P R O T O K Ó Ł Nr III/06
z obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 28 grudnia 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 III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na
2007 rok.
8. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:
1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok,
2) delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu „Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”,
3) uchwalenia
Programu
Współpracy
Powiatu
Łowickiego
z
Organizacjami Pozarządowymi i
Innymi
Podmiotami
prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok,
4) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Łowicki,
5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stosowanych
w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
1.
2.
3.
4.
5.

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łowicki,
6) rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zabosta zam. Nowe Zduny 68a/5
na działalność Zarządu Powiatu Łowickiego,
7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Łowickiego,
8) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
9) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2006 roku,
10) odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.
9. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
10.Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył III 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:
za
- 11
przeciw
-0
wstrzymało się
- 10
przyjęli proponowany porządek obrad III Sesji RPŁ.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli protokół z II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd
Powiatu odbył 2 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że ZPŁ podjął
następujące uchwały:
 ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr II/12/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
 zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
 uchylenia uchwały Nr 150/2000 ZPŁ z dnia 29 września 2000 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania nagród przez ZPŁ w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Łowicki.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż członkowie ZPŁ pozytywnie
zaopiniowali projekty uchwał na III Sesję Rady Powiatu Łowickiego
w sprawach:
 delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu „Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”,
 uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2007 rok,
 określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki,
 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych stosowanych
w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
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zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Łowicki,
 wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Łowickiego,
 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2006 roku.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że Członkowie Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesyjnym uczestniczyli w różnych spotkaniach
opłatkowych, a także w seminariach i posiedzeniach:
 spotkanie członków Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego,
 posiedzenie Zespołu Wspólnego Rządu i Samorządu ds. Rolnictwa,
 wizyta w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w sprawie
wydzierżawienia pomieszczeń należących do Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między
sesjami uczestniczył w:
 spotkaniu świątecznym w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu,
 spotkaniu wigilijnym w Łowickim Stowarzyszeniu „DAĆ SZANSE”,
 spotkaniu wigilijnym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu,
 spotkaniu świątecznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
 spotkaniu opłatkowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łowiczu.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że uczestniczył
w jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu Łowickiego. W dniu dzisiejszym tj.
28.12.2006 roku uczestniczyłem w obradach Sesji Rady Gminy Chąśno – dodał.
Ad pkt. 7
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2007
rok.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni otrzymali
projekty planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.
Zapytał czy są pytania do przedstawionych projektów.
Radni nie zgłosili żadnych uwag dotyczących projektów planów pracy
Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok
/Zał. Nr 2/.
PRZEWODNICZĄCY
RPŁ
MARCIN
KOSIOREK
OGŁOSIŁ
15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH III SESJI RPŁ W DNIU
28.12.2006 ROKU O GODZINIE 11.15
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.30
Ad pkt. 8
Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:
1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił i omówił projekt uchwały
RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr III/14/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na
2007 rok /Zał. Nr 3/.
2. delegowania radnych Powiatu Łowickiego do
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.

składu

„Komisji

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki przedstawił pismo w sprawie
delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 4/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów do
składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
Radny Michał Śliwiński zaproponował kandydaturę Radnego Krzysztofa
Janickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Łowickiego”.
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy Radny Krzysztof Janicki
wyraża zgodę na kandydowanie do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łowickiego”.
Radny Krzysztof Janicki wyraził zgodę na kandydowanie do składu „Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
Radna Jolanta Kępka zaproponowała kandydaturę Radnego Dariusza Mroczka
do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy Radny Dariusz Mroczek
wyraża zgodę na kandydowanie do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łowickiego”.
Radny Dariusz Mroczek wyraził zgodę na kandydowanie do składu „Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy są inne kandydatury do
składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”.
Do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego” nie
zostały zgłoszone inne kandydatury.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
oddelegowali do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Łowickiego” radnych: Krzysztofa Janickiego i Dariusza Mroczka, podejmując
tym samym Uchwałę Nr III/15/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Łowickiego do
składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 5/.
3. uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2007 rok.
Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. ZPS Joanna Jaros
przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi
Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok.
Poinformowała, że stosownie do postanowień art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
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(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przez
Radę Powiatu Łowickiego ww. programu – dodała.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy ww. projekt uchwały
RPŁ był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Łowickiego.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że art. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
mówi wprost na czym polega współpraca między organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
a samorządem. Samorządy mogą wykonywać swoje zadania własne za pomocą
swoich jednostek, bądź za pomocą przyznawania dotacji celowych, czyli
zlecenia – dodał. Nadmienił, iż zadania, które samorząd postanowił zlecić, czyli
przekazać innym do wykonania określa załącznik do powyższego projektu
uchwały. W ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie ma
nigdzie zapisane, że samorząd jest obowiązany konsultować program
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Łowickiego,
byłoby to w tym momencie ingerencją w decyzje samorządu, gdyż to samorząd
ustala, które zadania będzie wykonywał za pomocą zlecenia bez konieczności
wcześniejszej konsultacji – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr III/16/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok /Zał. Nr 6/.
4. określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
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zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Łowicki.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt
uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki. Poinformowała, że
nowelizacja „Karty Nauczyciela” z dnia 15 lipca 2004 roku nałożyła na
samorządy obowiązek nowelizowania co roku regulaminu wynagradzania.
Powiat Łowicki co roku jest zobowiązany do zmiany ww. regulaminu z mocą
obowiązującą od stycznia do grudnia. Został także uzgadniany ze związkami
zawodowymi – dodała.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr III/17/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 7/.
5. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stosowanych
w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łowicki.
Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła projekt
uchwały RPŁ w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
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w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stosowanych
w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Łowicki. Nadmieniła, iż w ww. projekcie uchwały podstawa najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona
w kwocie 700,00 zł.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr III/18/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stosowanych
w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Łowicki /Zał. Nr 8/.
6. rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zabosta zam. Nowe Zduny 68a/5 na
działalność Zarządu Powiatu Łowickiego.
Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska
poinformowała, że Pan Tomasz Zabost złożył skargę do Wojewody Łódzkiego
na działalność Zarządu Powiatu Łowickiego, dotyczącą warunków zbywania
lokali mieszkalnych w Dąbrowie Zduńskiej. W skardze tej Pan Zabost podnosi,
ze nierówno zostali potraktowani nabywcy lokali w Zduńskiej Dąbrowie
i nabywcy lokali przy ul. Blich w Łowiczu, gdyż nabywcy ze Zduńskiej
Dąbrowy nabywali je z bonifikatą 75%, natomiast w Łowiczu z 95% bonifikatą
– dodała. Nadmieniła, iż w Zduńskiej Dąbrowie bonifikata 75% dotyczyła
lokali, gruntów i pomieszczeń przynależnych, ponieważ w owym czasie na taką
bonifikatę pozwalały przypisy prawne. Bonifikata zastosowana dla nabywców
lokali przy ul. Blich w Łowiczu odnosiła się tylko do lokali, gdyż nie było
wówczas prawnych możliwości zastosowania jej dla gruntów lub pomieszczeń
przynależnych – dodała. Poinformowała, że bonifikaty zastosowane przy
sprzedaży lokali w Zduńskiej Dąbrowie rozłożyły się na całość zakupu, a przy
sprzedaży lokali na Blichu bonifikata obejmowała tylko lokal. Dodatkowo
należy wspomnieć, iż nabywcy lokali zbywanych w Łowiczu zobowiązali się
na własny koszt wybudować własną kotłownię by odłączyć się od kotłowni ZSP
Nr 2 RCKU w Łowiczu, co było jednym z argumentów dla RPŁ przy przyznać
bonifikatę w wysokości 95% - dodała. Poinformowała, że gdyby Pan Zabost
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chciał w chwili obecnej nabyć lokal w Zduńskiej Dąbrowie mógłby to uczynić
tylko z bonifikatą 55%, jako że okres preferencyjny już minął, aczkolwiek
w gestii Rady Powiatu Łowickiego leży możliwość podjęcia uchwały
o przywróceniu 75% bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w Zduńskiej
Dąbrowie.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż Rada Powiatu Łowickiego ma
możliwość podjęcia uchwały o przywróceniu 75% bonifikaty przy zbywaniu
nieruchomości w Zduńskiej Dąbrowie na wniosek osoby zainteresowanej.
Zostanie wówczas podjęta procedura sprzedaży, przez wykonanie nowej
wyceny wartości nieruchomości – dodał.
Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska nadmieniła,
iż poprzednia wycena lokali straciła swoją ważność w 2005 roku. Powiat
Łowicki może sprzedać nieruchomość po cenach rynkowych, więc wartość
rynkowa się zmieni, co za tym idzie także cena lokali ulegnie zmianie – dodała.
Przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
Tomasza Zabosta zam. Nowe Zduny 68a/5 na działalność Zarządu Powiatu
Łowickiego uznając ja za niezasadną.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr III/19/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zabosta zam. Nowe
Zduny 68a/5 na działalność Zarządu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 9/.
7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska przedstawiła
i omówiła projekt uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Łowickiego. Poinformowała, że w ww. projekcie uchwały wyraża się zgodę na
wydzierżawienie budynków i gruntów oraz wynajem lokali stanowiących
własność Powiatu Łowickiego na rzecz dotychczasowych dzierżawców
i najemców na okres do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr III/20/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/.
8. zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały
RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr III/21/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok
/Zał. Nr 11/.
9. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2006 roku.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały
RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2006 roku. Poinformowała, że wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Wykonanie zabezpieczenia ppoż. budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu”,
a dotyczy to sporządzenia dokumentacji projektowej. Ostateczny termin
realizacji tychże wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2007 roku –
dodała.
Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych,
nieobecny Radny Waldemar Wojciechowski/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
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podjęli Uchwałę Nr III/22/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2006 roku /Zał. Nr 12/.
10. odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Pan Starosta Janusz
Michalak podtrzymuje swój wniosek zgłoszony na poprzedniej Sesji Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 14.12.2006 roku odnośnie odwołania Sekretarza
Powiatu.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że podtrzymuje swój wniosek
o odwołanie Sekretarza Powiatu Łowickiego. Wniosek ten nie wymaga
uzasadnienia, nie mniej jednak chciałbym nadmienić, że od dnia 31 grudnia
2006 roku rozpocznie się trzy miesięczny okres wypowiedzenia dla Pana
Sekretarza, w trakcie tego okresu, nie wykluczam takiej możliwości, że znajdzie
się stanowisko czy jakieś inne miejsce do wykorzystania bogatej wiedzy Pana
Sekretarza – dodał.
Radny Janusz Żurek poinformował, że uważał jako „samorządowiec”
z wieloletnim doświadczeniem, że wielka polityka nie zejdzie na fory szczebla
samorządowego. Po ostatniej Sesji RPŁ zauważyłem, że udzieliło się to od
samej góry nawet do szczebla gminnego – dodał. Nadmienił, iż należy
przypomnieć wszystkim pewne fakty historyczne odnoszące się do powstawania
powiatów w Polsce. Pan Józef Mucha był motorem składania tego powiatu,
wszystko spoczęło na jego barkach jako Sekretarza, począwszy od stworzenia
wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łowiczu, po opracowanie
Statutu Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że Pan Józef Mucha był
doświadczonym „samorządowcem”, potrafił nawet przy wspierającej go grupie
politycznej, powiedzieć, ze coś jest niezgodne z prawem. Takiego człowieka
należy szanować – dodał. Poinformował, że mówi się „że temu Panu coś się
znajdzie”. Ja uważam, że ten Pan przeszkadza, bo jest za mądry w działaniach
samorządu i przykro jest mi o tym mówić, ale ten Pan nie da się „wprowadzić
w maliny” – dodał. Poproszę wszystkich radnych Powiatu Łowickiego
o rozwagę przy podejmowaniu tej decyzji, bo to RPŁ podejmuję decyzję
o odwołaniu Sekretarza Powiatu Łowickiego, a nie Starosta – dodał.
Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poprosił o podanie konkretnych
powodów, dla których odwołuje się Sekretarza Powiatu Łowickiego. Pan
Starosta uważa, że nie należy uzasadniać wniosku o odwołanie Sekretarza, ja
jednak uważam inaczej – dodał.
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie przyjmuje zasady, że będzie
„czarnym ludem” i będzie szukał „haków” czy błędów. Stanowisko sekretarza
jest tak pomyślane, że jego odwołanie nie wymaga uzasadnienia, nie widzę
współpracy z Panem Sławkiem Muchą na tym stanowisku – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 11
przeciw
-9
wstrzymało się
-1
odwołali Pana Józefa Muchę ze stanowiska Sekretarza Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 9
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił pismo dotyczące
utworzona Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Sprzymierzeni
/Zał. Nr 13/.
Starosta Janusz Michalak odpowiadając na pytanie zadane przez Radnego
Krzysztofa Dąbrowiskiego na poprzedniej Sesji Rady, poinformował, że
w bieżącym 2006 roku takie sytuacje jak zakup materiałów do budowy
chodnika miały jeszcze miejsce w Gminie Zduny i w Gminie Bielawy. Te
zakupy były dokonywane z różnej inicjatywy, w Bielawach z inicjatywy sołtysa
wsi Wola Lubawska, w Kocierzewie z inicjatywy radnych – dodał. Takie
sytuacje będą funkcjonować w całej kadencji, dlatego zapraszam Wójtów,
Sołtysów oraz inne organizacje, które chcą partycypować w kosztach budowy
m.in. chodników, gdyż do takich inicjatyw będziemy podchodzili bardzo
pozytywnie – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że musi przeprosić za
nie przegłosowanie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu
Łowickiego. Przedstawił i omówił projekt uchwały RPŁ w sprawie odwołania
Sekretarza Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 11
przeciw
- 10
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr III/23/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 14/.
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Józef Mucha poinformował, że przede wszystkim chciałby serdecznie
podziękować za osiem lat współpracy wszystkim tym, z którymi współpracował
przy tworzeniu struktur Powiatu Łowickiego i przy tworzeniu Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, wszystkim tym z którymi współtworzył podstawowe
dokumenty jak Statut Powiatu czy Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, czy też tym z którymi tworzył podstawowe akty
prawa miejscowego. Nadmienił, iż chciałby zwrócić uwagę na to co podnosił
w swej wypowiedzi Radny Janusz Żurek. Otóż Sekretarz nie jest politykiem,
Sekretarz jest merytorycznym urzędnikiem samorządowym, nie może być
politykiem, bo jak wiadomo partie polityczne nie mogą działać w zakładzie
pracy – dodał. Nadmienił, iż Sekretarz wykonuje merytoryczną, urzędniczą
pracę związaną z obsługą administracyjną mieszkańców powiatu. Jak Państwo
zauważyli Sekretarz jest zawsze w cieniu, jego się nie wystawia, jego się nie
wita i nie zauważa, przykro jest mi, niezależnie od tego, że dotyczy to mojej
osoby, że próbuje się to stanowisko upolitycznić, jest to duża strata, dla
kierowania administracją powiatową, nie chciałbym, jednak żeby to wyglądało,
że chwalę się swoim doświadczeniem rządowym czy samorządowym – dodał.
Nadmienił, iż chciałby się zwrócić do koalicji rządzącej by wzięto ten aspekt
pod uwagę przy powoływaniu nowego Sekretarza Powiatu. Na zakończenie
chciałbym podziękować zwycięskiej na dziś koalicji rządzącej za taki
noworoczny prezent, prawdziwie po chrześcijańsku – dodał.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że w nawiązaniu do ostatnich słów
Pana Józefa Muchy, należy zauważyć, że to nie jest pierwszy raz kiedy podczas
Sesji między-świątecznej czy przed nowym rokiem, próbuje się odwołać np.
Starostę Cezarego Dzierżka, Tego samego dnia próbowano go odwołać,
a później składano życzenia z okazji imienin. W innych demokracjach np.
w USA na przełomie grudnia i stycznia takich decyzji nigdy się nie podejmuje,
bo jest to bolesne dla tej osoby, która traci pracę i jak powiedział Pan Sekretarz
iście po chrześcijańsku – dodał.
Radny Janusz Żurek poinformował, że chciałby zwrócić uwagę Panu
Przewodniczącemu RPŁ, by bardziej dopracowywał treść odczytywanych
uchwał Rady, gdyż nie używa się zwrotów „w dniu dzisiejszym” itp. Nie
przystoi nam, Radnym powiatowym, mieć niedoróbek na forum powiatu, mimo
Pańskiego młodego wieku, ale uchwały podejmuje się odpowiedniego dnia,
a nie w „dniu dzisiejszym” – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował za koleją, słuszną uwagę
starszego wiekiem Radnego. Przyjmuję ją sobie głęboko do serca – dodał.

14

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek złożył wszystkim Radnym Powiatu
Łowickiego, Członkom Zarządu Powiatu Łowickiego oraz zaproszonym
gościom życzenia noworoczne.
Ad pkt. 10
Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
zamknął obrady III Sesji RPŁ.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Marcin Kosiorek
Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus - Miterka
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