P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/06
z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 25 października 2006 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
29 marca 2006 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego
Nr XLIV/262/2006 w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2006,
2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
6. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
7. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
W sesji wzięło udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może
podejmować prawomocne decyzje.

Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni
Radni: Artur Balik, Janusz Michalak/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli proponowany porządek obrad XLVII Sesji RPŁ.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni Radni:
Artur Balik, Janusz Michalak/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
przyjęli protokół z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt. 5
Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
29 marca 2006 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego
Nr XLIV/262/2006 w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu
Łowickiego Nr XLIV/262/2006 w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego
2

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2006.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny
Radny Michał Śliwiński/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr 284/2006 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku zmienionej Uchwałą Rady
Powiatu Łowickiego Nr XLIV/262/2006 w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2006 /Zał. Nr 2/.
2. 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:
za
- 11
przeciw
-7
wstrzymało się
-3
podjęli Uchwałę Nr XLV/285/2006 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 3/.
Ad pkt. 6
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że dzisiejsze obrady Sesji Rady Powiatu
Łowickiego są ostatnimi w tej kadencji. Jest to Sesja, która zamyka czteroletnie
działania Rady Powiatu Łowickiego, Zarządu Powiatu Łowickiego w kształcie
trzy-osobowym, jak również zamyka działania jednostek organizacyjnych Powiatu
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Łowickiego, tych które realizowały zadania zapisywane w kolejnych uchwałach
budżetowych podejmowanych przez Radę Powiatu. Mamy za sobą osiem lat
funkcjonowania samorządu powiatowego, samorządu, który pojawił się z pewnym
opóźnieniem w stosunku do samorządów lokalnych i podjęcia przez nich działań –
dodał. Nadmienił, iż I kadencja, to czas głównie poświęcony na urządzanie
struktur, realizowania kompetencji. Okres II kadencji to już lepsza wiedza nie tylko
jednostek organizacyjnych, ale również Zarządu Powiatu Łowickiego. Wiele
zadań, które stanęły przed samorządem powiatowym w ciągu tych ośmiu lak
zostało zrealizowane, wiele z nich jednak czeka na swoją realizację, gdyż zostały
odłożone w czasie z różnych powodów, głównie z powodu jakim był brak środków
finansowych – dodał. Nadmienił, iż w ostatnim czasie ZPŁ, Wydziały Starostwa
Powiatowego jak również jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego
opracowały projekt Lokalnego Programu Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata
2007 – 2013. Dokument, ten jest efektem pracy samorządu powiatowego w ciągu
dwóch kadencji. Jest to dokument, który pozostawiamy kolejnej Radzie jako
projekt do przyjęcia, jest on dokumentem wyjściowym do kolejnego okresu
projektowania na lata 2007–2013 – dodał. Nadmienił, iż wszystko co było czynione
w ciągu ośmiu lat, jak również co zawierało się w formie wniosków i postulatów
zgłaszanych przez Radnych obu kadencji i wszystkich tych, którzy byli uprawnieni
do wnioskowania do samorządu o umieszczenie zadań w planie budżetowym, jak
również to co wynika z potrzeb na dzień dzisiejszy zawierających się w potrzebach
cywilizacyjnych powiatu, to wszystko zostało umieszczone w Lokalnym Planie
Rozwoju. Plan ten ma formułę otwartą, formułę, którą w każdym czasie
i w zależności od możliwości realizacji lub od hierarchii można zmienić.
Programem tym nie wiążemy rąk, lecz dajemy wiedzę o tym co zostało
zrealizowane, a co czeka do realizacji w obszarze kompetencji powiatowych –
dodał. Poinformował, że na podstawie danych tego programu, a wiec diagnozy,
a następnie kolejnych jego rozdziałów został opracowany krótki informator
o Powiecie Łowickim za osiem lat, ten informator za chwilę zostanie przekazany
Radzie Powiatu Łowickiego. Sądzę, że informator ten będzie wiedzą dla
samorządu powiatowego, dla radnych, którą będą się mogli posłużyć w różnych
sytuacjach, w pracy, dla dobra społeczeństwa łowickiego, ale i nie tylko,
w zależności od tego gdzie będą się znajdowali – dodał. Nadmienił, iż jest to
materiał skondensowany zawierający wiedzę o tym jaka była prowadzona
gospodarka finansowa, jak były realizowane podejmowane decyzje i zadania
wynikające z potrzeby wniosków i ze stanu posiadanego, majątku na kolejny okres
programowana czyli na okres 2007 –2013. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne
elementy, które zostały zawarte w tym informatorze, otóż zmieniła się struktura
wydatków, jeżeli chodzi o wydatki Powiatu Łowickiego w I i II kadencji.
Przypomnę, iż w między czasie została znowelizowana ustawa o dochodach
i wydatkach samorządu powiatowego. Z nadzieją patrzyliśmy na środki, które
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miały być dochodami własnymi zawierające się w udziale procentowym od
dochodów, z nadzieją na zwiększone inwestycje, na zadania, które chcielibyśmy
realizować w majątku Powiatu Łowickiego, nie zawsze jednak tak było – dodał.
Poinformował, że większość tych środków finansowych pochłaniał obszar
infrastruktury miękkiej. Wydatki ze środków pefronowskich w I kadencji były na
poziomie 1 800 000,00 zł, a II kadencji wzrosły do ponad 5 000 000,00 zł, wydatki
na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, na
usamodzielnienie się w I kadencji wynosiły 1 000 000,00 zł w II kadencji wzrosły
do 6 000 000,00 zł. Wydatki na ochronę zdrowia, myślę tutaj o szpitalu
i wydatkach inwestycyjnych w tej jednostce, które z 1 200 000,00 zł wzrosły do
2 100 000,00 zł – dodał. Nadmienił, iż nieco niesatysfakcjonujący był postęp
w obszarze budowy dróg, gdzie z 9 000 000,00 zł w I kadencji, inwestycje wzrosły
do 10 500 000,00 zł w II kadencji – dodał. Nadmienił, iż cieszy fakt, że jednostki
organizacyjne Powiatu Łowickiego wykazały duże umiejętności w sporządzaniu
wniosków w uzyskiwaniu środków zewnętrznych, dotyczy to m.in. Wydziału
EKS, PUP, PCPR. Chciałbym podkreślić także duży wkład szkół w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, gdzie Dyrektorzy bardzo skutecznie starają się o środki na
wyposażenie pracowni komputerowych, biologicznych, technicznych, fizycznych.
W roku 2003 spłynęło do naszych szkół około 20 000,00 zł środków zewnętrznych,
w roku 2004 było to 140 000,00 zł w roku następnym pozyskano 500 000,00 zł by
dojść w 2006 roku do kwoty 1 276 000,00 zł – dodał. Nadmienił, iż przekazany
Radnym informator będzie dobrą lekturą na podsumowanie okresu dwóch kadencji.
W czasie tej czteroletniej kadencji pracowaliśmy może mocniej niż efekty, które na
to wskazywały. Działo się to z powodu różnych powodów, w wielu w sprawach
różniliśmy się, wiele spraw inaczej widzieliśmy. Wierzę, że wszyscy, którzy
podejmowali te problemy, chociaż różnie je widząc, działali zawsze w dobrej
wierze ze świadomością danego im mandatu społecznego – dodał. Poinformował,
że trudne chwile przeżywali wszyscy w różnych sytuacjach, często były chwile
gorące, padały słowa, które niekonieczne powinny zostać wypowiedziane. Na
pewno każdy miał takie momenty, do których wracając odnosiłby się zupełnie
inaczej. Ja w tym miejscu chciałbym podziękować Wysokiej Radzie,
Przewodniczącym dwóm kolejnym kierującym pracami Rady Powiatu Łowickiego,
Wiceprzewodniczącym, Przewodniczącym poszczególnych Komisji Stałych za
pracę, za współpracę, oraz wszystkim Radnym nikogo nie wyróżniając, ani w jedną
ani w drugą stronę. Chcę podziękować za współpracę w tej kadencji wszystkim
szefom jednostek organizacyjnym, chcę podziękować wszystkim tym instytucjom,
które dbały o bezpieczeństwo Powiatu Łowickiego oraz tym, którzy w różny
sposób, niekoniecznie z pozycji zobowiązującej wobec Powiatu Łowickiego,
dawali pewien wkład. Trudno jest wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale
wszyscy pracowaliśmy na wizerunek Powiatu – dodał. Nadmienił, iż jednocześnie
ma świadomość, że czasami nie udało się nie przekroczyć pewnych granic, jeżeli
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następowały takie sytuacje z jego strony, to dzisiaj chciałby wszystkich tych,
którym mógł sprawić przykrość lub wyrazić się do kogoś w sposób krzywdzący,
wszystkich tych chciałby publicznie przeprosić, również za to, że czasami bywało
gorąco i za to, że może ktoś nasi do niego urazę. Kieruję to w szczególności do
obszaru Rady Powiatu Łowickiego, gdzie na różnych płaszczyznach mocne słowa
padały – dodał.
Starosta Cezary Dzierżek przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego Pana Stanisława Olęckiego symboliczne kwiaty z wyrazami
podziękowania i z przeprosin.
Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki poinformował, że pragnie za wszystko
podziękować w imieniu całej Rady Powiatu Łowickiego, w imieniu mojego
poprzednika Pana Wiesława Dąbrowskiego i w imieniu własnym.
Radny Jerzy Wolski poinformował, chciałby podziękować jako Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
swoim kolegom z tejże Komisji, a także kolegom i koleżankom z Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, której był
Wiceprzewodniczącym. Jeśli było coś nie tak, to przepraszam bardzo, ale myślę, że
w dobrej kondycji dojechaliśmy do końca tej kadencji – dodał. Poinformował, że
chciałby także podziękować wszystkim Dyrektorom, jak i pracownikom
wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Dyrektorom szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego, a także Zarządowi Powiatu
Łowickiego, szczególnie Panu Staroście Cezaremu Dzierżkowi.
Ad pkt. 7
Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki zamknął
obrady XLVII Sesji RPŁ.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Stanisław Olęcki
Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus - Miterka
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