młodych Łowiczan,
gdzie startowała załoga kajakowa Starostwa Powiatowego w Łowiczu: Pan
Andrzej Zabost i Pan Tomasz Kurczak.
- 11.06.2006 spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych, a także Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu Powiatu
Łowickiego, które odbyło się w Skansenie w Maurzycach, w spotkaniu pt.
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„Wesele” wzięło udział około 1 000 osób, zostało ono zorganizowane pod
patronatem Starosty Cezarego Dzierżka.
- 21.06.2006 50-lecie Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt,
instytucja może nie tak znana i nie tak widoczna jak OSM w Łowiczu, ale także
kooperująca z wieloma krajami.
- 23.06.2006 „Noc Świętojańska w Kiernozi”, jest to jedna z nielicznych Gmin,
która zawsze pamięta o Starostwie Powiatowym w Łowiczu, i w której bardzo
wiele dzieje się w sferze kultury i integracji mieszkańców.
Poinformował, że przez cały miesiąc czerwiec 2006 roku toczy się sprawa strajku
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Odbyło się kilka spotkań, ten strajk
zakończył się połowicznym sukcesem dla obu stron, początkowo miał to być strajk
solidaryzujący się z postulatami ogólnopolskimi, ale później doszły postulaty
lokalne i trochę zadziwiająca była postawa niektórych lekarzy, którzy
reprezentowali taki pogląd: „to nie jest mój szpital, Dyrektor jest od tego by były
pieniądze, to nie jest mój problem” – dodał. Nadmienił, iż w chwili obecnej strajk
jest zawieszony, podpisane jest porozumienie. Wszystko wskazuje na to, że jest to
tylko akcja odroczona, odłożona w czasie, natomiast nie ma ogólnopolskich decyzji
co do rozwiązania problemów polskiej służby zdrowia – dodał.
Ad pkt. 7
Podsumowanie roku szkolnego 2005/2006 w placówkach oświatowych
i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów bieżących
i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że przedstawiony
materiał został przygotowany według danych na dzień 08.06.2006 roku i nie
zawiera informacji na temat matur i egzaminów poprawkowych, te dane zostaną
uzupełnione w materiale przygotowanym na Sesję RPŁ w miesiącu sierpniu 2006
roku. Przedstawiła i omówiła informację na temat podsumowania roku szkolnego
2005/2006 w placówkach oświatowych i wychowawczych działających na terenie
powiatu. Plan remontów bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych
/Zał. Nr 2/.
Ad pkt. 8
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił i omówił informację
o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim
/Zał. Nr 3/. Poprosił o zwiększenie środków finansowych na inwestycje drogowe
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w wysokości 950 000,00 zł oraz 287 000,00 na bieżące utrzymanie dróg.
Inwestycje te są niezbędne, żebyśmy mogli godziwie poruszać się po naszych
drogach – dodał.
Radny Bolesław Kowalski poinformował, że miesiąc temu na Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w ramach interpelacji zapytał o naprawę barierki na moście
w miejscowości Bobrowniki, do chwili obecnej ta barierka nie została naprawiona.
Na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami Gminy Nieborów zgłoszono
wniosek w sprawie oczyszczenia drogi na odcinku Alei Lipowej od Nieborowa
w stronę Łasiecznik, na tym odcinku drogi nie ma żadnych zabudowań
mieszkalnych, a śmieci zalegają od wiosny i tym tematem nikt się nie chce zająć,
bardzo bym prosił by do tego tematu wrócić – dodał. Poinformował, że dysponuje
zestawieniem o ilości kilometrów dróg w poszczególnych Gminach z terenu
Powiatu Łowickiego oraz wielkość nakładów poniesionych na remont i inwestycje
na drogach. Z zestawienia tego wynika, że: na Gminę Domaniewice przeznaczono
ponad 27 000,00 zł na 1 km drogi powiatowej, na Gminę Bielawy ponad
30 000,00 zł na 1 km, na Gminę Kiernozia 22 000,00 zł na 1 km, na Gminę
Kocierzew 46 500,00 zł na 1 km, na Gminę Chąśno 25 000,00 zł na 1 km, na
Gminę Nieborów 22 000,00 zł na 1 km, na Gminę Zduny 27 000,00 zł na 1 km, na
Gminę Łyszkowice 38 000,00 zł, nie posiadam dokładnych informacji jeśli chodzi
o Gminę Łowicz, więc nie będę tego przedstawiać, ale to będzie około 25 000,00 zł
na 1 km – dodał. Nadmienił, iż w kontekście podziału nadwyżki prosił o 50 000,00
zł na utrzymanie drogi Arkadia – Bełchów. Jest to droga, która na dzień dzisiejszy
jest ważnym ciągiem komunikacji i jeżeli nie będzie naprawiana, to za rok
w niektórych miejscach ta droga będzie gruzowiskiem, będę wnioskował
o przychylność, ja nie wiem jak to zrobić by te pieniądze trafiły na tą drogę –
dodał. Zapytał, czy może się spodziewać, że przy propozycji podziału nadwyżki
budżetowej gdzie przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg 250 000,00 zł, te
pieniądze zostaną przeznaczone na załatanie dziur w nawierzchni drogowej. Jeżeli
będziemy tylko trzymać się inwestycji bez bieżącego utrzymania tych dróg, to
w taki sposób zatracimy przejezdność dróg na niektórych odcinkach – dodał.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że jeśli chodzi
o naprawę barier na moście w Bobrownikach, to według niego rzeczywiście można
by było dokonać naprawy cząstkowej, ale Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, która tam była, miała
wątpliwości co do remontu i nakładów na tym moście ze względu na to, że jest
wiele innych zadań do realizacji bardziej potrzebnych niż remont barier na moście
w Bobrownikach. Sprawę naprawy ww. mostu należy jeszcze przedyskutować, bo
środki na ten cel są zaznaczone w bieżącym utrzymaniu dróg – dodał. Nadmienił,
iż jeśli chodzi o śmieci, to na niektórych ciągach komunikacyjnych śmieci były
zbierane, lecz PZD w Łowiczu nie jest w stanie zrobić tego na wszystkich drogach.
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Sprawdzimy ten odcinek drogi wymieniony przez Radnego Bolesława
Kowalskiego i jeśli będzie wymagał uprzątnięcia, to zostanie to wykonane, a jeśli
chodzi o realizację inwestycji to Gmina Nieborów nie jest ostatnia i nie jest
pierwsza. O zakresie i miejscu inwestycji w 100% nie decyduje Dyrektor PZD
w Łowiczu, lecz ZPŁ, RPŁ, Komisje Stałe RPŁ, decydują gdzie jest niezbędne
zainwestowanie środków finansowych na które drogi i w jakim miejscu – dodał.
Przewodniczący Komisji RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż z przedstawionego
materiału wynika, że tylko Gmina Łowicz partycypuje w utrzymaniu dróg
powiatowych i chyba w zamian za to dostała najniższe pieniądze do
zagospodarowania. Inne Gminy widzą problem utrzymania dróg jako problem
tylko Powiatu Łowickiego – stwierdził.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że pięknie zostało
przedstawione wyliczenie ile środków finansowych Powiat Łowicki przeznacza na
drogi w danej Gminie. Ja o tej sprawie mówię od początku trwania tej kadencji,
i powiem jeszcze raz, przez Gminę Kocierzew przebiegają dwa ciągi
komunikacyjne, które nie powinny w ogóle być drogami powiatowymi, lecz
wojewódzkimi, jest to ciąg Wszeliwy – Błędów – Łowicz oraz Łowicz – Kompina
– Ruszki – dodał. Nadmienił, iż droga Błędów – Wszeliwy była robiona za środki
otrzymane z SAPARDU i na tą drogę zostały przeznaczone środki finansowe
w wysokości 3 115 000,00 zł, z czego z SAPARDU było 530 000,00 zł,
a 900 000,00 zł promesy, która została zwrócona ale poszła nie na spłatę kredytu,
czy na drogi lecz na przejedzenie. Gdybyśmy tych dróg nie mieli bylibyśmy na
samym końcu, bo drogi powiatowe, które mamy na terenie Gminy były budowane
w 1983 roku przez nieżyjącego już Dyrektora Zarządu Dróg z Sochaczewa i dzięki
niemu mamy takie drogi w Kocierzewie – dodał. Poinformował, że jedyny odcinek
zrobiony na terenie Gminy Kocierzew w tej kadencji to nakładka na drodze za
90 000,00 zł. Proszę więc nie sugerować się, że w Kocierzewie wydano 46 000,00
na jeden km drogi bo jest to nieprawda – dodał.
Radny Andrzej Płacheta nadmienił, iż zobowiązał się do wyjaśnienia pewnej
sprawy odnośnie budowy chodnika w Boczkach Chełmońskich i dlatego chciałby
zapytać, czy PZD w Łowiczu partycypuje w kosztach budowy tego chodnika, jeżeli
tak to dlaczego.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że w Gminie
Kocierzew zainwestowano środki finansowe w wysokości 3 115 000,00 zł, na
cztery drogi: Ruszki – Kompina – Nieborów, Łowicz – Błędów – Wejsce,
nakładka w Jeziorku, droga Boczki Chełmońskie – Strzelcew. Uważam, że cyfry
mówią prawdę, że tyle zainwestowano na drogach Gminy Kocierzew – dodał.
Poinformował, że jeśli chodzi o pytanie Radnego Andrzeja Płachety, to ww.
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chodnik biegnie przy drodze powiatowej i środki finansowe można inwestować na
takie cele ze środków bieżącego utrzymania dróg. Takie prace PZD w Łowiczu
wykonywał w Bielawach, w Sobocie, w Kiernozi, i w Łyszkowicach – dodał.
Nadmienił, iż na chodnik w Boczkach Chełmońskich PZD w Łowiczu przekazał
materiał na jego budowę, natomiast reszta prac leży po stronie Urzędu Gminy.
W ten sposób można współpracować ze wszystkimi Urzędami Gmin z terenu
Powiatu Łowickiego w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych –
dodał.
Radny Bolesław Kowalski poinformował, że nie żąda zmian barierek na moście
w miejscowości Bobrowniki, prosi o to żeby zabezpieczyć istniejące barierki. One
są nachylone na stronę rzeki, w każdej chwili grozi to jakimś niebezpieczeństwem,
to kwestia dojechania, wymiany słupka, bo to wszystko się buja i o to mi chodzi, ja
nie żądam cudów, to już trwa za długo, czekamy na jakiś wypadek – dodał.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda nadmienił, iż jeszcze raz powtarza,
że on obiecał wykonać te prace i chciał je robić. Remont bieżący mostu
w Bobrownikach – wymiana barier, mówię otwarcie, że ja mogę tylko wnioskować
– dodał.
Radny Bolesław Kowalski zapytał, kto będzie odpowiadał za ewentualny
wypadek na moście w Bobrownikach.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda nadmienił, iż odpowiedzialność za
ewentualny wypadek na moście w Bobrownikach spoczywa na Dyrektorze
Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu, z tymże drogi powiatowe zostały
ubezpieczone.
PZD w Łowiczu w swoim budżecie w bieżącym utrzymaniu dróg ma
zagwarantowane środki finansowe i gdzieniegdzie można zrobić chodnik, ale
w przypadku mostu w Bobrownikach trzeba błagać, chociaż uważam, że dwóch
pracowników dało by radę by naprawić te barierki – stwierdził Radny Bolesław
Kowalski.
Ad pkt. 9
Sprawozdanie z działalności
I półrocze 2006 roku.

Komisji

Rady

Powiatu

Łowickiego

za

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła i omówiła
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2006 roku.
/Zał. Nr 4/.
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Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, kiedy zostanie wybrany
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bo jak wszyscy wiedzą Komisja ta obraduje
bez swojego Przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż kilkakrotnie
zwracał się do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, by ta podjęła temat i wytypowała kandydata na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Pan Wiceprzewodniczący na żadnym
z posiedzeń Komisji Rewizyjnej temat wyboru Przewodniczącego Komisji nie
poruszał.
Przewodniczący Komisji RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że jeśli jest taka
potrzeba, a widzi, że jest, to na następnej Sesji.....
Radny Janusz Michalak poinformował, że to nie potrzeba, lecz obowiązek.
Przewodniczący Komisji RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że owszem
mowa jest tu o obowiązku, ale taki sam obowiązek istnieje do powołania
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży
i Promocji.
Radny Janusz Michalak poinformował, że Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej powołuje Rada Powiatu, natomiast Wiceprzewodniczący zastępuje go
tylko wtedy gdy go do tego upoważnił Przewodniczący, bądź ten nie może
uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że identycznie
jest z Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży
i Promocji, którego nie ma. Dobrze wrócimy do tematu na najbliższej Sesji Rady
Powiatu Łowickiego, a wcześniej na najbliższych Komisjach Rady Powiatu
Łowickiego – dodał.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach przedstawił i omówił sprawozdanie
z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli za I półrocze 2006 roku /Zał. Nr 5/. Poinformował, że
Komisja postawiła dużo wcześniej wniosek, który być może miałby wpływ na
przebieg strajku, a mianowicie: „Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje do Zarządu Powiatu
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Łowickiego o przedłużenie kontraktu Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu Panu Jackowi Chylińskiemu, do chwili zakończenia procesu
restrukturyzacyjnego prowadzonego w ZOZ w Łowiczu, tj. do końca 2007 roku
bez rozpisywania konkursu na ww. stanowisko”. Wiemy, że okres kadencji
Dyrektora Pana Jacka Chylińskiego upływa z końcem lipca 2006 roku i nie
ukrywamy, że być może wcześniejsze nie przedłużenie tej umowy, również miało
taki wpływ na przebieg strajku w szpitalu łowickim – dodał. Poinformował, że
Zarząd Powiatu Łowickiego oczekiwał na wyniki finansowe, gdyż w ZOZ
w Łowiczu został przeprowadzony audyt, ale poczynania Pana Dyrektora, co nie
wszystkim się podoba, pozwoliły na to, że szpital w 2001 roku miał straty ponad
5 000 000,00 zł, za 2002 roku miał straty 5 130 000,00 zł, teraz te straty są
mniejsze – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że członkowie Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w miesiącu maju 2006 roku, podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji dokonali
oględzin mostu w Bobrownikach zostały podjęte pewne decyzję, a w ww.
sprawozdaniu nie ma wzmianki na ten temat.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach nadmienił, iż sugestie Komisji
mówiące o tym, że ten most nie jest przeznaczony do remontu, lecz do naprawy
bieżącej, zostały uwzględnione w protokole z posiedzenia Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Żaden
wniosek w ww. sprawie nie został podjęty przez Członków Komisji – dodał.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił i omówił sprawozdanie
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska za I półrocze 2006 roku /Zał. Nr 6/.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki,
Młodzieży i Promocji Jerzy Wolski przedstawił i omówił sprawozdanie
z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
za I półrocze 2006 roku /Zał. Nr 7/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił
i omówił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze
2006 roku /Zał. Nr 8/.
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WICEPRZEWODNICZĄCY RPŁ JULIAN NOWAK OGŁOSIŁ PRZERWĘ
W OBRADACH XLIV SESJI RPŁ W DNIU 28.06.2006 ROKU O GODZINIE
11.30.
WICEPRZEWODNICZĄCY RPŁ JULIAN NOWAK WZNOWIŁ OBRADY
O GODZINIE 11.50.
Ad pkt. 10
Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 w sprawie 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 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 w sprawie
określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, nieobecni
Radni: Jolanta Kępka, Kazimierz Rak, Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/262/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
/Zał. Nr 9/.
2. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej
nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście
oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla której w Sądzie
Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW
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18795, stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz
Jadwigi i Kazimierza małż. Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła
projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na
zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu,
obręb Śródmieście oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla której
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 18795,
stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz Jadwigi i Kazimierza małż.
Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez
ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, nieobecni
Radni: Jolanta Kępka, Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/263/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości
położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1
i 2060/2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga
wieczysta KW 18795, stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz
Jadwigi i Kazimierza małż. Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej /Zał. Nr 10/.
3. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Borówku.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nieobecni
Radni: Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/264/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku /Zał. Nr 11/.
4. uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Michał Śliwiński/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/265/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
/Zał. Nr 12/.
5. 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 zmienionej Uchwałą Nr
XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006
roku 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
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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 wprowadzenie
zmian w przepisach dotyczących wypłaty gotówkowej stypendium nakłada na
Powiat Łowicki obowiązek zmiany tej uchwały, która już raz była zmieniana, by
umożliwić wypłatę stypendium w formie gotówkowej. Przedstawiła i omówiła
projekt 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 zmienionej Uchwałą
Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006 roku
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.
Radny Andrzej Płacheta zapytał, czy bariera odnośnie przedstawiania rachunków
by otrzymać stypendium zostanie zniesiona.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że jeśli ktoś nie
dostarczy rachunków, to wypłata nastąpi w formie gotówkowej – dodała.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nieobecni
Radni: Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
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podjęli Uchwałę Nr XLIV/266/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
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
zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
1 marca 2006 roku 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 /Zał. Nr 13/.
6. 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 2006/2007.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego 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 2006/2007.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nieobecni
Radni: Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego 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 2006/2007 /Zał. Nr 14/.
7. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze
półrocze roku budżetowego.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że nowa ustawa o finansach
publicznych nałożyła na powiat obowiązek opracowania nowej informacji jaka
ZOZ i instytucje kultury przedstawiają Zarządowi Powiatu, a Zarząd Radzie
Powiatu. Wynika to z artykułu 197, pkt. 1 ustawy 30.06.2005 roku – dodała.
Przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nieobecni
Radni: Michał Śliwiński, Stanisław Olęcki/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/268/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego
/Zał. Nr 15/.

28

8. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Michał Śliwiński/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/269/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze
półrocze roku budżetowego /Zał. Nr 16/.
9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2005 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2005 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Michał Śliwiński/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę Nr XLIV/270/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu za 2005 rok /Zał. Nr 17/.
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10.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu
za 2005 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum
w Łowiczu za 2005 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Michał Śliwiński/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/271/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2005 rok
/Zał. Nr 18/.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ
W OBRADACH XLIV SESJI RPŁ W DNIU 28.06.2006 ROKU O GODZINIE
12.40.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI WZNOWIŁ OBRADY
O GODZINIE 13.20
11.zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zdrowotnej w Łowiczu za 2005 rok.

Zespołu

Opieki

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że sprawozdanie finansowe
Zespołu Opieki Zdrowotnej zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
Przedstawiła opinię biegłego rewidenta /Zał. Nr 19/. W świetle przedstawionej
opinii został przygotowany projekt Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2005 rok.,
który przedstawiła i omówiła.
Radny Janusz Michalak zapytał, jak się ma wynik finansowy szpitala za 2005 rok
w świetle prognoz program restrukturyzacji.
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Dyrektor ds. finansowych ZOZ w Łowiczu Grażyna Walczuk poinformowała,
że jeśli chodzi o prognozy dotyczące straty, a w zasadzie zysku, bo tak
firma windykująca wykazała go, jako dodatni wynik finansowy. W pierwszej
wersji wynosił on około 1 500 000,00 zł, przy czym w założeniu osoby, która
opracowywała restrukturyzację ujęta była dotacja unijna, której ZOZ Łowicki
jednak nie otrzymał i te 1 200 000,00 zł ujęte było w wyniku jako wynik dodatni,
dane te są nieporównywalne. Prognoza opracowana przeze mnie na 2005 rok
opiewała na kwotę 1 060 000,00 zł i kwota ta jest wyższa, w chwili obecnej jest to
1 815 000,00 zł, jest wyższa o odsetki, które zostały ujęte w związku z zaciągniętą
pożyczką z budżetu państwa to jest kwota 360 000,00 zł i odsetki od zobowiązań
cywilno – prawnych naliczone w wyniku zawarcia ugod restrukturyzacyjnych, przy
czym chciałabym zaznaczyć, że odsetki od pożyczki z budżetu państwa w kwocie
około 200 000,00 zł zostaną umorzone, zamieni się to w momencie umorzenia, jeśli
otrzymamy decyzję o zakończeniu procesu restrukturyzacji do końca 2007 roku,
one nam podwyższą wynik „im plus”, pod warunkiem, że takową decyzję szpital
łowicki otrzyma – dodała. Nadmieniła, że jeśli ZOZ w Łowiczu wywiążę się ze
wszystkich założeń w wyniku zakończonego programu restrukturyzacyjnego to ten
wynik zostanie podwyższony, i uda się wtedy również doprowadzić
restrukturyzację do końca. Kwota 2 181 000,00 zł, jeśli dobrze pamiętam, ujęta
w pasywach bilansu jako rozliczenia krótkookresowe przychodów zamieni się
również na wynik „im plus”, będą to umorzone zobowiązania wobec ZUS
w kwocie na koniec 2005 roku około 1 800 000,00 zł i podatek od nieruchomości,
który jest zobowiązaniem wobec Urzędu Miasta Łowicza i Urzędu Gminy Bielawy
w kwocie około 300 000,00 zł, to zamieni się na przychód, więc wpłynie dodatnio
na wynik finansowy – dodała. Poinformowała, że wszystko jest w chwili obecnej
uwarunkowane pomyślnym przebiegiem programu restrukturyzacji.
Radny Janusz Michalak zapytał, jaki był stan należności przeterminowanych na
dzień 31 grudnia 2005 roku.
Dyrektor ds. finansowych ZOZ w Łowiczu Grażyna Walczuk nadmieniła, iż
w chwili obecnej przygotowana by na to pytanie odpowiedzieć. Kwota ponad
4 000 000,00 zł są to zobowiązania z tytułu dostaw, z tego około 2 000 000,00 zł
znajduje się w restrukturyzacji, są na to ugody i tutaj nie mówi się już
o przeterminowaniu – dodała. Poinformowała, że w zakresie przeterminowania
można mówić o roku 2005. Szacunkowo, jest to kwota około 500 000,00 zł –
dodała. Nadmieniła, iż ZOZ w Łowiczu płaci na bieżąco zobowiązania wobec
ZUS, Urzędu Skarbowego, oraz stara się regulować w terminie podatek od
nieruchomości i podatek VAT. Także te przeterminowane zobowiązania występują
tylko wobec dostawców, tutaj nie mamy takiej płynności finansowej, jaką
powinniśmy posiadać i kredytujemy się zobowiązaniami wobec dostawców –
dodała.
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Radny Kazimierz Rak zapytał o realizację programu naprawczego w nawiązaniu
do audytu. Jak on przebiega bo są zagrożenia w realizacji tego programu
restrukturyzacyjnego. Poprosił o uzasadnienie do wzrostu zadłużenia w nawiązaniu
do realizacji programu restrukturyzacyjnego. Jak Pani zamierza wybrnąć z tego, bo
w założeniach ten program kosztował nas bodaj 19 000,00 zł, który sporządził
biegły finansowy z Pani współudziałem, bo Pani dostarczała dane do opracowania
– zapytał. Nadmienił, iż chciałby zapytać jak przebiega program restrukturyzacji
i jakie są zagrożenia.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że wszyscy wiedzą, iż
trudno jest zaplanować na parę lat sytuację zdarzeń gospodarczych jakie mogą
mieć miejsce, musi istnieć pewna tolerancja i taką tolerancję również założył sobie
prowadzący to sprawozdanie. Jaki był cel programu restrukturyzacji – to
wprowadzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w restrukturyzację i wydanie decyzji,
muszę powiedzieć, że patrząc w program restrukturyzacyjny, patrząc na zdarzenia
jakie miały miejsce przez szereg miesięcy nie widzę tutaj specjalnych rozbieżności,
poza sytuacją gdzie wypłynęły nam pieniądze z dotacji unijnej, ale nie jest
wykluczone, że w 2006 roku ta dotacja będzie miała swoje miejsce – dodał.
Poinformował, że zagrożenia programu restrukturyzacji są bardzo różne,
a wynikają z bieżącej płynności finansowej, której w zasadzie ZOZ w Łowiczu nie
posiada. Bardzo ciężką i ważną sprawą było doprowadzenie jednostki do zawarcia
ugody z ZUS, która praktycznie rzecz biorąc, jeszcze na początku 2006 roku była
prawie niemożliwa, ponieważ ZOZ w Łowiczu musiał wyasygnować około
500 000,00 zł z bieżących wpływów aby spełnić warunek wejścia do postępowania
ugodowego, na koniec czerwca 2006 roku będzie spłacana II rata kwartalna
zobowiązań cywilno – prawnych i patrząc na ten program restrukturyzacji, który
dokonuje pewnego oddłużenia, to można powiedzieć, że przebiega on prawidłowo
– dodał. Nadmienił, iż kula śniegowa została zatrzymana, ale dużym zagrożeniem
jest bieżące prowadzenie szpitala gdzie środków finansowych brakuje, a szpital
próbuje załatwić tę sytuację metodą najmniejszego zła, czyli realizacją potrzeb
wobec najpilniejszych dostawców. Zmierzamy do powiększenia wpływów poprzez
ciągłe rozwinięcie i poszerzanie procedur medycznych z NFZ, sądzę, że należy
ratować sytuację, bo nie ma już innego wyjścia – dodał. Poinformował, że w 2003
roku zobowiązania szpitala łącznie w rezerwami wynosiły 17 981 000,00 zł, przez
dwa lata wzrosły o 1 411 000,00 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe
spadły. Są to pewne wyniki pokazujące pewne elementy pozytywne, które działy
się w gospodarce finansowej, aczkolwiek nie mogą one gwarantować w tej chwili
mocnego stania na nogach, pierwszy raz od wielu lat na działalności szpitala
osiągnięto zysk co można zobaczyć w sprawozdaniu finansowym, przytoczę, że
w 2003 roku strata na sprzedaży wynosiła 3 682 000,00 zł, natomiast w 2005 roku
był już zysk w wysokości 151 000,00 zł, na działalności operacyjnej ponad
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4 500 000,00 zł straty, gdzie teraz mamy zysk. Ja nie mówię tego by wybielić
sytuację, bo jest na pewno nie dobrze, ale pewne ruchy widać, powiększono
również wpływy, gdzie w 2003 roku było wpływów 13 450 000,00 zł, a na koniec
2005 roku wzrosły o 1 273 000,00 zł, równocześnie zmniejszono koszty
o 1 202 000,00 zł – dodał. Stwierdził, że te wskaźniki pokazują, iż jednostka jest
wyprowadzona na dobrą drogę, potwierdzając słuszność programu
restrukturyzacyjnego, w chwili obecnej działania szpitala muszą być przede
wszystkim skierowane na terminowość i konsekwentność, jak również na walkę
o bieżące przetrwanie. Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce na terenie naszego
ZOZ-u także z pewnością nie przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej,
regulacja „203” i „110”, która powinna zostać zrobiona wiele lat temu, musi
nastąpić teraz – dodał. Nadmienił, iż Pan Starosta wspomniał w swojej wypowiedzi
jakie skutki dla szpitala niesie zadłużenie jednostki z tytułu „ustawy 203”,
w pewnym okresie czasu począwszy od 2005 roku Dyrekcja wcale nie mając
możliwości podwyższenia wpływów musiała te środki wypłacić w formie
dodatków, a wiele jednostek tego nie zrobiło – dodał. Trudno w tej chwili osądzać,
czy to było dobre posunięcie czy złe, my mamy to za sobą, ale skądś te pieniądze
musiały być – dodał. Poinformował, że 100 000,00 zł – 200 000,00 zł są to bardzo
duże kwoty, w skali miesiąca czy dwóch, które nagle uszczupliły wpływy dla
jednostki, która powinna się rozwijać, kupować aparaturę, planować inwestycję,
regulować płace. To nie jest sytuacja tylko łowickiego szpitala, jest to sytuacja
wielu szpitali, wydaje mi się, że wejście w sam program restrukturyzacji w naszym
szpitalu odbyło się bardzo płynnie, tutaj muszę pochwalić służby finansowo –
księgowe, które w zasadzie robiły wszystko by nie dopuścić do sytuacji jakie były
w innych szpitalach, dzisiaj dowiedziałem się, że Wieluń nie uzyskał jeszcze
decyzji o restrukturyzacji bo wierzyciele cywilno – prawni składali protesty –
dodał. Nadmienił, iż sytuacja jest ciężka, sytuacja otoczenia i sytuacja wewnątrz,
jak wiecie Państwo wcale nie sprzyja ułatwianiu prowadzenia tych ciężkich spraw
dla jednostki szpitala łowickiego – dodał.
Panie Dyrektorze Pańska jednostka jest bankrutem stwierdził Radny Kazimierz
Rak.
Radny Janusz Michalak nadmienił, iż chciałby zaprzeczyć temu co mówił Pan
Dyrektor, że „ta kula śniegowa została zatrzymana”. Może tak, ale obok lepi się już
druga i sęk w tym, że jeżeli Pan opowiada, że program
restrukturyzacyjny działa, więc ja zadaje pytanie jakie są zobowiązania terminowe
na koniec roku, ile zostało wypłacone środków finansowych dostawców.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że „kula śniegowa”,
miała ten rozpęd w 2003 – 2004. Ja wcale nie przeczę, że prawdopodobnie rośnie
i druga kula śniegowa, może zostałem źle zrozumiany, ale my wszystko robimy,
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żeby to zahamować – dodał. Nadmienił, iż prognozy można snuć duże w jedną
i drugą stronę. Jaka jest sytuacja to wiemy, ja nie zaprzeczę, że Zespół Opieki
Zdrowotnej, patrząc na całą tą sytuację jest bankrutem, ale takich bankrutów
w Polsce jest tysiące, bo do tego doprowadził system, ja dzisiaj słuchając tego co
było omawiane w Rawie Mazowieckiej, dostawałem „kwadratowych oczu” i nawet
nie chcę tego komentować jak wygląda nasza służba zdrowia i jakie ma się
wymagania w stosunku do Dyrektorów, w stosunku do organów założycielskich –
dodał.
Radny Janusz Michalak zapytał, co się stanie, jeśli dostawcy, którzy poniekąd
zostali „wyrolowani”, bo w chwili obecnej zadłużenie bieżące wobec dostawców
rośnie i co będzie jeśli oni ponownie zaprotestują i zwrócą się do komornika.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że na chwilę obecną
ZOZ w Łowiczu stara się na bieżąco regulować zobowiązania wobec dostawców.
Te zobowiązania za 2004 rok zostaną uregulowane, bo na to pieniądze są, na
bieżąco staramy się regulować, oczywiście w pierwszej kolejności są ci dostawcy,
którzy zapewniają nam bieżące usługi – dodał. Nadmienił, iż zaległości
regulowane są przez szpital tak jak jest go na to stać. Teraz mamy nieco oddechu –
dodał.
Radny Janusz Michalak nadmienił, iż jest to oddech darowany tylko na krótki
czas. Zapytał, dlaczego w tak zastraszający sposób rosną odpisy na należnościach
od osób fizycznych.
Dyrektor ds. finansowych ZOZ w Łowiczu Grażyna Walczuk nadmieniła, iż są
to kwoty świadczone przez pogotowie na rzecz osób, które nie posiadają
ubezpieczenia, to są także hospitalizowani nie ubezpieczeni pacjenci, za których
nikt nie płaci.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że w dniu 27 czerwca
2006 roku zostało wysłane do NFZ wezwanie do ostatecznej zapłaty na około
400 000,00 zł.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż podziela troskę o rosnące
zobowiązania. Zapytał Radnego Janusza Michalaka, jaką ma radę. Czy nie należy
przyjmować do szpitala tych nie ubezpieczonych – zapytał..
Radny Janusz Michalak nadmienił, może należy rozmawiać na ten temat
z Gminami, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
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Radny Michał Śliwiński zapytał, czemu miał służyć program restrukturyzacji,
w który wszedł ZOZ w Łowiczu. Czy ten proces miał służyć temu by szpital
wyszedł z zadłużenia, a pierwszym krokiem wychodzenia z zadłużenia byłoby
odzyskanie płynności finansowej, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ta
restrukturyzacja, w którą weszliśmy „sypnęła się” – dodał.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że jest to bardzo
dobrze postawione pytanie. To pytanie stawiałem sobie wielokrotnie, nie tylko ja
w momencie podjęcia decyzji o restrukturyzacji – dodał. Poinformował, że
sytuacja jednostki przed wejściem w restrukturyzację była następująca: począwszy
od 2004 roku stosowana była strategia minimalizacji kosztów, ale ta strategia
w pewnym sensie się kończy i koszty zostały obniżone za 2004 rok o ponad
2 000 000,00 zł. Poinformował, że nie wchodząc w restrukturyzację i nie
doprowadzając do uregulowania prawnego z wierzycielem publiczno – prawnym
sytuacja wyglądałaby w sposób następujący: w dalszym ciągu jednostka
kredytowałaby się ZUS-em napędzając odsetki, to zostało zahamowane w 2005
roku, a zadłużenie wyglądałoby w chwili obecnej na poziomie dwudziestu kilku
milionów. To jest odpowiedź na pytanie dlaczego warto było wejść
w restrukturyzację – dodał.
Radny Andrzej Płacheta poinformował, że przedstawiony materiał finansowy za
2005 rok wyleczył go ze wszelki złudzeń. Po przeanalizowaniu materiału i po
wysłuchaniu Pańskich wyjaśnień przypomina mi się pewien wywiad z Jarosławem
Iwaszkiewiczem, wypisz, wymaluj nasza sytuacja, otóż dziennikarz pyta się
Iwaszkiewicza: „ Pochodzi Pan ze szlacheckiej rodziny, wychowano Pana w duchu
narodowo – katolickim, jak u Pana sprawa Kościoła i wiary”, Iwaszkiewicz
odpowiedział krótko: „Wierzę, ale nie praktykuję”, Dziennikarz pyta dalej:
„Jest Pan działaczem partyjnym, co Pan myśli o socjalizmie i partii”, odpowiedział
też krótko: „Nie wierzę, ale praktykuję”, my w chwili obecnej także mamy jedno
wyjście, ja już w restrukturyzację nie wierzę, ale skoro w nią weszliśmy, to
musimy już ją praktykować do końca, by nam nikt nie mógł zarzucić, że nie
wykorzystaliśmy szansy, jaką ta restrukturyzacja miała przynieść – dodał.
Nadmienił, iż w takiel sytuacji Zarząd Powiatu Łowickiego już teraz musi
przygotowywać awaryjne rozwiązanie, należy być przygotowanym do tego, że nie
może być takiej sytuacji, iż Powiat Łowicki będzie miesiąc bez szpitala, ten szpital
musi być. Osobiście Panie Dyrektorze, ja we wszystko wierzę, Pan czyta wyrażenia
ekonomiczne, sukcesy, to jest wszystko prawda, tylko wie Pan w zeszłym roku
było 1 400 000,00 zł straty, w tym roku jest 1 913 000,00 zł straty, ja wierzę
w restrukturyzację, kiedy daje ona konkretne efekty, długów nowych nie przybywa,
my walczymy ze starymi, a równolegle produkujemy nowe – dodał. Nadmienił, iż
ZOZ w Łowiczu skończy restrukturyzację sukcesem, weźmie się za następną
restrukturyzację długów, które zostały nagromadzone w między czasie. Jesteśmy
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w bardzo trudnej sytuacji i powtarzam, w restrukturyzację nie wierzę, niech ją Pan
praktykuję, ja będę Panu pomagał, ale na dzień dzisiejszy i Pan i ZPŁ i RPŁ musi
mieć gotowe wyjście awaryjne, ono będzie „cholernie bolesne”, może nie tyle dla
społeczeństwa, ale najbardziej bolesne będzie dla tych ludzi, którzy
w szpitalu pracują – dodał.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż na tej sali padały słowa od
pielęgniarek, od personelu: „Co mnie to obchodzi, ma być”.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że program
restrukturyzacji był furtką, którą stworzyła ustawa. Sądzę, że jest to przygotowanie
do innej sytuacji, w której może się znaleźć Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w 2008 roku, upatruję dużo dobrego, w tym co może się wydarzyć, ale proszę mnie
nie posądzać o to, że uważam, że restrukturyzacja nagle uleczy szpital, bo
doskonale zdaję sobie sprawę, że będą profity, jeżeli ten proces się zakończy, ale
nie zdejmie to z Zarządu Powiatu Łowickiego szeregu problemów – dodał.
Nadmienił, iż trudno jest w chwili obecnej dyskutować co by było gdyby tej
restrukturyzacji nie było, bo mniej więcej potrafimy sobie to wyobrazić, i dlatego
należy zrobić wszystko by ten proces dokończyć i pomyśleć o wariancie, o którym
wspomniał Radny Pan Andrzej Płacheta.
Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż podziela stwierdzenie Radnego Andrzeja
Płachety że ta restrukturyzacja niewiele da, ale nie ma innego wyjścia, bo na dzień
dzisiejszy prawo jest takie, a nie inne. Poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki
Społecznej. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zgłosiła wniosek
do Zarządu Powiatu Łowickiego o dofinansowanie ze strony Starostwa
Powiatowego w Łowiczu w kwocie 200 000,00 zł szpitala w Łowiczu na zakup
sprzętu medycznego. Chciałbym zapytać czy jest odpowiedź Zarządu w tej sprawie
– zapytał.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu w Rawie
Mazowieckiej z Ministrem Zdrowia jeden z Dyrektorów, który towarzyszył
Ministrowi postawił pytanie: „Co dała restrukturyzacja finansowa”, i sam sobie
odpowiedział, że dała, bo szpitale restrukturyzowane na dzień dzisiejszy podpisały
ugody w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych na 1 100 000 000,00 zł,
w zakresie ugód cywilno – prawnych na 1 900 000 000,00 zł, łącznie jest to kwota
3 miliardy zł. Tylko nie dopowiedział jakie pieniądze i kto za tym stoi, bo jest to
przyjęcie zobowiązań na siebie przez organy założycielskie – dodał. Nadmienił, iż
w dniu 29 czerwca 2006 roku ma powstać ocena programu restrukturyzacji w skali
całego województwa łódzkiego, są pewne przypadki bardzo poważnego
zagrożenia, w szpitalu w Łowiczu, analizując wyniki finansowe za 2005 rok
również jest zagrożenie procesu restrukturyzacji. Ten program jeżeli nie będzie
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wsparty, tym o czym dzisiaj mówiliśmy, a więc dodatkowymi środkami, które
znajdą się w systemie, ale nie według rozstrzygnięć i zasad, które do tej pory
obowiązują, te zasady muszą się zdecydowanie zmienić, stąd dzisiejszy wniosek
o jak najszybsze wprowadzenie zmian w ustawie, dających możliwość
restrukturyzowania w strukturze organizacji, bo bez tego żaden szpital pozytywnie
nie zafunkcjonuje – dodał. Stwierdził, iż dość kuriozalna sytuacja, bo ci którzy
poruszają się w majestacie prawa generują długi, natomiast ci którzy to prawo
nadwyrężają, odnoszą pełny sukces rynkowy. Poinformował, że Pani Wojewoda
bardzo ostro reagowała, kiedy jednostki które rozpoczęły strajk i przekroczyły
pewne zapisy prawne, broniły się. Polecenie Pani Wojewody było takie, by
ograniczyć tym szpitalom wypłatę z NFZ do 10 – 15%, moje stanowisko było
takie, że większym łamaniem prawa jest zaniechanie sprawy, a zaniechanie sprawy
trwa od 1999 roku – dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o wniosek z Kontraktu
Wojewódzkiego o dofinansowanie ZOZ w Łowiczu na zakup sprzętu medycznego,
to został on pozytywnie zweryfikowany pod względem formalno – prawnym, ale
jednocześnie, należy przekazać informację, która będzie miała swoje reperkusje
jeżeli chodzi o podział nadwyżki budżetowej. Należy złożyć dokument, a więc
uchwałę Rady Powiatu Łowickiego, zabezpieczającą 25% wkładu własnego, to
z kwoty wniosku 1 933 333,33 zł daje kwotę 483 334,00 zł, wydaje się, że jest to
optymistyczna informacja, bo wniosek idzie do zaakceptowania przez Zarząd
Województwa – dodał.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nieobecni
Radni: Jan Markus, Andrzej Płacheta/:
za
-9
przeciw
-0
wstrzymało się
- 10
podjęli Uchwałę Nr XLIV/272/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
za 2005 rok /Zał. Nr 20/.
12.wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Starosta Cezary Dzierżek poprosił o ogłoszenie kilkunastominutowej przerwy
w obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. W związku z tym, że
proponowany przeze mnie podział nadwyżki budżetowej, po wczorajszej
informacji z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi, dotyczącego wniosku złożonego
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przez ZOZ w Łowiczu na zakup sprzętu aparatury medycznej, ulegnie zmianie,
proszę o zwołanie Komisji Budżetu i Finansów, którą chciałbym poinformować
o autopoprawce do projektu uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok i poprosić o zaopiniowanie projektu
Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na
2006 rok pod względem zabezpieczenia 25% wkładu własnego do wniosku ZOZ
w Łowiczu – dodał.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ
W OBRADACH XLIV SESJI RPŁ W DNIU 28.06.2006 ROKU O GODZINIE
14.30.
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.15
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że Komisja Budżetu
i Finansów musiała przerwać swoje obrady z powodu braku quorum. Rada Powiatu
Łowickie zna propozycję Zarządu Powiatu Łowickiego odnośnie podziału
nadwyżki budżetowej i wolnych środków z 2005 roku w wersji takiej jaka była
prezentowana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady, od tego momentu zaszła
zmiana spowodowana informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odnośnie
wniosku do Kontraktu Wojewódzkiego dla ZOZ w Łowiczu na zakup sprzętu
i aparatury medycznej, otóż Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował ww.
wniosek a warunkiem otrzymania dotacji dla szpitala na zakup sprzętu jest
zabezpieczenie kwoty 483 334,00 zł jako 25% wkładu własnego organu
założycielskiego – dodał.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że do przesłanego Radnym
RPŁ projektu uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego na 2006 rok została wprowadzona autopoprawka i projekt ww.
uchwały jest następujący:
- w Dziale 801, w Rozdziale 80130 powinno nastąpić zwiększenie planu
dochodów o kwotę 12 000,00 zł dla ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu z tytułu
dzierżawy pomieszczeń magazynowych przez Zrzeszenie Plantatorów Owoców
i Warzyw w Łowiczu, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków
budżetowych o kwotę 12 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na
zakup usług remontowych,
- w Dziale 801, w Rozdziale 80140 powinno nastąpić zwiększenie planu
dochodów o kwotę 10 000,00 zł dla ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu z tytułu
zorganizowania dodatkowych kursów dla bezrobotnych w miesiącu czerwca
2006 roku z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków o kwotę
10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
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- w Dziale 750, w Rozdziale 75020 nastąpi zmiana nazwy zadania z „zakupu
zestawów komputerowych” na „zakup systemu elektronicznej skrzynki
podawczej”, wiąże się to ze zmniejszeniem w Dziale 750, w Rozdziale 75020
§ 6060 kwoty 2 400 zł i przeniesienie jej do Działu 750, w Rozdziału 75020
§ 4300 przeznaczonej na usługi instalacji i konfiguracji oraz szkolenie
użytkowników i administratora systemu elektronicznej skrzynki podawczej,
- w Dziale 754, w Rozdziale 75411 nastąpiło przesunięcie środków finansowych
w wysokości 2 400,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
w związku ze zmianą klasyfikacji zakupu torby medycznej dla Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
- w Dziale 851, w Rozdziale 85111 nastąpiły zmiany związane z realizacja
zadania „Instalacja baterii słonecznych w budynku SPZOZ w Łowiczu”, które
wynikły z oszczędności powstałych podczas prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze zwolnienia środków EkoFunduszu
z podatku VAT,
- w Dziale 854, w Rozdziale 85415 przesuwa się środki w wysokości
20 000,00 zł oraz 2 500,00 zł z § 6648 i § 6649 do § 2888 i § 2889
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w związku ze zmianą
harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy o dofinansowanie Projektu
Nr U5/05 pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów
wiejskich w Powiecie Łowickim,
- w Dziale 853, w Rozdziale 85333 przesuwa się środki w wysokości
32 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem
na zakup samochodu dla PUP w Łowiczu.
Dodała, że ww. projekt uchwały obejmuje podział nadwyżki i wolnych środków za
2005 rok i propozycja Zarządu Powiatu Łowickiego w tej kwestii jest następująca:
- 143 619,00 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,
- 100 000,00 zł na oświatę, w tym: 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu tj. malowanie elewacji zewnętrznej
budynku, i 50 000,00 na zwiększenie rezerwy oświatowej w Dziale 801,
- 700 000,00 zł przeznacza się na drogi, w tym 440 000,00 zł na inwestycje
drogowe, 12 500,00 zł na zakup pługa odśnieżnego, 247 500,00 zł na bieżące
utrzymanie dróg,
- 483 334, 00 zł rezerwa celowa, jako wkład własny do Kontraktu
Wojewódzkiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu,
- 516 666,00 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia Powiatu Łowickiego.
Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy Rada Powiatu Łowickiego jest w stanie
podjąć ww. uchwałę RPŁ bez opinii Komisji Budżetu i Finansów. Zgodnie
z regulaminem komplet materiałów odnośnie obrad Sesji powinien zostać
dostarczony z określonym wyprzedzeniem czasowym, ten wymóg nie został
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uczyniony, jeśli uchwała zostanie podjęta, to co się stanie jeśli któryś z Radnych
wystąpi do Wojewody o uchylenie ww. uchwały – zapytał.
Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Łowiczu mecenas Zuzanna
Kordialik – Gronczewska poinformowała, że stanowisko Komisji Budżetu
i Finansów w zaistniałej sytuacji jest wymagane.
Radny Bolesław Kowalski poinformował, że Rada Powiatu Łowickiego jest
w sytuacji patowej. Panie Przewodniczący proszę się zastanowić nad dalszym
losem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego, może należałoby przerwać
obrady, zwołać posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w porządny sposób i nie
narażać się na śmieszności, bo to co wy dzisiaj z nami wyprawiacie, to ludzkie
pojęcie przechodzi – dodał.
Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż często bywało, że Komisja Budżetu
i Finansów wydawała negatywną opinię odnośnie projektów Uchwał Rady Powiatu
Łowickiego, a RPŁ podejmowała inną decyzję. Moja sugestia jest taka, wiemy, że
decyzję odnośnie zagwarantowania 25% wkładu własnego do wniosku ZOZ
w Łowiczu należy podjąć do 30 czerwca 2006 roku, Panie Radny Kowalski niech
Pan powie jak Pan chce zachować ustawowy termin 7dni wysłania materiałów,
bądźmy czasami poważni i jeśli chodzi o sprawy wyższej wagi, podejmijmy
decyzję i nie szarpmy się – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na Komisji Budżetu
i Finansów padła jego propozycja w formie wniosku formalnego, zdjęcia
440 000,00 zł ze zwiększenia z inwestycji drogowych i przesunięcia ich na
zabezpieczenie 25 % wkładu własnego wniosku ZOZ w Łowiczu do Kontraktu
Wojewódzkiego. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie potrafi tego
zrozumieć, to był wniosek, który nie został poddany przez Przewodniczącego
Komisji pod głosowanie – dodał.
Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak poinformował, że Rada Powiatu
Łowickiego podejmuje uchwały, Komisje Stałe opiniują projekty tych uchwał,
a żeby Komisja mogła je zaopiniować Zarząd Powiatu musi postawić najpierw
wniosek. Zarząd Powiatu Łowickiego przedstawił wniosek: 483 334,00 zł
przeznaczyć na 25% wkład własny i ja jako Przewodniczący Komisji najpierw
chciałem go przegłosować i uważam, że tak powinno być, czy Komisja Budżetu
i Finansów zgadza się z tym, żeby 483 334,00 zł z nadwyżki, czy z jakiś innych
środków finansowych przeznaczyć na szpital – dodał. Nadmienił, iż przed w.w
głosowaniem czy dać te środki finansowe czy nie dać, Pan Wojciechowski już
chciał przesuwać je z dróg. Wolno Panie Wojciechowski, najpierw należało
przegłosować to czy przekazujemy pieniądze na szpital, a dopiero później skąd te
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pieniądze wziąć – dodał. Poinformował, że Pan Wojciechowski może postawić
swój wniosek ma posiedzeniu Rady Powiatu Łowickiego, bo to Rada będzie
decydować odnośnie tej uchwały. Wydaje mi się, że nie należy odciągać decyzji
odnośnie podjęcia ww. uchwały, jeżeli jest wola członków Komisji Budżetu
i Finansów, jeszcze dzisiaj może się ona zebrać, zaopiniujemy tej projekt, ale to
Rada Powiatu zdecyduje tak jak będzie uważała, natomiast nie unośmy się
emocjami, nie wychodźmy z posiedzenia, bo nikt nie chciał źle – dodał.
Radny Kazimierz Rak poinformował, że nikt nie wyszedł ze względu na szpital,
lecz ze względu na lekceważący stosunek Zarządu Powiatu Łowickiego wobec
członków Komisji Budżetu i Finansów. Szanujmy się nawzajem, skoro w dniu
26 czerwca 2006 roku obyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz
równocześnie posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, na którym omawiano między innymi
podział nadwyżki i wolnych środków, ja rozumiem sprawę Pana Starosty odnośnie
wniosku szpitala, natomiast pozostałe dwa wnioski były nie zasadne, wręcz
przeciwnie, lekceważące nas jako Radę Powiatu Łowickiego i tu nie chodziło nam
oto byśmy protestowali i obrażali się, lecz o same podejście i traktowanie Komisji,
której Pan przewodniczy – dodał.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że paragraf
30 Regulaminu RPŁ mówi, że „opracowanie i przedstawienie do uchwalenia
projektu budżetu powiatu a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu należą
wyłącznie do kompetencji Zarządu”. Ja rozumiem zdenerwowanie, rozgoryczenie
i emocje, nie będę ich oceniał, jednocześnie podzielam troskę i obawy, że
w ferworze walki może się zdarzyć, że z punktu widzenia formalnego Wojewoda
może nam uchylić ww. uchwałę – dodał. Nadmienił, iż chyba wszyscy nie
chcieliby, żeby zdarzyło się tak, że nie zostanie utworzona rezerwa celowa dla
szpitala łowickiego w wysokości 483 334,00 zł. i wyniku takiej zaistniałem
sytuacji, szpital upadnie, a powiat straci ponad 1 200 000,00 zł. W związku z tym,
proponuję, aby Zarząd Powiatu Łowickiego do propozycji, którą została
przedstawiona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu
26 czerwca 2006 roku, dotyczącej podziału nadwyżki wniósł autopoprawkę.
Proponuję, by w temacie autopoprawki wypowiedziała się Komisja Budżetu
i Finansów, wówczas cała procedura zostanie spełniona – dodał.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją
dotyczącą zabezpieczenia 25 % wkładu własnego w złożonym wniosku na zakup
sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu do Kontraktu Wojewódzkiego wnosi do
projektu uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego na 2006 rok autopoprawkę polegającą na przeznaczeniu kwoty
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483 334,00 zł z tej części proponowanego podziału nadwyżki budżetowej, która
była przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia, a więc wydzieleniu z kwoty
1 000 000,00 zł. Nadmienił, iż w.w projekt uchwały wraz z autopoprawką został
przedstawiony na wstępie omawiania podpunktu 12 w punkcie 10 przez Skarbnika
Powiatu Ewę Kotarską.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ
W OBRADACH XLIV SESJI RPŁ W DNIU 28.06.2006 ROKU O GODZINIE
15.35.
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.45
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, nieobecni
Radni: Jan Markus, Andrzej Płacheta, Jolanta Frątczak, Artur Balik, Bolesław
Kowalski, mimo obecności podczas obrad XLIV Sesji RPŁ w głosowaniu nie
uczestniczył Radny Janusz Michalak/:
za
- 12
przeciw
-3
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIV/273/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 21/.
13.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami
województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy
opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka
II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie
współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla
Żaka II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”.
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Waldemar Osica/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
podjęli Uchwałę Nr XLIV/274/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa
łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji
projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” /Zał. Nr 22/.
14.przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku
akademickim 2006/2007.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
studentów w roku akademickim 2006/2007.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
podjęli Uchwałę Nr XLIV/275/2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007
/Zał. Nr 23/.
Ad pkt. 11
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacji, wolnych wniosków, zapytań radnych i spraw różnych nie zgłoszono.
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Ad pkt. 12
Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zamknął
obrady XLIV Sesji RPŁ.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Stanisław Olęcki
Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus – Miterka
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