
P R O T O K Ó Ł   Nr XLV/06 

 

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 sierpnia 2006 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20  

Nieobecna radna Jolanta Kępka  - usprawiedliwiona  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego           

za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 

roku.   

9. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu, 

2. zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 czerwca 2006 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                     
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z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 

2006/2007,  

3. utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej 

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu, 

4. zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków, 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 

rok, 

6. zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek                       

i kredytów, 

7. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2007 rok, 

8. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży  i Promocji, 

9. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

11. Zakończenie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XLV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 
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Starosta Cezary Dzierżek zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad XLV Sesji 

RPŁ podpunktu 6 w punkcie 9 w brzmieniu: „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie 

zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek  i kredytów.” Poinformował, że zgodnie z Uchwałą                 

Nr XXX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 01.03.2006 roku planowany 

do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi              

2 188 286 zł. Po analizie wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze              

i po analizie realizacji zadań inwestycyjnych wysokość kredytu długoterminowego 

może zostać zmniejszona, wiąże się to także z dodatkowymi dochodami, które 

wystąpią w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu, jak również wysokość kwoty która została zadysponowana z nadwyżki 

budżetowej jako wkład własny pod wniosek składany do Kontraktu 

Wojewódzkiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ w Łowiczu, gdyż 

w chwili obecnej nie zostanie ona rozdysponowana w całości na ten cel – dodał. 

Stwierdził, iż na obecną chwilę trudno jest określić wysokość kredytu.                            

Po przeanalizowaniu sytuacji m.in. dotyczących procedur przetargowych jeśli 

chodzi o procedury przetargowe ww. uchwała może zostać podjęta podczas obrad 

XLVI Sesji RPŁ pod koniec września 2006 roku dlatego wnioskuję o zdjęcie tego 

podpunktu z porządku obrad dzisiejszej Sesji RPŁ – dodał. 

 

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

Radni: Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski, Andrzej Płacheta, Michał Śliwiński/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 



 4 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 

roku.   

9. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu, 

2. zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 czerwca 2006 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 

2006/2007,  

3. utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej 

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu, 

4. zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków, 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 

rok, 

6. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2007 rok, 

7. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży  i Promocji, 

8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

11. Zakończenie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Jolanta Kępka, Bolesław Kowalski, Andrzej Płacheta, Michał Śliwiński/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XLIV 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  

8 protokołowanych posiedzeń. Nadmienił, iż Członkowie Zarządu zapoznali się          

z informacją dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łowickim 

na rok szkolny 2006/2007, ocenili przeprowadzony nabór do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007. Nabór do klas I okazał się w roku 

2006 nieco inny z racji wejścia w niż demograficzny, nie bez znaczenia są także 

ciągle wprowadzane reformy w obszarze edukacji – dodał. Poinformował, że czas 

wakacyjny w szkołach przeznacza się m.in. na przeprowadzanie remontów i zadań 

inwestycyjnych. Te zadania to m.in. renowacja elewacji budynku I LO w Łowiczu, 

wykonanie ścianek ognioodpornych w budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu, wymiana 

sieci kanalizacyjnej na terenie ZSL w Zdunach i ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 

modernizacja budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu. Nadmienił, iż w czasie wakacji 

przeprowadzono 21 egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na  

stopień nauczyciela mianowanego. Wydział EKS brał udział we współ organizacji 

to także współ organizacja „VII Biesiady Łowickiej” oraz „I Dożynek 

Powiatowych” – dodał. Nadmienił, że jeśli chodzi o organizację „VII Biesiady 

Łowickiej” oraz „I Dożynek Powiatowych”, to Wydział RIP był głównym 

koordynatorem jeżeli chodzi o stroną organizacyjną, o pozyskanie środków 

finansowych, realizację programów. Wydział, ten brał udział w przygotowaniu 

wyjazdów do zaprzyjaźnionych Powiatów Tatrzańskiego i Kartuskiego, było to 

połączone zadanie Wydziału EKS i Wydziału RIP – dodał. Nadmienił, iż w okresie 

między Sesjami RPŁ został rozstrzygnięty przetarg na kolejną modernizację 

geodezyjną w Gminie Zduny, przetarg na kwotę około 400 000,00 zł. Tutaj należy 

stwierdzić, iż jest bardzo słabe zainteresowanie tą akcją wśród mieszkańców danej 

Gminy – dodał. Poinformował, że czas wakacyjny to także analiza realizacji 

budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2006 roku. Realizacja dochodów jest 

zgodna z planem budżetowym, do celowo wygląda to nieco lepiej niż wskaźnik 
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upływu czasu, jeśli chodzi o realizację wydatków to sytuacja przedstawia się nieco 

gorzej, gdyż realizacja wydatków majątkowych odbywa się głównie w II półroczu 

2006 roku, nie mniej jednak całość wydatków jest realizowana zgodnie w uchwałą 

budżetową - dodał.  Nadmienił, iż Członkowie Zarząd  przyjęli informację: 

-  o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum  w Łowiczu za I półrocze 

2006 roku, 

- o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej           

w Łowiczu za I półrocze 2006 roku, 

- o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu za I półrocze 2006 roku. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego zajął stanowisko w następujących 

sprawach: 

 wniosku Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Nadzieja” o przekazanie 

Stowarzyszeniu na co najmniej 10 lat budynku zlokalizowanego w głębi posesji 

przy ul. Podrzecznej 28b wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu - na dzień dzisiejszy ZPŁ nie widzi takiej możliwości, jest to 

obiekt, który Powiat powinien przeznaczyć do sprzedaży, Członkowie Zarządu 

zdecydowali o przedstawieniu propozycji dzierżawy budynku „Piorunówki” 

przy ul. Starościńskiej Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu „Nadzieja”. 

 wniosku ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu w sprawie dofinansowania modernizacji 

centralnego ogrzewania i remontu elewacji budynku - Członkowie Zarządu 

wyrazili zgodę na dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł modernizacji 

centralnego ogrzewania i remontu elewacji budynku ZSP Nr 2 RCKU                 

w Łowiczu z rezerwy oświatowej działu 801. 

 nieodpłatnego przekazania samochodu marki POLONEZ będącego                       

w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu na rzecz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu - Członkowie Zarządu 

wyrazili zgodę na dokonanie darowizny samochodu osobowego marki Polonez 

Caro 1,6 GLI będącego w dysponowaniu PUP w Łowiczu na rzecz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.  

 wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie o wyrażenie zgody na 

wystąpienie do Wójta Gminy Zduny o zgodę na wycięcie drzew oraz na 

pielęgnację drzew, których konary zagrażają bezpieczeństwu - Członkowie 

Zarządu wyrazili zgodę na wystąpienie do Wójta  Gminy Zduny o zgodę na 

wycięcie drzew oraz na pielęgnację drzew, których konary zagrażają 

bezpieczeństwu.  

 wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dot. dofinansowania 

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 10 drzew gat. topola włoska 
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rosnących na terenie Szpitala. Koszt całkowity zadania – 3500 zł, prośba               

o dofinansowanie – 2500 zł - Członkowie Zarządu pozytywne rozpatrzyli 

wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dot. dofinansowania 

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 10 drzew gat. topola włoska 

rosnących na terenie Szpitala w 100% jeśli kwota zadania wynosić będzie do 

2 500,00 zł, a jeśli będzie to kwota wyższa to różnica aby została pokryta przez 

ZOZ w Łowiczu.  

 wniosku NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi przy                    

ul. Niemcewicza 24 o wyrażenia zgody na zamieszczenie szyldu 

informacyjnego na przybudówce w NZOZ „WIGOR” przy ul. Świętojańskiej 

1/3 - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zamieszczenie szyldu 

informacyjnego NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej  w Łodzi przy         

ul. Niemcewicza 24 na przybudówce w NZOZ „WIGOR” przy                            

ul. Świętojańskiej 1/3 na warunkach określonych przez Powiat Łowicki.  

 rozszerzenia zakresu prac przy budynku  NZOZ  w Łowiczu  

      ul. Świętojańska 1/3 dotyczących:  

 renowacji bramy, 

 zabezpieczenia  murków przy wejściu do NZOZ-ów, 

 odświeżenia sakralnej figurki pomiędzy budynkiem NZOZ-ów              

a ARiMR - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozszerzenie 

zakresu prac przy budynku  NZOZ  w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3. 

 wniosku NZOZ Poradnia Stomatologiczna w Nieborowie o zmianę umowy 

najmu w związku z zawiązaniem spółki cywilnej - Członkowie Zarządu 

wyrazili zgodę o zmianę umowy najmu w związku z zawiązaniem spółki 

cywilnej w NZOZ Poradnia Stomatologiczna w Nieborowie. 

 wniosku NZOZ Praktyka Rodzinna Lekarza Rodzinnego w Domaniewicach 

dotyczącego prac remontowych - Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na 

naprawę dachu w NZOZ w Domaniewicach.  

 wniosku NZOZ Medicus w Kiernozi dotyczącego naprawy dachu - Członkowie 

Zarządu wyrazili zgodę na naprawę dachu w NZOZ  w Kiernozi. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami podjął 

uchwały w sprawach:   

 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok – 3, 

 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem 

wyłonienia Wykonawcy zadania: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi 

programu stypendialnego:  „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych     

z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim,  

 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności 
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wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej            

w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: Zakup sprzętu komputerowego do 

obsługi programu stypendialnego: „Stypendia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim – 2 ”, 

Poinformował, że zwyczajowo ZPŁ skierował na Sesję RPŁ informacje i projekty 

uchwał RPŁ, które zostaną przedstawione i omówione w dalszej części obrad 

Rady. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesyjnym uczestniczyli w różnych spotkaniach, 

seminariach, posiedzeniach i są to m.in. 

 30.06.2006 roku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Powiatów 

i Gmin Dorzecza Bzury, na którym podsumowywano poprzedni okres 

działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajęło stanowisko w sprawie dróg 

dojazdowych na budowę autostrady na odcinku, który jest już wykonany jak 

również stawisko wobec odcinka, który będzie budowany w perspektywie 

trzech lat. Chodzi o to by za pośrednictwem Wojewody pozyskać środki 

finansowe, które byłyby przeznaczone na utrzymanie tych dróg dojazdowych        

w stanie przejezdności w czasie trwania budowy a po budowie by doprowadzić 

je do stanu pierwotnego - dodał. 

 14.07.2006 roku inauguracja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży                           

w dyscyplinach jeździeckich na terenie Powiatu Łowickiego. 

 14 – 16.07.2006 roku wyjazd do Powiatu Kartuskiego - do Kartuz w ramach 

współpracy między trzema powiatami. 

 20.07.2006 roku odbyły się uroczystości związane z Wojewódzkimi obchodami 

Święta Policji w Łodzi. 

 21.07.2006 roku odbyły się uroczystości związane z Powiatowymi obchodami 

Święta Policji w Łowiczu. 

 09.08.2006 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego w Łodzi. 

 15.08.2006 roku święto Wojska Polskiego, Dzień Czynu Chłopskiego,    

 18 – 20.08.2006 wyjazd do Powiatu Tatrzańskiego - do Zakopanego w ramach 

współpracy między trzema powiatami. 

 27 – 28.08.2006 odbyła się VII Biesiada Łowicka oraz I Dożynki Powiatowe. 

Sadzę, że impreza w swoim założeniu wypełniła oczekiwania, to co 

zaplanowano zostało osiągnięte - dodał.  

Podziękował wszystkim, którzy pomogli pracownikom Starostwa Powiatowego, by 

ta Biesiada była bezpieczna i atrakcyjna i przeprowadzona w sposób dynamiczny. 

Podziękowania należą się Ochotniczym Straży Pożarnych, Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komendzie Powiatowej Policji                   

w Łowiczu, Kołom Gospodyń Wiejskich – dodał.  
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Starosta Cezary Dzierżek podziękował sponsorom, którzy jako 

współorganizatorzy dopisali się do organizacji w.w imprezy: OSM w Łowiczu, 

Spółdzielnia Ogrodnicza „Pszczółka” w Łowiczu, „Firma Braci Urbanek”                 

w Łowiczu, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, 

Ubojnia Drobiu „Piórkowscy” z Woli Cyrusowej, Zakład Energetyczny w Łowiczu 

oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Łowiczu. Z przykrością stwierdził, 

iż nieelegancko Powiat Łowicki został potraktowany przez właścicieli Firmy 

„Agros” oddział w Łowiczu, niestety nie udało się pozyskać z tego zakładu 

żadnego wsparcia na „Biesiadę Łowicką”. Przez dwa tygodnie nie otrzymałem 

szansy rozmowy z Prezesem firmy, Pan Prezes jeżeli były potrzeby w przeszłości 

to wiedział jak szukać Starostwa Powiatowego w Łowiczu, kiedy groziły kary 

grzywny za niewłaściwe korzystania ze środowiska, natomiast w tej sytuacji 

odbyłem bardzo nieprzyjemną rozmowę z upoważnioną osobą, gdzie zostałem 

zapytany: „Ile kartonów chcecie”, podziękowałem w imieniu Powiatu Łowickiego     

i stwierdziłem, że jeszcze Powiat nie jest tak biedny, żeby występował po jałmużnę 

w postaci kartonów – dodał. Nadmienił, iż powiedział to po to by wyróżnić tych, 

którzy pomogli i pokazać tych, którym odrobiny kultury we współżyciu w takiej 

społeczności jak Powiat brak. Podziękował wszystkim Radnym Powiatu 

Łowickiego, za swoją obecność i pomoc, Dyrektorowi Muzeum w Łowiczu Panu 

Walerianowi Warchałowskiemu jako gospodarzowi tej imprezy za wysiłek 

organizacyjny, szczególnie jeśli chodzi o stronę techniczną. Podziękował Wójtom     

z terenu Powiatu Łowickiego, Burmistrzowi Miasta Łowicza, Członkom Zarządu 

Powiatu Łowickiego oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

głównie Wydziałowi RIP kierowanym przez Pana Dyrektora Krzysztofa Osóbkę          

i Wydziałowi EKS kierowanym przez Panią Teresę Wicher, Dyrektorowi Wydziału 

SRZ Panu Ryszardowi Deludze, i wszystkim tym, którzy pomogli by ta Biesiada 

była dobrze zorganizowana. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że podłoga jaka była na scenie podczas 

Biesiady była bardzo w złym stanie i należy w przyszłości postarać się o znacznie 

lepszą podłogę. Nadmienił, iż w dniu 31.07.2006 roku odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska w sprawie suszy i retencjonowania wód, na które zostali zaproszeni 

przedstawiciele wszystkich Gmin z terenu Powiatu Łowickiego. Jedną z propozycji 

jaka zapadła podczas tego posiedzenia była propozycja zorganizowania spotkania 

na temat retencjonowania wód. Zapytał czy jakieś ustalenia w tej sprawie zapadły. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że podłoga jaką dysponował Powiat 

Łowicki w czasie VII Biesiady Łowickiej nie była najbezpieczniejsza, ale niestety 

równocześnie do VII Biesiady Łowickiej odbywały się także inne uroczystości i nie 

było można pozyskać lepszej podłogi. Nadmienił, iż w dniu 31.07.2006 roku się 
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spotkanie z Wójtami z terenu Powiatu Łowickiego i wspólnie z Komisją Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dokonano oceny 

sytuacji wynikłej z powodu długotrwałej suszy. Zostały zebrane szacunkowe dane 

ze wszystkich Gmin w oparciu o zgłoszenia rolników oraz raporty służb Wójta i te 

dane zostały przekazane do Wojewody Łódzkiego, trudno jest powiedzieć jakie 

będą tego efekty, te wszystkie dane zostały przekazane do UW w Łodzi – dodał. 

Poinformował, że odbyło się także wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa 

Sejmiku Województwa Łódzkiego w którym uczestniczył. Małym fragmentem 

posiedzenia ww. Komisji była informacja dotycząca planów inwestycyjnych              

w inwestycjach małej retencji, Powiat Łowicki jest Powiatem w strefie 

najmniejszych opadów w Polsce i to wymaga podjęcia dużych działań w tym 

temacie,  wnioskowałem by w najbliższym czasie nie robić nowych inwestycji lecz 

skupić się na odtworzeniu tych, które już istnieją – dodał.    

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że chciałby dołączyć swoją 

pochwałę dla Pana Rafała Pawłowskiego pracownika Wydziału RIP, który był 

opiekunem delegacji osób z Powiatu Łowickiego, która gościła w  Zakopanem. 

Podziękował Panu Pawłowskiemu za odwagę i gorliwość w opiece nad grupą. 

Życzę aby było więcej takich pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 

dodał.    

 

Ad pkt. 6  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego          

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w tych samych spotkaniach i uroczystościach, które omówił 

uprzednio Pan Starosta, więc ograniczy się tylko do niektórych: 

 13.07.2006 roku odbyło się w Kiernozi „Święto Dzika”, 

 21.07.2006 roku obyły się uroczystości związane z Powiatowymi obchodami 

Święta Policji w Łowiczu, 

 01.08.2006 roku odbyły się obchody 62 rocznicy Powstania Warszawskiego 

oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu Katedralnym. 

 15.08.2006 roku rocznica „Cudu nad Wisłą”, święto Wojska Polskiego, Dzień 

Czynu Chłopskiego,  

 16.08.2006 odbyło się otwarcie punktu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 

w miejscowości Bełchów, 

 28.08.2006 roku miało odbyć się posiedzenie Społecznej Rady ZOZ w Łowiczu, 

niestety z braku quorum spotkanie nie odbyło się. 
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Ad pkt. 7 

 

Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki przeprosił wszystkich obecnych na 

obradach XLV Sesji RPŁ za nieobecność Dyrektorów szkół i placówek oświatowo 

– wychowawczych, ale zbieżność terminów spowodowała, że w chwili obecnej 

odbywa się narada Dyrektorów w Kuratorium i wszyscy Dyrektorzy biorą w niej 

udział. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła informację              

z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku 

szkolnego 2006/2007 oraz informację o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 /Zał. Nr 2/.  

 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu Wojciech Jefimko poinformował, że 

ZNP istnieje od 1905 roku i oświata jest mu bardzo droga. Chciałbym bardzo 

serdecznie podziękować Staroście Powiatu Łowickiego, Radzie Powiatu 

Łowickiego na czele z Przewodniczącym Rady za to co Państwo robicie dla 

oświaty, jestem członkiem Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu i na co dzień 

spotykam się z troską innych Powiatów o oświatę, dlatego wiem, że Powiat 

Łowicki przoduje w tej trosce o edukację – dodał. Nadmienił, iż  zdaje sobie 

sprawę z wysokości dotacji na oświatę i że gro tych środków finansowych 

przechodzi na płace dla nauczycieli. Co roku dokładacie do tej puli środki 

finansowe, które są przeznaczane na skromne remonty, ale dziś gdybyście Państwo 

pojechali do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego to 

zobaczylibyście, iż szkoły te są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego – dodał. Poinformował, że w imieniu wszystkich nauczycieli chciałby 

jeszcze raz podziękować wszystkim Radnym i Członkom Zarządu za troskę            

o rozwój oświaty. Mówiąc o oświacie w Powiecie Łowickim, należy także 

wspomnieć o trosce w tej mierze jaką wykazują Wójtowie Gmin z terenu Powiatu 

Łowickiego, wszystkie szkoły gminne są piękne i przygotowane do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego – dodał. Stwierdził, że dla oświaty będą następowały 

trudne chwile. Kwoty budżetu i subwencji oświatowej na pewno jeszcze będą się 

zmieniały, ale nie chciałbym dzisiaj poruszać tego tematu, natomiast możemy 

pochwalić się wynikami egzaminów maturalnych, wynikami naboru do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007, bo to my wszyscy zapewniliśmy 

warunki, które istnieją w naszych szkołach i myślę że jest to dla Państwa jako 
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Radnych najlepsza inwestycja jeśli chodzi o rozwój młodego człowieka, bo on 

kiedyś to spłaci – dodał.     

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ 

W OBRADACH XLV SESJI RPŁ W DNIU 30.08.2006 ROKU O GODZINIE 

11.35. 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.55 

 

Ad pkt. 8 

 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego                 

za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska 
przedstawiła i szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu  

Łowickiego za I półrocze  2006 roku /Zał. Nr 3/. Poinformowała, że budżet 

Powiatu Łowickiego na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu                    

Nr XXXIX/241/2006 z dnia 1 marca 2006 roku w wysokości: 

1) Dochody  – 42 741 697,00 zł, 

2) Wydatki  – 43 398 821,00 zł, 

3) Przychody  –   2 704 952,00 zł, 

4) Rozchody  –   2 047 828,00 zł. 

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła               

657.124 zł – dodała. Nadmieniła, iż w ciągu roku następowały zmiany                     

w budżecie podjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Poinformowała, że w związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego                 

na dzień 30 czerwca 2006 roku ukształtował się w sposób następujący: 

1) Dochody 43.116.833,00 zł 

2) Wydatki 45.214.224,00 zł 

3) Przychody 4.131.905,00 zł 

4) Rozchody 2.034.514,00 zł 

Ogółem dochody wzrosły o 375.136,00 zł tj. o 0,88 % w stosunku do uchwały 

budżetowej, zaś planowane wydatki o 1.815.403,00 zł tj. o 4,18 % w stosunku 

do pierwotnie zaplanowanych – dodała. Poinformowała, że wykonanie budżetu 

przedstawia się następująco: 

1) Dochody 23.851.088,93 zł tj. 55,32 % planu 

2) Wydatki 20.704.424,31 zł tj. 45,79 % planu 

3) Przychody 1.943.618,82 zł tj. 47,04 % planu 
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4) Rozchody 1.100.206,00 zł tj. 54,08 % planu 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że plan dochodów                             

w wysokości 43.116.833,00 zł został wykonany w 55,32% tj. w kwocie 

23.851.088,93 zł. Największe dochody zrealizowane zostały w działach: 

1) Różne rozliczenia – 64,02 %, 

2) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

– 11,01 %, 

3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7,61 %, 

4) Pomoc społeczna – 5,89 %. – dodała. 

Nadmieniła, iż  na zrealizowane dochody własne składają się: 

- wpływy z opłat – 4,69 % dochodów ogółem, 

- inne dochody, w tym m.in. prowizje za znaki skarbowe, wpływy do budżetu 

części zysku gospodarstw pomocniczych, środki z PFRON, dochody 

jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy            

z usług, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 2,77 % dochodów ogółem, 

- dochody z majątku powiatu – 1,23 % dochodów ogółem, 

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 0,21 % 

dochodów ogółem, 

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,01 % 

dochodów ogółem. 

Poinformowała, że w I półroczu 2006 roku Powiat Łowicki otrzymał subwencję 

ogólną, która składała się z części: 

1) oświatowej w wysokości 13.026.279,00 zł, 

2) wyrównawczej w wysokości 1.099.806,00 zł, 

3) równoważącej w wysokości 1.103.443,00 zł. 

Jednym z większych źródeł dochodów powiatu są dotacje celowe z budżetu 

państwa – dodała. Nadmieniła, iż dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone 

na realizację zadań powiatu w I półroczu 2006 roku dotyczyły głównie: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej, 

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej, 

3) zadań własnych. 

Nadmieniła, iż największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach: 

1) Oświata i wychowanie – 48,23 %, 

2) Administracja publiczna – 12,68 %, 

3) Pomoc społeczna – 11,15 %. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w wydatkach budżetowych 

Powiatu Łowickiego  w I półroczu 2006 r. dominowały wydatki bieżące, w tym 

wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowiły 64,38 % 

wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,12 % wydatków ogółem,                

a wydatki majątkowe 0,88 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 

20.522.272,49 zł tj. w 50,03 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe               

w wysokości 182.151,82 zł tj. w 4,35 % - dodała. Nadmieniła, iż na dzień 

30.06.2006 r. powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.146.664,62 zł. W planie 

przychodów ujęty został kredyt długoterminowy w wysokości 2.188.286,00 zł oraz 

wolne środki w wysokości 1.943.619,00 zł., do dnia 30.06.2006 r. nie wystąpiła 

konieczność zaciągnięcia kredytu – dodała. Stwierdziła, że wartość nominalna 

zobowiązania  z tytułu poręczenia udzielonego dla SP w Łowiczu zmniejszyła się    

o spłacone odsetki w kwocie 9.581,15 zł. Poinformowała, że zagrożenie                    

w niewykonaniu dochodów istnieje we wpływach z podatku od osób fizycznych         

i od osób prawnych. Ostatnia transza podatku od osób fizycznych która powinna 

wpłynąć w grudniu br. może wpłynąć dopiero w styczniu 2007 roku tak jak miało 

to miejsce w tym roku – dodała. Nadmieniła, iż na dzień 30.06.2006 roku wpływy 

z podatku od osób fizycznych wynosiły 2 581 121,00 zł.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska 

przedstawiła i szczegółowo omówiła informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku          

/Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu, 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska poinformowała, że 

zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wszystkie jednostki powiatowe, 

które nie posiadają własnego statutu, muszą w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia        

w życie ww. ustawy przygotować go, dlatego PUP w Łowiczu powinien posiadać 

własny  Statut nadany uchwałą Rady Powiatu Łowickiego. Przedstawiła i omówiła 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy        

w Łowiczu. 

 

 



 15 

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

Radni: Jolanta Kępka, Michał Śliwiński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/276/2006 RPŁ w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 

Urzędowi Pracy w Łowiczu /Zał. Nr 5/. 

 

2. zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 28 czerwca 2006 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 

2006/2007.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego  z dnia 28 czerwca 2006 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 2006/2007.  

 

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

– pozytywna. 

 

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

Radni: Jolanta Kępka, Michał Śliwiński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/277/2006 RPŁ w sprawie zmiany uchwały                          

Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku             

w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego 
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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 6/.  

  

3. utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3 – letniej  

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej 

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej           

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu. 

Poinformowała, że podjęcie ww. uchwały jest sprawą porządkującą typ szkoły ze 

względu na stopień upośledzenia dzieci. 

 

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

pozytywna. 

 

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

Radni: Jolanta Kępka, Michał Śliwiński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/278/2006 RPŁ w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego 3 – letniej ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy wchodzącej  w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego       

w Łowiczu /Zał. Nr 7/. 

 

4. zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków. 

 

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2003 

roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej          

w Łowiczu i wyłonienia jej członków. 
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Radny Bolesław Kowalski zapytał, czy na dzisiejsze obrady Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego został zaproszony Pan Marcin Kosiorek i dlaczego RPŁ powinna 

podjąć taką uchwałę.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że na dzisiejsze obrady 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego zostało wystosowane zaproszenie dla Pana 

Marcina Kosiorka. Zmiana ww. uchwały RPŁ spowodowana jest pismem od 

Wojewody Łódzkiego z dnia 13.07.2006 roku odnośnie odwołania 

dotychczasowego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy ZOZ w Łowiczu 

i delegowania jego nowego przedstawiciela, dlatego istnieje konieczność 

wprowadzenia zmian do uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku - dodał.  

   

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                            

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

 

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

Radni: Jolanta Kępka /: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/279/2006 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                         

Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie           

i powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków /Zał. Nr 8/. 

 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

 

Opinia Komisja Budżetu i Finansów – negatywna.  

 

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

Radni: Wiesław Adach, Jolanta Kępka, Andrzej Płacheta, Kazimierz Rak/: 

za   - 11 

przeciw  - 4 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę Nr XLV/280/2006 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian                

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 9/. 
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6. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2007 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2007 rok. 

 

Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

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

Radni: Wiesław Adach, Jolanta Kępka, Andrzej Płacheta, Kazimierz Rak/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/281/2006 RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej na 2007 rok /Zał. Nr 10/. 

 

7. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży  i Promocji. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał Wiceprzewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji czy Komisja 

wytypowała kandydata na stanowisko Przewodniczącego ww. Komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Jerzy Wolski poinformował, że członkowie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji nie wyłonili kandydata 

na powyższe stanowisko. Jestem Wiceprzewodniczącym tej Komisji i także 

spodziewałem się, że zostanie wyłoniony jakiś kandydat na Przewodniczącego ww. 

Komisji – dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał czy spośród Radnych jest osoba 

zainteresowana podjęcia się pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

 

Nikt z Radnych Rady Powiatu Łowickiego nie zgłosiła kandydatury na stanowisko 

Przewodniczącego komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                

i promocji.  
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że                   

w sytuacji kiedy nikt nie zgłosił się na kandydata do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży               

i Promocji należy postawić wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad XLV 

Sesji RPŁ podpunktu 7, w punkcie 9. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zgłosił wniosek formalny o zdjęcie              

z porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunktu 7, w punkcie       

9 „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  i Promocji”. 

 

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

Radna Jolanta Kępka/: 

za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

zdjęli z porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunkt 7,               

w punkcie 9 „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

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

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 

roku.   

9. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu, 
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2. zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 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 2006/2007,  

3. utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej 

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu, 

4. zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków, 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2006 rok, 

6. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

na 2007 rok, 

7. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

11. Zakończenie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

7. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że zwrócił się z pismem 

do Przewodniczących Klubów: Radnych Niezależnych oraz „PSL – Porozumienie”          

o zajęcia stanowiska w sprawie wytypowania wśród swoich członków kandydata 

na objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poprosił o stanowiska     

w ww. sprawie. 

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że nikt z członków Klubu Radnych 

Niezależnych nie jest zainteresowany pełnieniem funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Bierzcie Panowie wszystko, chociaż na koniec kadencji 

będziecie się mogli wykazać, że nie tylko Zarząd Powiatu Łowickiego ale i Rada 

Powiatu Łowickiego jest w rękach Klubu Radnych „PSL – Porozumienie” – dodał.  
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Przewodniczący Klubu Radnych „PSL – Porozumienie” Michał Śliwiński 

poinformował, że Klub Radnych „PSL – Porozumienie” uważa, że funkcja 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powinna być pełniona przez Radnego             

z Klubu opozycyjnego. Skoro jednak wszyscy z Klubu Radnych Niezależnych 

poobrażali się, to trudno, uważam, że należy zdjąć i ten podpunkt z porządku obrad 

XLV Sesji RPŁ - dodał. Zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad XLV 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunktu 7, w punkcie 9 „Podjęcie Uchwały 

RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. 

 

Wiceprzewodniczący  RPŁ Wiesław Adach poinformował, że Radny Kazimierz 

Rak, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez większość 

kadencji, wycofał się z pełnienia ww. funkcji, kiedy zostały mu postawione 

zarzuty. Przeczytałem w prasie, że postępowanie, które toczyło się przeciw niemu 

zostało umorzone z braku cech przestępstwa, moim zdaniem kolega Rak 

zrezygnował honorowo z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

– dodał. Zwrócił się do Radnego Kazimierza Raka by przemyślał i zgłosił swoją 

kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo Komisja ta była przez 

niego dobrze prowadzona. Uważam, że Kolega Rak powinien dokończyć swojego 

dzieła, które prowadził 3,5 roku – dodał. Zgłosił wniosek formalny o wystosowanie 

kandydatury Radnego Kazimierza Raka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że wycofuje swój wniosek formalny            

o zdjęcie z porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunktu 7,         

w punkcie 9 „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej”. 

   

Radny Kazimierz Rak poinformował, że z przykrością ale musi podziękować za  

wytypowanie jego kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja           

w chwili obecnej pełnię już funkcję Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego 

Producentów Ryb, dlatego dziękuje bardzo – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zgłosił wniosek formalny o zdjęcie              

z porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunktu 7, w punkcie       

9 „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej”. 

 

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

Radna Jolanta Kępka/: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 7 
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zdjęli z porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunkt 7,                

w punkcie 9 „Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.” 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego         

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 

roku.   

9. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu, 

2. zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 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 2006/2007,  

3. utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej 

ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łowiczu, 

4. zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady 



 23 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

i wyłonienia jej członków, 

5. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2006 rok, 

6. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

na 2007 rok. 

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

11. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że chciałby 

przedstawić wszystkim sytuację jaka panuje w ZOZ w Łowiczu w chwili obecnej. 

Głównym celem działań Dyrekcji szpitala jest przygotowanie jednostki do 

kontraktu z NFZ na 2007 rok, kontrakt z NFZ zawarty w 2006 roku jest bardzo 

dobry i wysoki, ale potrzeby na zrównoważenie przychodów i kosztów ZOZ           

w Łowiczu są znacznie większe z uwagi na jego zobowiązania – dodał. 

Poinformował, że sprawy związane z restrukturyzacją są prowadzone na bieżąco, 

są monitorowane i nie ma tutaj większego zagrożenia. Patrząc na wysokość 

kontraktu i na koszty można by powiedzie, że w zasadzie to budżet ZOZ – u  

bilansuje się, ale należy dodać konieczność regulowania zobowiązań zaległych                     

z okresu po restrukturyzacyjnego, i to niestety już nie wystarcza, proszę Państwa 

wdrożyliśmy dość duży system naprawczy w zarządzaniu i finansach, jest to przede 

wszystkim monitorowanie wykonań, przeprowadzono szereg rozmów                             

z ordynatorami z kierownikami jednostek, zobowiązano do współpracy                              

i jednocześnie do odpowiedzialności, chciałem tu podkreślić, że już są pewne 

wyniki – oddał. Nadmienił, iż okres od maja 2006 roku do czerwca 2006 roku 

spowodował wywrócenie sytuacji, która wkraczała na lepszą drogę, i niestety 

szpital łowicki poniósł straty. Stwierdził, iż naprawą tych strat byłby między 

innymi lepszy kontrakt na 2007 rok. Naszym celem jest uzyskanie jak 

największych wpływów względem zawartego kontraktu, należy tu podkreślić wagę 

przygotowania się do niego, NFZ przyjął taki algorytm oceny możliwości 

wykonania kontraktowania przez dziewięć miesięcy danego roku, jeśli chodzi o rok 

2006 to wiadomo, że to wykonanie z pewnych wiadomych względów nie jest za 

wysokie – dodał. Poinformował, że wykonanie na dzień 30 września musi być 

maksymalnie wysokie i wówczas szpital łowicki będzie mógł się starać o większy 

kontrakt. O wysokości kontraktu między innymi decyduje ranking, który patrzy na 

możliwości wykonania, patrzy na populacje oraz na umowy zawierane z NZOZ-

ami, o jego wysokości decyduje także kadra medyczna oraz najistotniejszy element 
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aparatura – dodał. Stwierdził po raz kolejny, że lekarz samą wiedzą leczyć nie 

może. Dzisiejsza medycyna wymaga szeroko rozumianej diagnostyki, która daje 

szybkość diagnozowania, nasza aparatura znajdująca się w ZOZ w Łowiczu 

pamięta dawne czasy, ona jest w jakimś stopniu uzupełniana, w 2006 roku 

zakupiono część aparatury z własnych środków, w zeszłym roku zakupiono ją 

dzięki pomocy organu założycielskiego, ale to jest kropla w morzu potrzeb, te 

wszystkie elementy decydują o sukcesie uzyskania większego kontraktu z NFZ – 

dodał. Poinformował, że na dzień dzisiejszy ma pewne przypuszczenia, że  właśnie 

z braku odpowiedniej aparatury kontrakt będzie mniejszy.  

 

Dyrektor ds. spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 
poinformował, że był zdziwiony, iż podczas dzisiejszych obrad Sesji RPŁ nie 

została omówiona sytuacja ZOZ w Łowiczu pod kontem wejścia w programy 

strukturalne dotyczące inwestycji i aparatury medycznej, którą można dla szpitala 

pozyskać. Dwa programy zostały merytorycznie przygotowane przez szpital                    

i Starostwo Powiatowe w Łowiczu, pierwszy program jest realizowany w                

50% z PEFRON-u i dotyczy zakupu sprzętu i aparatury rehabilitacyjnego dla 

Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie i dla poradni rehabilitacji 

przy ZOZ w Łowiczu zaś drugi program z Kontraktu Wojewódzkiego o który 

walczyliśmy już od 2005 roku- dodał. Poinformował, że z kontraktu 

Wojewódzkiego zostały przyznane środki w wysokości 570 000,00 zł. Są to dość 

duże pieniądze i Szanowna Rada Powiatu Łowickiego powinna być o tym 

poinformowana, wczoraj na spotkaniu z Zarządem Powiatu Łowickiego, trochę nie 

mogliśmy się zrozumieć z Członkami Zarządu, my uważaliśmy, że występując do 

PEFRON za jedną złotówkę sięgamy po drugą złotówkę i jeśli jest to kwota              

312  000,00 zł, to 156 000,00 zł przekazuje PEFRON, a  156 000,00 zł przekazuje 

Powiat Łowicki ze środków z uchwały, która została podjęta przez Radę Powiatu 

Łowickiego, o przekazaniu na potrzeby ZOZ 480 000,00 zł z nadwyżki budżetowej 

– dodał. W drugim zadaniu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi jeżeli przyznano 

nam 570 000,00 zł to uznajemy, że jest to 75% całej kwoty, natomiast 25 % tj.               

190 000,00 zł powinno zostać dopłacone przez Powiat Łowicki, wówczas całe 

zadanie opiewa na kwotę 760 000,00 zł – dodał. Poinformował, że odbyła się 

burzliwa dyskusja na ten temat. Uważam, że przystępując do tych dwóch 

programów byliśmy zorientowani, że o takie rozwiązanie chodzi, wtedy 

usprzętowienie ZOZ w Łowiczu wzrosłoby o ponad 1 mln zł., a nie 800 000,00 zł, 

z całej nadwyżki budżetowej jaka została przeznaczona na sprzęt i inwestycje               

w szpitalu w Łowiczu pozostaje jeszcze około 130 000,00 zł na przeznaczenie 

których szukamy jakiegoś programu – dodał.  
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że nie rozumie sformułowania Pana 

Dyrektora ds. leczniczych ZOZ w Łowiczu, że „powinien wypłacić Powiat 

Łowicki”, to nie jest tylko kłopot Powiatu. Podkreślał to już wcześniej, że jest to 

tak samo kłopot Dyrekcji szpitala i personelu tego szpitala. To są także wasze 

miejsca pracy i wydaje się, że każdy chciałby te miejsca pracy utrzymać, 

rozumiem, że bardzo ważna jest opieka zdrowotna społeczeństwa łowickiego            

w Powiecie Łowickim, ale to nasz problem, natomiast wasze miejsca pracy 

powinny Was interesować, a przy samym strajku wszyscy wiemy jak on się toczył           

i ile kosztował nas ten strajk, wiemy ile będzie nas kosztował następny strajk, bo 

jeżeli kontrakt nie zostanie wykonany to III kwartał będzie się liczył do kontraktu 

na przyszły rok i będzie się to za Wami ciągnęło jeszcze bardzo długo – dodał. 

Stwierdził, że Rada Powiatu Łowickiego nie zamyka furtki dla szpitala w Łowiczu, 

wspomaga ten szpital wielokrotnie, ale w chwili obecnej nie wiadomo, czy nie jest 

to branie nas na „głupa”, i przekonywanie nas, że Rada powinna dać wszystkie 

środki finansowe jakie są przeznaczone na rezerwę celową dla szpitala. 

 

Dyrektor ds. spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 
poinformował, że Pan Radny Śliwiński bardzo politycznie podszedł do tematu. Ja 

mówię o sprawach zupełnie prostych, ja uważam, że dwa dodać dwa jest cztery          

i nie można mnie przekonywać, że dwa dodać dwa jest siedem, wczoraj na 

spotkaniu z ZPŁ starano się mnie przekonać, że udziałem Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu do Kontraktu Wojewódzkiego są środki uzyskane z programu 

PEFRON, i tego nie potrafię wytłumaczyć, bo jeżeli wchodzę w dwa zadania 

oddzielne, to oznacza, że do PEFRON-u  muszę dopłacić 50%, a z UM w Łodzi 

dopłacić należy 25%, ja to mówię po to bym mógł zakupić sprzęt dla ZOZ                

w Łowiczu za 760 000,00 zł, a nie 570 000,00 zł z Kontraktu Wojewódzkiego – 

dodał. Nadmienił, iż rozumie strajk, ale w chwili obecnej należy zrozumieć to, że 

są dwa oddzielne zadania i dwie oddzielne dopłaty. Nie można tego łączyć, bo           

w jednym zadaniu za jedną złotówkę otrzymuję jedną złotówkę, a w drugim 

zadaniu za jedną złotówkę otrzymuję trzy złote, to wszystko jest biznes – dodał.   

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że skoro mówiono, że te środki zostaną 

zagwarantowane, a po wypowiedzi Pana Dyrektora ds. leczniczych ZOZ                    

w Łowiczu, wychodzi, że spycha się odpowiedzialność na szpital, to jest to dosyć 

dziwne. Zapytał, czy te środki finansowe są czy ich nie ma. 

 

Dyrektor ds. spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 
poinformował, że w uchwale RPŁ w sprawie podziału nadwyżki budżetowej 

zostało przekazane  480 000,00 zł na zadania ZOZ w Łowiczu.  
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Zostało zarezerwowane – dodał  Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że należy wrócić do momentu kiedy to 

RPŁ zajmowała się podziałem wolnych środków i nadwyżki budżetowej 

zgromadzonej w budżecie Powiatu Łowickiego w 2005 roku. Głównym celem 

Rady było przekazanie tych środków na zmniejszenie zadłużenia PŁ, ponieważ         

w trakcie przygotowywania informacji o wypracowanej nadwyżce budżetowej 

został złożony wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego na 1 450 000,00 zł                      

i równolegle do tego wniosku został złożony wniosek do PEFRON–u na                    

312 000,00 zł. W stosunku do tych wniosków jeszcze nie rozpatrzonych trzeba 

było zagwarantować wkład własny, równolegle do tego wszystkiego zostały 

przeprowadzone rozmowy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi, żeby wkładem do największego wniosku złożonego 

do kontraktu były siły finansowe połączone czyli Starostwa Powiatowego                        

w Łowiczu i PEFRON – u  i na to uzyskano zgodę – dodał. Niemniej jednak, 

ponieważ ten wniosek nie był rozstrzygnięty należało pokazać Marszałkowi 

zabezpieczenie pełnej kwoty i tu wnioskowałem podczas obrad Sesji RPŁ, by taką 

kwotę z nadwyżki budżetowej zapisać w rezerwę na zakup sprzętu dla szpitala            

i została ona zapisana – dodał. Nadmienił, iż rozstrzygnięcia tych wniosków są już 

znane i tak: wniosek PEFRON został rozstrzygnięty w 100% zaś z Kontraktu 

Wojewódzkiego otrzymano środki finansowe w wysokości 570 000,00 zł.                     

Cała operacja i realizacja tych wniosków jest zgodna z ustaleniami jakie tutaj 

czyniliśmy, natomiast w kontekście wypowiedzi Dyrekcji ZOZ, uznaję za zasadne 

tą cześć wypowiedzi, że rzeczywiście braki w sprzęcie w ZOZ w Łowiczu są 

ogromne, po pierwsze są  w dwóch obszarach, jeden obszar to sprzęt, który jest, ale 

jest wyeksploatowany i należy go wymienić, oraz drugi obszar to sprzęt, którego 

jeszcze w tym szpitalu nie ma, ale to jest jedna sprawa, uważam, że te środki             

z rezerwy, potencjalnie mogły by być brane pod uwagę na wystąpienie                         

o zmniejszony kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek                        

i kredytów, ale jeżeli znajdą zastosowanie jako środki absorpcyjne w projekcie, 

który mógł być zrealizowany z UM w Łodzi, to w imieniu ZPŁ będę wnioskował 

do Rady Powiatu Łowickiego o umożliwienie skorzystania z tych środków,                  

i myślę, że znalazłbym akceptację, ale w tym momencie wypełniamy wszystkie 

warunki dotyczące jeśli chodzi o Kontrakt Wojewódzki i te 570 000,00 zł. – dodał.  

  

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w dniu 29 sierpnia 2006 roku omawiano wraz z Dyrekcją ZOZ                      

w Łowiczu ogólną sytuację tej jednostki. Rada Powiatu Łowickiego nie szczędziła 

środków finansowych dla szpitala, pamiętacie Państwo, w pierwszym miesiącu 
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działania Rada przekazała 991 000,00 zł, bo pracownicy tego szpitala nie 

otrzymywali pensji za 4 miesiące, ale to już historia, w sumie RPŁ przekazała 

szpitalowi w Łowiczu na różne cele około 3 mln zł – dodał. Nadmienił, iż 

niektórzy Radni gubią się, o jaką pomoc występuje ZOZ w Łowiczu, w jakim celu 

ta pomoc jest potrzebna itp. Strajk załogi trwał 6 tygodni, pochwalamy ideę strajku, 

ale trwający 6 tygodni strajk wykorzystały inne ościenne szpitale, zadajmy sobie 

pytanie dla kogo ten strajk był okresem żniw. Dyrekcja szpitala w Łowiczu przy 

udziale Pana Dyrektora postąpiła bardzo humanitarnie wypłacając pensje za okres 

strajku, ale my jako Radni stawiamy pytanie, od 01.10.2006 roku mają być 30%  

podwyżki, ale te podwyżki mają być w ramach kontraktu, odpowiedź nasuwa się 

sama - tych podwyżek nie będzie, bo nie będzie z czego wypłacić, a cała załoga 

oczekuje podwyżek – dodał. Poinformował, że RPŁ na pewno dziś pomoże 

szpitalowi, ale jeśli lekarze łowiccy zastrajkują w styczniu 2007 roku, to skąd nowa 

Rada Powiatu Łowickiego weźmie środki finansowe na utrzymanie szpitala. Na 

spotkaniach w Gminach ludzie nas pytają co z ZOZ w Łowiczu, przez ten strajk 

ludzie odeszli od łowickiego szpitala do innych szpitali, 300 000,00 zł straciliśmy 

na akcji strajkowej i boimy się przyszłości, ten strajk przebiegł bez fizycznych            

i finansowych ograniczeń, więc jest obawa, że Powiatowi Łowickiemu grozi nowy 

strajk – dodał. Nadmienił, iż Powiat Łowicki nie jest w stanie utrzymać szpitala        

w Łowiczu.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego          

w Łodzi na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ w Łowiczu został 

złożony przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Jeżeli Pan Marszałek przyznałby 

kwotę, którą obiecał to czy te środki finansowe zarezerwowane z nadwyżki 

budżetowej na rezerwę celową dla szpitala starczyłyby na oba wnioski czy tylko na 

ten większy – zapytał.    

 

Dyrektor ds. spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 
poinformował, że nie jest politykiem i nie potrafi używać takich słów jak Radni 

Powiatu Łowickiego, ale pamięta, ze ta Rada bardzo pomogła szpitalowi 

łowickiemu, ma za to ogromny szacunek do Radnych i chciałby tak samo móc 

podziękować za pomoc jak Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział               

w Łowiczu. Pracownicy szpitala dziękują bardzo, ale ja tutaj przyszedłem                     

w sprawach jedynie szacunkowych i matematycznych, ja przygotowałem te 

wnioski pod względem merytorycznym na 1 670 000,00 zł bo takie są potrzeby 

szpitala w Łowiczu, UM w Łodzi przyznał środki finansowe w wysokości                     

570 000,00 zł i  nadal uznaję, że jest to 75% zadania, więc beneficjent powinien 

liczyć się z 25% dopłatą czyli 190 000,00 zł, a ze słów Pana Starosty ja rozumiem, 

że 480 000,00 zł z nadwyżki budżetowej zostało uchwalone na „wszelki wypadek”, 

by się pokazać w Urzędzie Marszałkowskim, że te środki są, natomiast ja uznaję, 
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że 480 000,00zł zostało dokładnie wyliczone i te środki finansowe nie są środkami 

wirtualnymi, więc jeśli na jeden program przeznacza się 156 000,00 zł, a na drugi 

190 000,00 zł, to jeszcze pozostaje 130 000,00 zł – dodał. Poinformował, że chodzi 

jedynie o to by Rada Powiatu Łowickiego wypowiedziała się czy taki tok myślenia 

jest błędny, bo sprzęt dla szpitala, nie jest sprzętem dla szpitala lecz dla 

społeczności Powiatu Łowickiego, a Radni są przedstawicielami tej społeczności. 

Czy ja źle myślę, czy ja źle liczę, bo jeżeli ja źle liczę to znaczy, że mnie w szkole 

nie nauczono – stwierdził. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, ile Powiat Łowicki musiałby przeznaczyć 

środków finansowych na to zadanie jeśli Marszałek Województwa Łódzkiego 

przeznaczyłby na nie np. 1 000,00 zł. 

 

Dyrektor ds. spraw lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 
nadmienił, iż gdyby UM w Łodzi przeznaczył na zakup sprzętu dla ZOZ                 

w Łowiczu 1 000,00 zł to byłoby to 75% zadania, więc Powiat Łowicki musiałby 

dopłacić w granicach 300,00 zł, ale na szczęście przeznaczył 570 000,00 zł. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż Rada Powiatu Łowickiego 

rozumie troskę Dyrekcji ZOZ w Łowiczu, ale chyba Pan Dyrektor Kaźmierczak 

jest jednym z nielicznych lekarzy w tym szpitalu, którzy podchodzą z takim 

zaangażowaniem do spraw szpitala. Poinformował, że zostały wypłacone pensje 

pracownikom za okres strajku w szpitalu łowickim. Zapytał Dyrektora ZOZ             

w Łowiczu Pana Jacka Chylińskiego czy były pytania ze strony personelu dlaczego 

nie została wypłacona premia za okres strajku.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że takich pytań nie 

było, ponieważ to że nie będzie premii, załoga została wcześniej o tym 

poinformowana. 

 

Panie Dyrektorze, Pan sam mi przekazał taką informację, że pytania „dlaczego nie 

została wypłacona premia za okres strajku” pojawiły się ze strony załogi ZOZ            

w Łowiczu – nadmienił Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że owszem takie 

pytania jednostkowe się pojawiły, ale zostały one potraktowane w kategorii 

humoru. Każdy ma prawo zapytać Dyrektora „dlaczego nie ma premii”, ale nie 

były te pytania postawione na forum publicznym, to świadczy tylko o świadomości 

niektórych grup pracowniczych – dodał. Nadmienił, iż w takiej sytuacji należy 

stwierdzić, że pytania „dlaczego nie została wypłacona premia za okres strajku” 

pojawiły się w pewnym sensie ze strony załogi ZOZ w Łowiczu. Ludzie mają 
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prawo do różnej świadomości i prawo do zadawania różnych pytań, gorzej jest gdy 

takie pytania padają na szczeblu kierowniczym, ale każdy człowiek postrzega wiele 

rzeczy inaczej, ja osobiście mogę tylko ubolewać, że ta świadomość jest niska, 

mogę walczyć o jej podwyższenie – dodał. Nadmienił, iż im lepiej szpital jest 

doposażony w sprzęt medyczny, tym jakość świadczenia medycznego jest wyższa. 

Kwoty, które zostały dzisiaj wymienione to są kwoty minimalne, które jako tako 

pozwolą świadczy usługi medyczne w ZOZ  w Łowiczu - dodał.     

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że należy się odnieść do Sesji RPŁ, na 

której była dzielona nadwyżka budżetowa, na której rozmawiano o zasadach, oraz, 

że kwota ta zostanie przeznaczona na zapewnienie finansowania zadań dla 

Marszałka i dla PEFRON, bo na tym etapie należało pokazać całą kwotę, natomiast 

inną sprawą była sprawa konstrukcji finansowej. Było trzech partnerów do zakupu 

sprzętu o czym RPŁ została poinformowana, została poinformowana także o tym, 

że jeśli zostaną z tego jakieś środki finansowe to zostaną one zwrócone na 

zmniejszenie zadłużenia Powiatu Łowickiego, te środki są uchwalone pod rezerwę 

celową, natomiast ZPŁ może przygotować propozycję czy jeszcze z tych środków 

przekazać jakąś kwotę na szpital, a RPŁ rozpatrzy taką propozycję – dodał. 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że nie słyszał od Pana Starosty 

sformułowania, że jeżeli środki zarezerwowane na ZOZ w Łowiczu nie zostaną              

w całości przeznaczone na zakup sprzętu dla tej jednostki, to zostaną przeznaczone 

na zmniejszenie zadłużenia. Uważam, że dosprzętowienie szpitala w Łowiczu jest 

rzeczą priorytetową  i jeżeli miałyby być to środki przeznaczone na przejedzenie, to 

byłoby niedobrze, ale jeżeli mówimy od samego początku, że jest to sprzęt 

niezbędny dla ratowania życia pacjentów ZOZ w Łowiczu, to jestem za tym by            

w najbliższym czasie przedstawić propozycję w porozumieniu już z Dyrekcją ZOZ 

w Łowiczu podziału środków finansowych, które RPŁ przeznaczyła na rezerwę 

celową z podziału nadwyżki budżetowej za 2005 rok – dodał. Poinformował, że 

rozumie, że kwota zadłużenia Powiatu Łowickiego mogłaby ulec zmianie gdyby te 

środki zostały przeznaczone właśnie na zmniejszenie zadłużenia PŁ. Według 

mojego odczucia nie można wycofać się teraz z określonych zadań i pozyskania 

środków na sprzęt dla szpitala, oczekuję od Pana Starosty w najbliższym czasie by 

dogadał się z Dyrektorem ZOZ w Łowiczu, z ZPŁ i przedstawił propozycję 

podziału ww. środków finansowych na sprzęt dla szpitala - dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż nie do końca rozumie 

wypowiedź Radnego Kowalskiego, bo przypomina sobie jak głosował Pan 

Kowalski nad przeznaczeniem wysokości środków finansowych z nadwyżki 

budżetowej Powiatu Łowickiego za 2005 rok.      
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Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że jeżeli jest taka wola by w stosunku 

do tych środków przygotować taką wersję, to ZPŁ przygotuje. Panie Radny 

Kowalski wielkość zadłużenia Powiatu Łowickiego była jednym z argumentów 

Pańskiego Klubu Radnych Niezależnych do wniosku o odwołanie mnie ze 

stanowiska Starosty Łowickiego – dodał.    

 

Radny Janusz Michalak poinformował, że Pan Radny Kowalski głosował 

„przeciw” jeśli chodzi o Uchwałę RPŁ w sprawie podziału nadwyżki budżetowej          

i wolnych środków Powiatu Łowickiego za 2005 rok, dlatego że Państwo pod 

ukryciem i hasłem, że tak RIO nakazuje nie pozwolili stworzyć dwóch uchwał 

dotyczących zmian z tym samym budżecie Powiatu Łowickiego, na co zresztą 

złożył interpelację, na którą do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi, zaś             

sugerowanie, że należy złożyć interpelację na piśmie jest wbrew regulaminowi. 

 

To nie była przykrywka RIO lecz wykładnia RIO, a odpowiedź otrzymał Pan 

ustnie, a na moje pytanie „Czy otrzymał Pan odpowiedź na swoje pytanie” 

odpowiedział Pan: „Już nie pamiętam o co pytałem” – dodał Przewodniczący RPŁ 

Stanisław Olęcki.    
 

Radny Janusz Michalak nadmienił, iż wcale nie było to tak, lecz odpowiedział, 

że: „Nie jestem w stanie sprecyzować, pytanie jest zawarte w protokole”.  

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że chciałby jeszcze raz podkreślić, że to 

co zostało zaproponowane w imieniu Koalicji rządzącej jest nie do przyjęcia. 

Robiliście wszystko by zrobić z tego „kiełbasę wyborczą” i udało się wam, tylko 

teraz okazuje się, że na dzisiaj miało być uchwalone zaciągnięcie 2 mln kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów, pod kontem 

wyborów szukacie możliwości obniżenia ww. kredytu, by pokazać jakie 

oszczędności zostały zrobione w budżecie PŁ, to jest sztuczne i na dodatek 

kosztem szpitala – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że był od samego początku za 

tym by wspierać działalność szpitala w Łowiczu. Ten szpital był i musi być, 

natomiast należy powiedzieć, iż w informacji o przebiegu wykonania budżetu ZOZ 

w Łowiczu za I półrocze 2006 roku, umieszczono pozycje: zobowiązania wobec 

pracowników, ekwiwalent za odzież, dyżury, 13 – stka, umowy zlecenia, 

wynagrodzenia i jest to suma, którą pracownicy szpitala z niektórymi lekarzami         

w czasie strajku wygenerowali, zgadza się, czy ktoś zaprzeczy – nie, dlaczego całe 

społeczeństwo ma być ratowane, a dlaczego społeczeństwo ma cierpieć z tytułu 

„widzi mi się”, bo biały personel szpitala nie chce pracować tylko strajkuje – 
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zapytał. Nadmienił, iż poparzył sobie dłoń w czasie gaszenia pożaru, powiedziano 

mu w szpitalu w Łowiczu, iż na opatrunek ma czekać pięć dni. Zwróciłem się do 

Pana Dyrektora Kaźmierczaka i pomógł mi bez żadnego problemu – dodał. 

Poinformował, że ZPŁ powinien znaleźć te środki finansowe dla szpitala. Należy 

mu pomóc, bo to jest szpital całego Powiatu Łowickiego, ale nie można pozwolić 

aby biały personel szpitala w Łowiczu szantażował Radę Powiatu Łowickiego,                 

od samego początku było, że „jak nie dacie...”, jest w szpitalu dwóch wspaniałych 

Panów, którzy mówią: „oni dadzą, bo się boją, bo na drugi raz nie będą wybrani”, 

nie możemy do tego dopuścić, szpital jest nieodzowną rzeczą na naszym terenie          

i on będzie, ale nie tymi posunięciami – dodał.    

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że w okresie od                 

27 czerwca do 28 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu wykonał 

następujące prace: remont nawierzchni 20 830 m² dróg gdzie zużyto 14,9 ton 

emulsji oraz 82,6 ton grysu, dodatkowo  wykonano 344 m² remontu nawierzchni 

dróg masą na gorąco i zużyto do tego 24,1 ton masy. W ww. okresie dokonano 

koszenia traw i chwastów z poboczy dróg, oraz wykonano miałowania pocących 

się nawierzchni 2780 m² dróg, ponadto dokonano pionowego dróg: 

 montaż tablic – 13 sztuk 

 montaż tarcz znaków – 26 sztuk 

 ustawienie słupków do znaków – 27 sztuk 

 prostowanie znaków – 54 sztuk - dodał. 

Poinformował, że pracownicy PZD w Łowiczu prowadzili w okresie od 27 czerwca 

do 28 sierpnia 2006 roku prace nad oczyszczeniem płyt i stożków przy mostach, 

oczyszczali i konserwowali jeden most w Retkach, wykonali jeden przepust, jeden 

wyremontowali oraz zlikwidowali jeden przełom – dodał. Poinformował, że 

najważniejszą pracą jaką wykonał PZD w Łowiczu w ciągu tych dwóch miesięcy 

jest nadzór inwestycji. Na 12 zaplanowanych inwestycji wykonano pięć inwestycji, 

jedna jest kontynuowana, na siódmą inwestycje został przeprowadzony przetarg, 

pozostałych pięć inwestycji, to te które zostały rozszerzone bądź zostały one nowo 

utworzone, do wykonanych inwestycji należą: 

 nakładka w miejscowości Traby – Chruślin Nowy 

 nakładka w miejscowości Bednary – Jackowice 

 nakładka w miejscowości Niedźwiada – Goleńsko 

 nakładka w miejscowości Strzelcew – Płaskocin  

 nakładka w miejscowości Wygoda – Zawady - dodał. 

Nadmienił, iż obecnie trwają prace nad przebudową 1 355 m² na odcinku Luszyn – 

Kiernozia. Na pozostałe inwestycje zostaną w miesiącu wrześniu przeprowadzone 

przetargi – dodał.  
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Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu 

Rady Gminy Kocierzew. Sołtysowie z miejscowości Sromów i Gągolin 

Południowy wnioskowali aby postawić znaki miejscowości na tych wsiach, 

następna sprawa dotyczyła tego, że między jednym, a drugim Gągolinem 

prawdopodobnie na środku drogi jest dość spora dziura w asfalcie, gdzie doszło do 

kolizji i zostało naruszone podwozie samochodu proszę o jak najszybsze 

doprowadzenie do załatwienia tych wymienionych spraw - dodał.    

    

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że jeśli chodzi               

o zapadnięcie drogi w Gągolinie to PZD w Łowiczu sprawdzi tą sprawę. Jeśli  

chodzi o oznakowania dróg, to jest na dzień dzisiejszy wiele tablic miejscowości 

przygotowanych i zostaną one oznakowane w przeciągu października i listopada - 

dodał.  

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że objazd przez Bobrowniki jeszcze 

przez jakiś czas będzie funkcjonował. Ta droga jest bardzo często użytkowana,              

w chwili obecnej krzaki akacji na poboczu po prawej stronie od przejazdu 

kolejowego wjeżdżając w stronę drogi Bobrowniki – Bełchów stwarzają poważne 

niebezpieczeństwo dla kierowców, na tym odcinku te mniejsze samochody są 

spychane przez te większe te krzaki są dla nich niebezpieczne - dodał.   

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że PZD w Łowiczu 

będzie kontrolował sprawę tego pobocza. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał o podstawy prawne funkcjonowania Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                   

i Promocji bez ich Przewodniczących. Nadmienił, iż w Regulaminie przeczytał, że 

Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

Żeby być nieobecnym, trzeba jednak być - dodał.    

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż nie będzie tego 

komentował, ale nie widzi w tym pytaniu troski o funkcjonowanie Komisji.                 

Na następną Sesję RPŁ zostanie udzielona pisemna odpowiedź na to pytanie - 

dodał.       

 

Radny Bolesław Kowalski zgłosił następujące zapytania do Członków Zarządu 

Powiatu Łowickiego: 

- „Jakie prace zostały wykonane z zaplanowanych na 2006 rok w Ośrodku 

Zdrowia w Bełchowie i jakie będą wykonane  do końca 2006 roku w tym 

budynku”, 
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- „Czy najemca Ośrodka Zdrowia w Bełchowie będzie mógł sam pomalować 

ściany w tym budynku w zamian za obniżenie czynszu”, 

- „Czy remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bełchowie pozwoli na 

prawidłową jego wentylację”.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że Pan Doktor jest w ciągłym 

kontakcie z Głównym Specjalistą Wydziału GGN Panią Anną Kasińską                       

i bezpośrednio od niej Pan Doktor otrzymuje tego rodzaju odpowiedzi na takie 

pytania. Ośrodków Zdrowia jest wiele, problemy są tylko z jednym Ośrodkiem            

i nie wiadomo czy jest to problem tylko Pana Doktora czy jest to kwestia także 

tego, że inne ośrodki nie mają Radnego w Radzie Powiatowej – dodał.     

 

Jest to problem Zarządu Powiatu Łowickiego i Pana Osicy – dodał Radny 

Bolesław Kowalski.  

 

Członek Zarządu Waldemar Osica poinformował, że swoje stanowisko                    

i stanowisko Zarządu Powiatu Łowickiego odnośnie Ośrodka Zdrowia                           

w Bełchowie  przedstawiał już na poprzedniej Sesji RPŁ. Podczas dzisiejszych 

obrad Sesji RPŁ nie wydaje się to konieczne by poruszać sprawę Ośrodka Zdrowia                 

w Bełchowie w sprawach różnych, uważam, że jej zakres jest realizowany na 

bezpośrednim poziome relacji między Panem Doktorem a Głównym Specjalistą 

Wydziału GGN Panią Anną Kasińską – dodał. 

  
Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż jeśli dobrze pamięta podczas obrad 

dzisiejszej Sesji RPŁ miał być omawiany jeszcze jeden punkt odnośnie Podjęcia 

Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Bełchowie, i jeśli RPŁ 

rozważa sprzedaż tego ośrodka to jak ma myśleć o przeprowadzeniu tam jakiś 

remontów. Projekt uchwały jest przygotowany można ją wprowadzić do 

dzisiejszych obrad Sesji – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że chciałby 

podziękować za zauważenie jeśli chodzi o wkład Wydziału RIP w organizację               

VII Biesiady Łowickiej i I Dożynek Powiatowych. Nie wszyscy zauważają jak 

długo trwają przygotowania, ja ze swej strony dziękowałem pracownikom swojego 

Wydziału, pracownikom Wydziału EKS i pracownikom Muzeum w Łowiczu, 

prace nad tematem Biesiady trwały od początku roku 2006 roku, zostały 

przygotowane wnioski o dofinansowanie Biesiady, ale nie zostały one rozpatrzone, 

stąd też, duże zaangażowanie działań odnośnie kwestii finansowania tej imprezy, 

które kończyły się jeszcze w tygodniu kiedy Biesiada miała się odbyć – dodał. 

Poinformował, że do ostatniej chwili trwały ogromne prace nad przygotowaniem 

tej imprezy i efekt wydaje się satysfakcjonujący, tym bardziej jest mu miło, że te 
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wysiłki zostały docenione przez Pana Starostę, jak również spotyka się z miłymi 

uwagami ze strony innych osób.      

  

Ad pkt. 11 

 

Zakończenie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  zamknął 

obrady XLV Sesji RPŁ. 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Stanisław Olęcki  
 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka 

 


