
P R O T O K Ó Ł   Nr XLVI/06 

 

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 września 2006 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21   

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLVI  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLV 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  na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok, 

2. zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego           

i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów. 

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

10. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XLVI 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. 
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Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 

nieobecni Radni: Artur Balik, Jan Markus, Bolesław Kowalski/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XLVI Sesji RPŁ. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni 

Radni: Artur Balik, Jan Markus, Bolesław Kowalski/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XLV 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 inauguracja roku szkolnego 

2006/2007 miało miejsce w Zespole Szkół Licealnych w Zdunach, w której 

uczestniczyli wszyscy przedstawiciele szkół, przedstawiciele Rady Powiatu 

Łowickiego i Członkowie Zarządu Powiatu. Rozpoczęcie roku szkolnego miało 

piękną oprawę i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować – dodał. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego przyznał „stypendium Starosty 

Łowickiego” na semestr zimowy roku szkolnego 2006/2007 następującym 

uczniom: 

 Beata Chorążka – I LO w Łowiczu, 

 Rozalia Dąbrowska – II LO w Łowiczu, 

 Ewa Sukiennik – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

 Magdalena Boczek – ZSP Nr 3 w Łowiczu, 

 Monika Strzelczyk – ZSP Nr 4 w Łowiczu. 
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Stypendystom zostały wręczone stypendia Starosty Łowickiego na semestr 

zimowy roku szkolnego 2006/2007. 

 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż Członkowie Zarządu w obszarze 

oświatowym w okresie między sesyjnym przyjęli informacje nt. „Analizy 

projektów organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007  w porównaniu do 

ubiegłorocznych”. Odbyły się III Kutnowskich Warsztatów Gospel”,  w I LO        

w Łowiczu odbyło się spotkanie z sybirakami, jest to uroczystość, która na stałe 

weszła w kalendarz uroczystości szkolnych w Powiecie Łowickim. Został 

przygotowany i złożony wniosek do MEN z 0,6 % rezerwy subwencji 

oświatowej na wyposażenie pomieszczenia w ZSP Nr 4 w Łowiczu. Został 

rozpatrzony wniosek I LO w Łowiczu na dokonanie dodatkowych robót 

remontowych w ww. budynku – dodał. Poinformował, że w okresie między 

sesjami ZPŁ odbył 4 protokołowane posiedzenia na których  Zarząd Powiatu 

Łowickiego zajął stanowisko w następujących sprawach: 

 wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w sprawie 

dofinansowania zakupu materiału sadzeniowego w związku z potrzebą 

zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły – Członkowie Zarządu 

zajęli pozytywne stanowisko w sprawie wniosku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w sprawie dofinansowania zakupu 

materiału sadzeniowego w związku z potrzebą zagospodarowania terenu 

wokół budynku szkoły w kwocie 1 500,00 zł sfinansowanego z Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z § 4210 „Zakup 

materiałów i wyposażenia”. 

 informacji w sprawie ścianek ogniochronnych w budynku ZSP Nr 4                 

w Łowiczu – Członkowie Zarządu zdecydowali o wykonaniu projektu 

ścianek ogniochronnych w budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu. 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu zatwierdzili: 

 protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku 

Ośrodka Zdrowia w Nieborowie-ocieplenie stropodachu”. 

 protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę sieci kanalizacyjnej na 

terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. 

Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, iż dokonano odbioru prac inwestycyjnych 

w I LO w Łowiczu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi oraz           

w budynku przy ul Świętojańskiej, w którym mieści się NZOZ. Zostało 

przygotowane zamówienie publiczne typu „z wolnej ręki” na modernizację 

budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu, gdyż przetargi przeprowadzane w tym zakresie 

nie były skuteczne – dodał. Nadmienił, iż wyłoniono wykonawcę na wykonanie 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku oddziału fizjoterapii                  

w Stanisławowie, zadanie to jest współfinansowane z PEFRON jako jedno                

z zadań skierowanych w kierunku ochrony zdrowia – dodał. Poinformował, że 

„Plan Operacyjny funkcjonowania Powiatu Łowickiego w warunkach 
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zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny” został 

przyjęty i  zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego. Powiat Łowicki jest            

w chwili obecnej w trakcie weryfikacji projektów dotyczących urządzania 

lasów, projekty te są wyłożone do publicznego wglądu i zwracam się z prośbą 

do wszystkich, których to dotyczy by te projekty obejrzeć i zweryfikować – 

dodał. Nadmienił, iż Wydział GGN Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

współreprezentował Województwo Łódzkie jako jedyny Powiat w Polsce                  

w Międzynarodowych Targach, które odbyły się w dniach 21.09.2006 – 

23.09.2006 roku w Łodzi.          

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Członkowie Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesyjnym uczestniczyli w różnych spotkaniach, 

seminariach i posiedzeniach, m.in.  

 01.09.2006 roku w uroczystościach wybuchu II wojny światowej, oraz             

w uroczystościach związanych z 67 rocznicą „Bitwy nad Bzurą”                       

w Walewicach. W uroczystościach tych nie uczestniczył Generał Michał  

Gutowski, zmarł on 23.08.2006 roku, pogrzeb odbył się w dniu 16.09.2006 

roku, został pochowany na cmentarzu na Powązkach. Generał Michał 

Gutowski był ostatnim Generałem – Kawalerzystą, na terenie Powiatu 

Łowickiego przechodził chrzest bojowy, najpierw pod Uniejowem a potem 

pod Walewicami, poniósł główną zasługę w zdobyciu przeprawy na moście 

na Bzurze w Sobocie. Następnie ranny dostał się do niewoli, tam został 

skazany na wyrok śmierci, dzięki temu, że wyrok ten miał wykonać miłośnik 

koni – jeździec, umożliwił mu ucieczkę, dzięki temu miał możliwość 

przedostania się na zachód i brać udział w walkach w Brygadzie Pancernej 

Generała Maczka. Po wojnie osiadł w Kanadzie gdzie zatrudnił się jako 

trener w stadninie koni, po latach awansował na trenera kadry narodowej 

Kanady, z którą w 1668 roku zdobył złoty medal na Olimpiadzie                      

w Meksyku. Ciekawostką tej historii jest fakt, że na początku lat 50 – tych do 

stadniny, w której pracował Generał Gutowski został także zatrudniony 

Niemiec, z którym spotykał się już po raz trzeci w swym życiu, po raz 

pierwszy spotkał się z nim na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku, po raz 

drugi spotkali się na moście w Sobocie, gdzie Niemiec dowodził kompanią, 

która broniła przeprawy z CKM, natomiast szwadron Gutowskiego, który 

zdobył ten most po wystrzeleniu wszystkich naboi, którymi dysponowali 

zaczęli walczyć „białą bronią”, przy pomocy której zdobyli przeprawę na 

rzece Bzurze. Po latach jego przeciwnik z uznaniem wypowiadał się                 

o Generale Gutowskim. 

Starosta Cezary Dzierżek podziękował Wydziałowi EKS i Wydziałowi RIP za 

organizację i przeprowadzenie imprezy „Europejskie Dni Dziedzictwa 

Kulturowego”. Impreza ta została bardzo sprawnie przeprowadzona, miała 

bardzo wysoką ocenę wśród uczestników. Należy podziękować młodzieży 

szkolnej z ZSP Nr 3 w Łowiczu oraz młodzieży z innych szkół z terenu Powiatu 

Łowickiego, która także brała udział w ww. imprezie – dodał.         

 

 



 

 

 

5 

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: 

 01.09.2006 roku odbyły się uroczystości związane z rocznicą wybuchu              

II wojny światowej na Cmentarzu Wojskowym w Łowiczu oraz obchody         

67 rocznicy bitwy nad  Bzurą w Walewicach 

 18.09.2006 roku odbyło się spotkanie z Sybirakami zorganizowane przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu 

 24.09.2006 roku odbyły się „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”  

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki podziękował Dyrektorowi Muzeum           

w Łowiczu Panu Walerianowi Warchałowskiemu i pracownikom Muzeum za 

bardzo duży wkład pracy i przygotowanie organizacyjne „Europejskich Dni 

Dziedzictwa Kulturowego” 

 27.09.2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborczym 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dowódcą AK na ziemi 

łowickiej był pułkownik Zieliński, który zmarł w 1991 roku i został 

pochowany na cmentarzu w Łodzi, na Dołach wraz z nim pochowano jego 

małżonkę, niestety z punktu widzenia administracyjnego nie jest to właściwe 

rozwiązanie, gdyż władze cmentarza wojskowego i związek kombatantów 

nie mogą zająć się mogiłą pułkownika. Kombatanci zwrócili się o pomoc         

w zadbaniu tej mogiły, myślę, że wszyscy Radni odpowiedzą na ten apel,          

a także Dyrektorze szkół zorganizują u siebie w szkołach wśród młodzieży 

szkolnej zbiórkę środków finansowych w celu zadbania o tą mogiłę. Na ten 

cel potrzeba około 2 000,00 zł – dodał.        

  

Ad pkt. 7 

 

Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska przedstawiła             

i omówiła informację na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zapytał o zasady funkcjonowania 

dopłat dla rolników z tytułu cukru. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, 

że w roku 2006 oprócz płatności bezpośrednich wprowadzone zostały płatności 

z tytułu cukru dla plantatorów buraków cukrowych. Osobą uprawnioną do 
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uzyskania oddzielnej płatności z tytułu cukru, zgodnie z przepisami 

znowelizowanej ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, jest 

producent rolny, który: spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej w danym roku, i który zawarł: na rok gospodarczy 2006/2007               

z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych albo na rok 

gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem 

cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 przyznanej kwoty 

cukru – dodała. Poinformowała, że płatność z tytułu cukru jest przewidziana 

tylko dla producentów rolnych, którzy złożą wniosek o przyznanie płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia 

działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania.  Wnioski o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru na 

rok 2006 były składane w biurach powiatowych  w terminie do 30 czerwca 2006 

r. Agencja wypłaci plantatorom buraków płatność z tytułu cukru raz w roku,         

w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, razem        

z płatnościami obszarowymi – dodała. Nadmieniła, że wysokość płatności 

cukrowej w danym roku kalendarzowym zostanie ustalona jako iloczyn ilości 

buraków cukrowych objętych umową dostawy, przeznaczonych do 

wyprodukowania cukru kwotowego i stawki tej płatności na 1 tonę buraków 

cukrowych. Stawka płatności z tytułu cukru zostanie określona na podstawie 

koperty finansowej przeznaczonej dla Polski w 2006 r., wynoszącej 99 135 tys. 

euro.  W Biurze Powiatowym w Łowiczu zostało złożonych 291 szt wniosków – 

dodała. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska odpowiadając na 

pytanie Wiceprzewodniczącego RPŁ Juliana Nowaka poinformowała, że jeśli 

chodzi o przedsięwzięcia związane z dostosowaniem gospodarstw rolnych,            

a w szczególności o płyty obornikowe, to ukazało się Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużające termin obowiązku posiadania płyt 

obornikowych do końca 2007 roku. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał o zasady funkcjonowania dopłat 

rolnośrodowiskowych. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, 

że ARiMR posiada kilka kampanii jeśli chodzi o przyjmowanie wniosków na 

dopłaty rolnośrodowiskowe. Osoby, które składały wnioski o ww. dopłaty w 

2005 roku otrzymały już decyzje i najprawdopodobniej także dopłaty, z tymże 

tymi sprawami zajmuje się centrala – dodała. Nadmieniła, iż w chwili obecnej 

BP ARiMR w Łowiczu zajmuje się weryfikacją kontynuacyjnych wniosków, 

które zostały złożone w 2006 roku – dodała.   

 

Radny Andrzej Płachta zapytał, ile spraw BP ARiMR w Łowiczu skierowało 

do sądu w sprawie wymuszeń dopłat bezpośrednich przez rolników. 
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Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Małgorzata Górczyńska poinformowała, 

że w trakcie kampanii 2004 roku BP ARiMR w Łowiczu skierowało 13 spraw. 

Procedura jest taka, ze na poziomie Biura Powiatowego sporządzana jest 

informacja o wystąpieniu nieprawidłowości, o stwierdzeniu bądź o podejrzeniu 

wystąpienia, która jest wysyłana do Oddziału Regionalnego, gdzie zapada 

decyzja czy sprawę należy skierować do organów ścigania, jeśli tak, to sprawa 

ta jest kierowana do Centrali i na jej szczeblu dana sprawa się toczy – dodała.  

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret poinformował, że            

w dniu 28.09.2006 roku w godzinach od 13.00 do 17.00 w ZSP Nr 2 RCKU         

w Łowiczu Krajowa Izba Rolnicza organizuje bezpłatne szkolenie dla 

wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zostać doradcami rolnymi w sprawie 

elektronicznego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Druga 

informacja dotyczy bezpłatnego szkolenia, które zostanie przeprowadzone przez 

„Doradztwo w Kielcach” na terenie Województwa Łódzkiego na temat: 

„Wierzba – Łódzki las energii”. Będzie to szkolenie o pozyskiwaniu biomasy           

i wierzby – dodał. Nadmienił, iż w ZSP NR 2 RCKU w Łowiczu prowadzone są 

także dwa kursy dla nauczycieli dotyczące technik i technologii informatycznej        

i multimedialnej. Poprosił o zgłaszanie się zainteresowanych osób do wzięcia 

udziału w poszczególnych kursach i szkoleniach.       

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH XLVI SESJI RPŁ W DNIU 27.09.2006 ROKU 

O GODZINIE 13.05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.20 

 

Ad pkt. 8 

 

Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

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

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2006 rok. 

 

Opinia Komisja Budżetu i Finansów – negatywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę Nr XLVI/282/2006 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian             

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 3/. 
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2. zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego           

i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów jest jedną z ważniejszych decyzji 

podejmowanych przez RPŁ. Od dwóch lat priorytetem Rady jest minimalizacja 

zadłużenia, a najlepiej byłoby wyzerowanie zadłużenia jakie posiada Powiat 

Łowicki – dodał. Nadmienił, iż z różnych względów nie uda się sprowadzić 

budżetu by na koniec kadencji zadłużenie Powiatu wynosiło tyle ile wynosiło na 

początku kadencji. Uwarunkowane jest to naturalnymi potrzebami w obszarach 

kompetencyjnych PŁ oraz pewnymi nadzwyczajnymi sytuacjami, które się 

pojawiają, a także potrzebą rozwojową w tych obszarach w których Powiat 

Łowicki odpowiada za realizację zadań – dodał. Poinformował, że pojawienie 

się nowego obszaru finansowania zadań samorządowych, w tym także 

powiatowych w postaci zewnętrznych środków europejskich powoduje również, 

że kredyt jest jednym z form racjonalnego gospodarowania i zarządzania 

środkami samorządowymi. Nie będę sięgał historią do roku ubiegłego do 

podziału nadwyżki budżetowej, gdzie uzasadniałem taki a nie inny jej podział, 

lecz chcę sięgnąć do podziału nadwyżki w 2006 roku. Wstępne przymiarki 

obejmowały spłatę zadłużenia w jak największej kwocie, w optymistycznej 

wersji zakładano spłatę zadłużenia na poziomie 900 000,00 zł – dodał. 

Poinformował, że ostatecznie dzieląc nadwyżkę budżetową zadłużenia PŁ 

zostało zmniejszone o 517 000,00 zł, część znaczną tej nadwyżki budżetowej 

została przeznaczona na rezerwę celową pod planowane do złożenia wnioski na 

zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu. Był wniosek PŁ do PEFRON 

na kwotę 312 500,00 zł, kwota zabezpieczona jako rezerwa środków pod 25% 

wkład własny do środków z Kontraktu Wojewódzkiego gdzie wniosek Powiatu 

opiewał na 1 450 000,00 zł, a także mały wniosek na 19 000,00 zł na podjazd 

dla osób niepełnosprawnych  w oddziale fizjoterapii w Stanisławowie – dodał. 

Nadmienił, iż na dzień dzisiejszy są już rozstrzygnięcia tych wniosków, 

wiadomo, iż  w całości przeszedł wniosek PEFRON, a więc po stronie PŁ 

należy zabezpieczyć kwotę 156 250,00 zł oraz wniosek na 19 000,00 zł, a więc  

9 500,00 zł to wkład własny Powiatu Łowickiego. Jest rozstrzygnięcie wniosku 

z Kontraktu Wojewódzkiego na kwotę 570 000,00 zł, ale konstrukcja tego 

wniosku jest taka, że w pełni nasz udział pokrywają środki nasze i PEFRON, 

nawet z pewną nadwyżką – dodał. Poinformował, że toczyła się tu dyskusja, 

Dyrekcja ZOZ w Łowiczu wnioskowała, że niezależnie od rozstrzygnięć pewne 

środki Powiatu Łowickiego zaangażować w szpital łowicki. Nie jestem 

przeciwny by angażować środki w zakupy i dosprzętowienie ZOZ w Łowiczu 

jak również inwestycjom w tym szpitalu, ale z zachowaniem pewnej zasady, aby 

złotówka powiatowa sięgała po złotówkę z zewnątrz w najgorszym przypadku,     

a jeżeli się da to po 2 zł lub 3 zł – dodał. Poinformował, że analizując 
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wykonanie budżetu PŁ za osiem miesięcy 2006 roku mając wiedzę                          

o posiadanych rezerwach, o potrzebach w niektórych obszarach jak np.                 

w oświacie ZPŁ przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek  i kredytów. Analizując środki, które mogą się pojawić 

jako dodatkowe dochody, również w oszczędności, które pojawiły się pod 

zadania wcześniej wspomniane w szpitalu, biorąc pod uwagę pewne zdarzenia 

finansowe, które zostały zapisane w budżecie, ale które mogą być zrealizowane 

bądź nie, na dzień dzisiejszy w projekcie Uchwały RPŁ została zaproponowana  

kwota 2 012 000,00 zł. Przygotowując zamówienie na kredyt uwzględniono 

możliwość zmniejszenia zaciągnięcia kredytu o kwotę gdzieś na poziomie          

300 000,00 zł, gdyż taka kwota może się pojawić jako kwota wolna do końca 

2006 roku – dodał. Nadmienił, iż pewne działania nie zostały jeszcze 

zakończone, a mając na uwadze sugestie Radnych z roku ubiegłego ZPŁ starał 

się we właściwy sposób przeprowadzić analizę realizacji budżetu Powiatu 

Łowickiego i przewidywać to co może się wydarzyć do końca roku. 

 

Radny Andrzej Płacheta poinformował, że w imieniu Klubu Radnych 

Niezależnych musi powiedzieć, że sposób myślenia KRN jest zupełnie inny. 

Podstawy tego myślenia wynikają z informacji o stanie bankowym konta 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu na podstawie wyciągu z dnia 20.09.2006 

roku, na którym to znajduje się kwota 2 204 500,00 zł. Te środki już na koncie 

leżą, w dniu 26.09.2006 roku podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

prosiłem Panią Skarbnik by mi przedstawiła jakie są zobowiązania PŁ do końca 

roku 2006. W odpowiedzi usłyszałem, że 1 400 000,00 zł będzie potrzebował 

Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu, uzupełnieniem wypowiedzi Pani Skarbnik 

było, że miesiącu wrześniu, październiku oraz listopadzie wystąpią pilne 

wydatki w oświacie, ale jaka to będzie kwota odpowiedzi nie otrzymałem – 

dodał. Poinformował, że z tych pieniędzy,  które na dzień dzisiejszy leżą na 

koncie zostaje jeszcze około 500 000,00 zł, a o innych zobowiązaniach Powiatu 

do dnia dzisiejszego nic nie wiadomo. Nie usatysfakcjonowała mnie wypowiedź 

Pani Skarbnik o niezrealizowanych wydatkach w 6% według wskaźnika upływy 

czasu – dodał. Poinformował, że nie rozumie stanowiska ZPŁ, że to co zostało 

zaplanowane do wydatkowania należy zrealizować. Sprawą następną jest fakt 

zrealizowania dochodów w większej kwocie niż planowano, to może 

poszukalibyśmy środków finansowych wspólnie i może udałoby się uniknąć 

wzięcia kredytu, by na ostatniej merytorycznej Sesji RPŁ w tej kadencji, nie 

robić czegoś, co w kategorii dobrego obyczaju nie najlepiej o ZPŁ i RPŁ 

świadczy – dodał. Poinformował, że niepokojąca jest kwota nadwyżki 

budżetowej, bo była ona określona na około 1 900 000,00 zł, którą RPŁ 

rozdysponowała na Sesji RPŁ w miesiącu czerwcu 2006 roku, a dzisiejszym 

projekcie Uchwały RPŁ w punkcie 3 czytamy „Spłaty rat kredytów i pożyczek 

przypadających na rok 2006 w wysokości 2 012 000,00 zł zostaną sfinansowane 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz nadwyżki środków 
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pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Łowickiego z lat ubiegłych 

w wysokości  1 943  600 zł”. Tego ja już nie rozumiem, mamy dwie nadwyżki, 

bo jedną już mieliśmy i rozdysponowaliśmy, teraz drugą przeznaczamy na 

spłatę deficytu. Coś tu nie gra, tą kwotę dwa razy dzielimy, to znów ma środków 

finansowych zabraknie, nie rozumiem tego  – dodał. Nadmienił, iż na koniec 

chciałby powiedzieć, że to jest ostatnia Sesja RPŁ, należy po sobie popatrzeć               

i zobaczyć co po sobie zostawi Rada Powiatu Łowickiego. Panie Starosto w tym 

materiale przewidywany dług na koniec 2006 roku wynosi około                        

11 000 000,00  zł, odliczając kredyt dla szpitala łowickiego, to nawet gdyby Pan 

tańczył i śpiewał, to niech Pan mi nie opowiada, że robimy wszystko, żeby 

zmniejszyć zadłużenie Powiatu, bo przy aplauzie większej części Rady Powiatu 

zrobiliśmy wszystko by to zadłużenie zwiększyć. Pan Panie Starosto wie, ze nie 

da się żyć bez kredytu, ja też należę do tych, którzy te kredyty biorą, ale                 

o spłacie tego kredytu to ja myślę w tym dniu w którym kredyt biorę, a kredyt 

biorę tylko wtedy, gdy moje dochody własne pozwalają zaplanować spłatę tego 

kredytu, a tutaj kredyty się bierze, spłaca się następnymi kredytami – dodał.              

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że z pełna odpowiedzialnością chce 

powiedzieć, że ZPŁ dokonaliśmy sprawności jeśli chodzi o zarządzanie                  

i gospodarowanie środkami, które zostawały zapisywane w kolejnych budżetach 

Powiatu Łowickiego. Dziś o pewnych problemach mówiłem skrótowo, szerzej 

wypowie się o nich Pani Skarbnik, ale chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół      

z dnia wczorajszego. Poprosiłem Panią Skarbnik przed posiedzeniem Komisji 

Budżetu i Finansów by przygotowała się szczegółowo do przedstawienia 

sprawozdania z obszaru zmian w budżecie, które wynikały już z analizy budżetu 

za osiem miesięcy jak również są podstawową wiedzą do zaciągnięcia kredytu. 

Nie wiem na czyją prośbę, ale zdanie takie padło by „nie zawracać głowy 

cyferkami, które zostały w projekcie budżetu zapisane” – dodał. Nadmienił, iż 

dzisiaj można było uniknąć pewnych pytań i informacji gdyby było to 

przedyskutowane wczoraj, łącznie z kwotami o których przed chwilą Radny Pan 

Andrzej Płacheta wspominał. Zapisy dotyczące nadwyżki budżetowej                       

i sposobów pokrywania kredytem deficytu i spłaty  kredytów są zapisami, które 

mają swoje uzasadnienie prawne – doda. Nadmienił, iż należy zwrócić uwagę na 

pewne sytuacje, które mają miejsce, trwają. Powiat Łowicki nie jest 

odosobnionym samorządem jeśli chodzi o sprawy kredytowania w sytuacjach, 

kiedy zachodzi możliwość sięgnięcia po pieniądze, które w pełni uzasadniają 

koszty ponoszone przy zaciągnięciu kredytu. Między innymi są to sytuacje 

związane z wnioskami, które były składane w tym roku na zakup urządzeń 

medycznych dla ZOZ w Łowiczu, a także ubiegłoroczne wnioski dotyczące 

budowy dróg, to są wnioski składane w obszarze oświatowym, i między innymi 

są to wnioski składane od paru lat na dofinansowanie Muzeum w Łowiczu – 

dodał. Poinformował, że określone znaczenie na zadłużenie Powiatu 

Łowickiego w tej kadencji ma decyzja w sprawie pokrycia straty bilansowej          

w ZOZ w Łowiczu, prawie milionowa kwota poszła w obszar, który tak do 

końca nie ma prawnego uzasadnienia.         
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że do końca 2006 roku jest 

jeszcze trzy miesiące realizacji budżetu, czyli jest to utrzymanie bieżące                 

i inwestycyjne. W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetu                     

i Finansów ustosunkowałam się tylko o zobowiązaniach inwestycyjnych, 

dlatego, że zobowiązania bieżące wynikają z założonego planu budżetowego – 

dodała. Nadmieniła, iż w świetle ustawy o finansach publicznych, art. 186 

wszystkie jednostki są zobowiązane do złożenia harmonogramu w ujęciu 

miesięcznym prognozowanych dochodów i prognozowanych wydatków. Taki 

harmonogram jest przygotowany, Powiat Łowicki obsługuje 21 jednostek, 

harmonogram ten jest przyjmowany uchwała ZPŁ i jest urealniany do potrzeb. 

Harmonogram nie przedstawia zobowiązań lecz realne wydatki, które zostały 

zapewnione uchwałą RPŁ do realizacji zadań w poszczególnych jednostek – 

dodała. Poinformowała, że prognozowane dochody na miesiąc wrzesień to 

kwota  3 938 814,00 zł, a planowane wydatki to  5 654 652 zł, już w tych 

kwotach widać brak w wysokości 1 715 838 zł. W miesiącu październiku 

dochody planowane to  3 569 993, 00 zł, a planowane wydatki 4 499 783 zł.            

W miesiącu listopadzie dochody planowane to  kwota 3 569 992, 00 zł,                  

a planowane wydatki 3 401 757  zł oraz kolejne – dodała. Nadmieniła, iż 

ustawodawca przewidział, że w ujęciu księgowym księgujemy w ujęciu 

memoriałowym, natomiast ustawa o finansach publicznym mówi nam o ujęciu 

kasowym, czyli fizyczne środki, które wpłynęły do budżetu. Poprzez 

przeprowadzoną analizę za wykonanie budżetu Powiatu Łowickiego za osiem 

miesięcy gdzie jednostki podległe zostały poproszone o dokładne przewidywane 

wykonanie budżetów do końca 2006 roku gwarantując realizację określonych 

zadań, gdzie niektóre jednostki przedstawiły braki bądź oszczędności.                 

W związku z tym w dniu dzisiejszym zos6tały rozwiązane rezerwy zarówno 

oświatowe  jak i celowe, które zostały przekazane do poszczególnych jednostek 

– dodała. Poinformowała, że mówiąc o zobowiązaniu przedstawiła tylko 

zobowiązanie dotyczące inwestycji i faktycznie realizacja wszystkich inwestycji 

rozpoczęła się w miesiącach lipiec – sierpień 2006 roku, natomiast płatności 

przypadają w miesiącu październiku gdzie sam PZD w Łowiczu 359 698,00 zł, 

natomiast w miesiącu listopadzie kwota wymagana do zapłaty za inwestycje 

drogowe wynosi 1 024 937,25 zł. Powiat Łowicki jest zobowiązany kumulować 

środki pieniężne aby móc uregulować ww. zobowiązania – dodała. Nadmieniła, 

iż poprzez analizę za osiem miesięcy można zaobserwować zagrożenia 

niewykonania dochodów jak również istnieją oszczędności w realizacji tychże 

dochodów. Nadwykonania można zaobserwować w odsetkach i jest to kwota 

rzędu 31 000,00zł, natomiast zagrożenie jest w niewykonaniu dochodów              

w oświacie na kwotę 15 000,00 zł, nie wykonanie udziałów z tytułu podatków 

od osób fizycznych, gdzie niestety plan jest przyjęty na 2006 rok, natomiast 

kasowo wpływają w miesiącu styczniu 2007 roku, a wydatki realizowane są do 

końca 2006 roku, na dzień dzisiejszy jest to kwota około 420 000,00 zł. 

kolejnym zagrożeniem jest niewykonanie na dzień dzisiejszy sprzedaży mienia 

powiatowego, założono plan 80 000,00 zł, a faktyczne wykonanie wynosi             

50 000,00 zł – dodała. Poinformowała, że po stronie wydatków po 
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uwzględnieniu wszelkich braków i potrzeb Powiat Łowicki nie posiada rezerw 

oświatowej, z rezerwy ogólnej została kwota 6 000,00 zł, natomiast inne 

wydatki są związane z inwestycjami i przypadają na miesiące październik, 

listopad, grudzień. Mamy rezerwę w oszczędnościach z tytułu zabezpieczenia 

poręczenia dla szpitala łowickiego w wysokości 120 000,00 zł, ale zgodnie            

z przepisami prawa, te środki muszą być zarezerwowane do końca 2006 roku. 

Jeśli chodzi o fizyczne środki na koncie powiatowym to na to konto wpływają 

wszystkie środki, takie jak subwencje oświatowe, subwencja wyrównawcza            

i równoważąca, wpływają tam również dotacje. Struktura dochodów Powiatu 

jest taka a nie inna   

 

 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów. 

 

Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 7 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę Nr XLVI/283/2006 RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i kredytów. 

 

Ad. pkt 11. 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że został oskarżony przez Pana 

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

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

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

wpłynęły 5 tys było kontrolowane przez ortofotomapę, zostały skontrolowane 

dzięki temu, że ten niewydolny Wydział  GGN Starostwa Powiatowego  w 

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

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

Identyfikacją        i Rejestracją Zwierząt, ja tylko je przyjmowałem kiedy 

jeździłem w teren, ja tego wniosku  nie rozpatrywałem i czuje się  w pewnym 

sensie pomówiony przez Pana , może pracował Pan kiedyś w jakiś służbach 

bezpieczeństwa, że ma Pan takie zachowanie – dodał.  
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Teraz to Pan pomawia – dodał Radny Andrzej Płacheta  i Radna Jolanta 

Kępka. 

 

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

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

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

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

zwykły szary pracownik  Panie Kazimierzu nie mam nic do tego – dodał.  

 

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

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

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

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

Przewodniczący komisji Rewizyjnej i chciałby w związku z tym wyjaśnić 

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

pomówieni w prasie , i sprawa został skierowana do Policji i ja tego nie 

ukrywam, w 1999 roku kupiliśmy od Skarbu Państwa nieruchomość rolną, 

kupiła ją moja małżonka, kupiliśmy to w drodze przetargu nieograniczonego w 

którym starowały 4 osoby          i moja małżonka wylicytowała największą 

kwotę a zatem nabyliśmy tą nieruchomość – dodał. Stwierdził, iż wydawało mu 

się to za duży sukces życiowy zważywszy, że była to kwota którą w zasadzie 

przepłacili od kwoty wyjściowej          o ponad prawie 40 000,00 zł. Jest to duży 

uszczerbek dla mojego rodzinnego budżetu, bo spłacamy ten kredyt do dnia 

dzisiejszego, małżonka kupiła tą nieruchomość tą działkę to pastwisko w dobrej 

wierze, kupiła na podstawie dokumentu – wypisu z rejestru gruntów i mapie do 

celów prawnych wydanych przez Starostwo Powiatowe  w Łowiczu – dodał.. 

Poinformował, że na podstawie tych dokumentów został sporządzony akt 

notarialny, a  z kolei po podpisaniu tego aktu notarialnego małżonka wystąpiła o 

założenie księgi wieczystej na tą działkę,         i ma ja założoną – dodał. 

Poinformował, że  będąc w Wydziale GGN stwierdził, iż w wypisie z rejestru 

gruntów nieruchomość ta zapisana jest jako pastwisko. Gdy małżonka kupiła to 

pastwisko to w tym momencie jest to użytek rolny, mamy ponad 40 ha rodzinne 

gospodarstwo rybackie które ja prowadzę, do wody nie mam dopłaty więc o tą 

dopłatę nie upominaliśmy się – dodał. Nadmienił, iż w związku        z tym, ze na 

zakup tej nieruchomości jest sporządzony akt notarialny jest założona księga 

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

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

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

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

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

że moja małżonka nie kupiła tej nieruchomości tego pastwiska ,bo na tej 

nieruchomości jest grobla, jest nieużytek, jest część stawu, więc pytam jak 

można było przedstawić niezgodną z prawem   mapę, wypis z rejestru gruntów 

na pastwisko i mapę do celów prawnych notariuszowi wprowadzając w błąd 

notariusza , Wydział Ksiąg Wieczystych już nie mówiąc o Agencji Własności 
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Rolnej Skarbu Państwa – dodał. Do czego zmierzam od dwóch lat nie 

otrzymujemy dopłat, otrzymaliśmy decyzje z AR i MR, że nam się nie należy 

dopłata, mija 2 lata teraz otrzymujemy z AR i MR zawiadomienie o rzekomym 

usiłowaniu wyłudzenia dopłaty, oświadczam tutaj   że przez 2 lata przez które 

obowiązują dopłaty moja małżonka ani moja rodzina nie wzięła złotówki z AR i 

MR i dzisiaj przedstawia się mnie i moją małżonkę jako przestępców – dodał. 

Żeby skończyć to , to chciałbym na ręce Przewodniczącego RPŁ Stanisława 

Olęckiego , skoro czuje się oskarżony ja i moja rodzina złożyć rezygnacje z 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 13/.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki nadmienił, iż docenia troskę i dbałość 

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

GGN czy chce zabrać głos jako osoba wymienia w kontekście wypowiedzi jego 

przedmówcy. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska  

poinformowała, że na jednej z poprzedniej Sesji RPŁ tłumaczyła, iż zapisy w 

ewidencji gruntów nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. 

Wpłynęło do nas około tysiąca wniosków z terenu Powiatu o doprowadzenie do 

zgodności zapisów  w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym na gruncie – 

dodała. Nadmieniła, iż przy kupowaniu nieruchomość  według zapisów w 

ewidencji gruntów jest najpierw  ogłoszenie o sprzedaży, a następnie oględziny 

nieruchomości. Jeżeli ten kto kupuje nieruchomość i widzi że jest niezgodność 

stanu faktycznego na gruncie z tym co jest w zapisie w ewidencji gruntów 

powinien od razu zgłosić, to  zarówno dotyczy to sprzedającego jak i 

kupującego który już jako właściciel powinien to zgłosić bo jest to jego 

obowiązek, to nie jest przywilej to jest obowiązek ustawowy każdego 

właściciela zgłoszenie do ewidencji gruntów niezgodności, to jest nawet 

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

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

że zapis              w ewidencji gruntów był taki  to fakt, ale przecież Pan Rak 

kupując nieruchomość wiedział co kupuje. Kiedy stał się Pan właścicielem to 

Pana obowiązkiem natychmiast było zgłosić do ewidencji gruntów o 

niezgodności, że tam nie jest  pastwisko, ale  jest staw, są groble, my w gminie 

Łyszkowice robiliśmy modernizacje ewidencji gruntów i oczywiście ten fakt już 

był uwzględniony,             w końcu marca będzie już uaktualniona ewidencja 

gruntów w tej gminie – dodała. Stwierdziła, że wypełniając wniosek do Agencji 

, wnioskodawca nie kieruje się zapisem w rejestrze ewidencji gruntów, kieruje 

się tym co ma na gruncie, określa zapisy według stanu faktycznego na gruncie. 

Skoro Pan wypełniał wniosek to winien Pan faktycznie podać stan gruntu a nie 

stan zapisany w ewidencji gruntów . Poinformowała, że Wydział GGN za błędy 

we wnioskach kierowanych do              AR i MR nie jest odpowiedzialny. 

Niestety będzie Pan musiał wytłumaczyć się przed AR i MR, a zapis  w rejestrze 

ewidencji gruntów na tą chwilę nie był i nie jest podstawą do wypełniania 

wniosków, do ich wypełniania potrzebny jest stan faktyczny – dodała. 
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Pani Dyrektor, ja kupowałem nieruchomość  od AWRSP, i to obowiązkiem 

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

dokument niezgodny ze stanem faktycznym do AWRSP, wydała Pani dokument 

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

3,20 ha i na pastwisko , na tej podstawie AWRSP, notariusz sporządził akt 

notarialny , nieruchomość tą jako pastwisko  wycenił i określił jej wartość także 

biegły, jakie to jest przestępstwo jeżeli ja idę  z tym wnioskiem do AR i MR , 

pracownicy Agencji mi ten wniosek sprawdzają nie odrzucają go wręcz 

przyjmują go do realizacji , ja nie pobrałem ani złotówki za 2004 i 2005 rok,  a 

dzisiaj jestem posądzany o usiłowanie   wyłudzenia środków finansowych i 

grozi mi za to kara      do 8 lat pozbawienia wolności – stwierdził Radny 

Kazimierz Rak. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska ponownie 

zwróciła uwagę, że to nie zapis  w rejestrze ewidencji gruntów jest podstawą do 

wypełnienia wniosku, natomiast  obowiązkiem właściciela jest wypełnić 

wniosek zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie. Wypełniając ten wniosek  

potwierdził Pan, że jest na nim pastwisko, a którego w rzeczywistości tam nie 

ma , jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, to przy transakcji 

prawnej charakter użytku nie ma znaczenia ponieważ nie jest on zapisany ani w 

księgach wieczystych ani w innych prawnych dokumentach, jest on tylko 

informacją co na tym gruncie się dzieje  i taką ma rolę w tym obiegu prawny 

dokument, prawnie chroniony jest numer działki i jego powierzchnia a nie 

użytek - dodała. 

 

Pani Dyrektor ja kupiłem tą nieruchomość na podstawie Pani dokumentów , z 

Pani Wydziału, to Pani wprowadziła w błąd tym dokumentem notariusza i Sąd, 

kto mi teraz tą sprawę odkręci, Pani Dyrektor ja nie będę teraz z Panią 

polemizował, bo prawdopodobnie spotkamy się w Sądzie w celu dokładnego 

wyjaśnienia tej sprawy – stwierdził Radny Kazimierz Rak.  

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska 

poinformowała, że niezgodność w ewidencji użytków rolnych nie jest 

dokumentem obrotu prawnego. Obowiązkiem właściciela jest doprowadzić to 

do zgodności i obowiązkiem właściciela jest złożyć wniosek do AR i MR 

zgodnie ze stanem faktycznym  na gruncie, a nie z tym co jest w ewidencji - 

dodała.  

 

Radny Kazimierz Rak nadmienił, iż na tą nieruchomość była założona Księga 

Wieczysta, i AWRSP na podstawie tego sprzedała mu nieruchomość, a Dyrektor 

Wydziału GGN przedstawiła dokumenty, że na tej nieruchomości jest 

pastwisko.  
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Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że w związku z 

pismem złożonym przez Pana Kazimierza Raka i w związku z tym , że 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany i odwoływany przez Radę 

Powiatu pismo to  chce przedstawić Radzie Powiatu jako wniosek do Rady o 

odwołanie Pana Kazimierza Raka z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach stwierdził, iż Pan Kazimierz Rak 

postąpił honorowo, natomiast informacja w gazecie nie może być aktem 

oskarżania, kupując pewne grunty to i ich cena jest  inna w zależności co się 

sprzedaje. Moim zdaniem, kolega Kazimierz dobrze prowadził Komisje 

Rewizyjną, a dzisiaj to jest jego takie honorowe uniesienie, sądzę że kwestie ta 

należy jeszcze przemyśleć, to żadne oskarżenie Panie Kazimierzu – dodał. 

 

Dziękuje za wsparcie Panie Wiesławie, ale mnie zabolało jedno, że anonim do 

Pana Redaktora Klepczarka został podpisany przez Radnego Powiatowego, 

anonimów się nie rozpoznaje, ja jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

dostaje ich miesięcznie 10 – 15 anonimów, i tu na tej sali są ludzie którym je 

oddałem,              a decyzja moja jest ostateczna  – dodał Radny Kazimierz 

Rak.  

 

Radny Michał Śliwiński  zaproponował, aby dziś nie rozpatrywać wniosku  

Radnego Kazimierza Raka. Może czas rozstrzygnie tą sprawę – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  stwierdził, że te emocje jakie 

panowały na dzisiejszej Sesji udzieliły się wielu, a w szczególności Radnemu 

Kazimierzowi Rakowi.  Emocje te powinny troszkę ostygnąć i w związku z tym 

wniosek ten został przyjęty a będzie głosowany na następnej Sesji i myślę, że do 

tego czasu wiele się wyjaśni i jestem przekonany, że na Pańską korzyść Panie 

Kazimierzu           - dodał.  

 

Coś ta kadencja ma w sobie dziwnego, czy nie jest to inspirowane – dodał 

Radny Jan Markus 

 

Niestety trzeba przyznać, że ma coś w sobie , natomiast ktoś kto nie ma odwagi 

się podpisać pod pismem i pisze Radny Powiatowy to i tak nisko się ceni bo 

mógł  podpisać się poseł bądź senator – dodał Przewodniczący RPŁ Stanisław 

Olęcki 
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Radny Janusza Michalak przeprosił Starostę Cezarego Dzierżka, gdyż 

wszystkie krytyczne uwagi w sprawie sytuacji jaka dzieje się z przyłączem do 

posesji powiatowej były skierowane do pana Wicestarosty Eugeniusza 

Bobrowskiego.           Ja nie zwykłem mówić zastępca czy wice tylko mówiłem 

Starosta Bobrowski i          w całej rozciągłości  treść podtrzymuje ale nie 

adresata, bo to dziennikarz skrzywił nie ja  – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że do tematu przyłącza 

sieci wodociągowej Radni powrócą na posiedzeniach Komisji. Zamknijmy już 

ta dyskusje – dodał. 

 

 

 

 

Radny Janusz Michalak stwierdził, iż nie może zamknąć tej dyskusji. Jeżeli na 

Komisji pada wniosek do Zarządu Powiatu w tej sprawie, a w sprawozdaniu z 

jej działalności otrzymujemy informacje że udzielono odpowiedzi, a mi się 

odpowiada „że przecież byłeś na spotkaniu” to cos jest tu nie tak  – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że są tam działki prywatne, 

jest wspólnota i nasze szkoły w związku z tym podchodzi się do tej sprawy 

realnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę że te pieniądze na to zadanie zostały 

zgromadzone w rezerwie ogólnej, natomiast Wy Radni z Klubu Radnych 

Niezależnych chcecie aby rezerwę tą całkowicie zlikwidować – dodał.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 12.  

 

Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XXXVIII Sesji RPŁ. 

 

      Przewodniczący RPŁ  

/-/ Stanisław Olęcki   
 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
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