
P R O T O K Ó Ł  Nr IV/07 

 

z obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 31 stycznia 2007 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 IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z III 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 działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2006 

rok, założenia pracy na 2007 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                      

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

9. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

10. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

1. odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego, 

2. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                      

w Łowiczu, 

3. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu i wyłonienia jej członków, 

4. współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz                   

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej  oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki, 

5. wyboru delegata do walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
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11. Informacja na temat wniosków złożonych w ramach Indykatywnego Planu 

Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego. 

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

13. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył IV 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. 

 

Radny Michał Śliwiński zawnioskował o przesunięcie w porządku obrad IV Sesji 

RPŁ podpunktu 1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania 

Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego na 

kolejną Sesję Rady Powiatu. Motywacja jest taka, iż rozpoczęły się rozmowy              

z Radnymi z koalicji rządzącej  ww. sprawie – dodał.    

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad IV Sesji 

RPŁ podpunktu 5 w punkcie w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie 

wyboru delegata do walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury. Poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną                          

z dotychczasowym delegatem i przewodniczącym tego Stowarzyszenia Panem 

Cezarym Dzierżkiem, który prosił o przesunięcie tego podpunktu na następną Sesję 

RPŁ, gdyż chciałby przedstawić sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że głosowanie wniosków 

odbędzie się w kolejności ich zgłaszania. Zwracam się z prośba do Państwa 

Radnych aby wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady mógł być 

przegłosowany na dzisiejszej Sesji Rady, taką mam serdeczną prośbę – dodał. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /przy 20 Radnych głosujących/: 

za   - 9 

przeciw  - 2 

wstrzymało się - 9 

nie wyrazili zgody na przesunięcie w porządku obrad IV Sesji RPŁ podpunktu            

1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego na kolejną Sesję 

Rady Powiatu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad podpunktu 5 w punkcie w punkcie                   

10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata do walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad IV Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach 

 

1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z III 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 działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2006 rok, 

założenia pracy na 2007 rok. 
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8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                           

    i Porządku Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

9. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

10. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

1. odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego, 

2. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                      

w Łowiczu, 

3. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu i wyłonienia jej członków, 

4. współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz                   

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej  oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki, 

11. Informacja na temat wniosków złożonych w ramach Indykatywnego Planu 

Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa        

Łódzkiego. 

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

14. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z III 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 4 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że członkowie 

zarządu zajęli stanowiska w następujących sprawach: 
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 rozpatrzenie wniosku Zakładu Doskonalenia Zawodowego z dnia 12 lipca 2006 

roku Nr OR/BZ/66/06 w sprawie zapłaty należności wraz z odsetkami z tytułu 

uszczuplenia dotacji oświatowych - Członkowie Zarządu negatywnie rozpatrzyli 

wniosek Zakładu Doskonalenia Zawodowego z dnia 12 lipca 2006 roku                   

Nr OR/BZ/66/06 w sprawie zapłaty należności wraz z odsetkami z tytułu 

uszczuplenia dotacji oświatowych. 

 omówienie propozycji naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2007/2008 -  Członkowie Zarządu przedstawili Radnym RPŁ propozycje naboru 

do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008.  

 uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kocierzew Południowy - Członkowie Zarządu uzgodnili projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew 

Południowy. 

 sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu Łowickiego na warunkach 

obowiązujących przed dniem 15 sierpnia 2004 roku - Członkowie Zarządu 

wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedur związanych ze sprzedażą lokali 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego na warunkach obowiązujących 

przed dniem 15 sierpnia 2004 roku. 

 nabycia od Gminy Bielawy nieruchomości przyległej do Ośrodka Zdrowia               

w Sobocie - Członkowie Zarządu zdecydowali o wystosowaniu do Gminy 

Bielawy wniosku intencyjnego w sprawie nabycia od Gminy nieruchomości 

przyległej do Ośrodka Zdrowia w Sobocie. 

 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielenie zamówienia na opracowanie 

dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: „Wykonanie systemu     

przeciwpożarowego w budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu”. 

 Członkowie Zarządu zatwierdzili wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 

laptopa wraz z oprogramowaniem”. 

 Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt programu Ochrony 

Środowiska i projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chąśno. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że praca w Wydziałach Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu w okresie między sesyjnym polegała głównie na 

rozliczaniu środków zewnętrznych na inwestycje, zamykaniu roku ubiegłego. 

Podziękował pracownikom za sprawną i wydajną pracę. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesyjnym 

uczestniczył w różnych spotkaniach, a także w seminariach i posiedzeniach, m.in. 

w podsumowaniu działalności Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu 
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powiatowym i wojewódzkim. Nadmienił, iż ZPŁ, głównie Pan Wojciech 

Miedzianowski wspólnie z pracownikami Starostwa pracował nad złożeniem 

wniosków unijnych, których jest osiem, ponadto Stowarzyszenie Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury przygotowało wniosek na budowę zakładu przetwarzania 

odpadów.  Z niepotwierdzonych źródeł wiemy, że pierwszą selekcję przeszły już 

wszystkie wnioski, przynajmniej jeden nasz, jeden złożony z Miastem i wszystkimi 

gminami, i ten Stowarzyszenia zostanie zakwalifikowany – dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że został podsumowany 

ranking szkół ponadgimnazjalnych za rok ubiegły. W Polsce jest około 13 tyś szkół 

ponadgimnazjalnych – dodał. Nadmienił, iż w Województwie Łódzkim w rankingu 

wzięło udział 378 szkół, w tym 3 szkoły z terenu Powiatu Łowickiego. Są to: 

 I LO w Łowiczu – zajęło 2 miejsce 

 ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – zajął 11 miejsce 

 ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu – zajął 12 miejsce. 

Poinformował, że w Kraju w rankingu wzięło udział ponad 3 tyś szkół 

ponadgimnazjalnych, ww. szkoły z terenu Powiatu Łowickiego zajęły kolejno:            

 I LO w Łowiczu –  35 miejsce    

 ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – 168 miejsce 

 ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu – 182 miejsce. 

Złożył gratulacje na ręce Dyrektorów w.w szkół w imieniu Zarządu Powiatu 

Łowickiego oraz Rady Powiatu Łowickiego. Myślę, że w roku bieżącym następne 

szkoły dołączą do rywalizacji w rankingu – dodał.   

 

Dyrektorom I LO w Łowiczu, ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, ZSP Nr 2 RCKU             

w Łowiczu wręczono listy gratulacyjne. 

 

Dyrektor I LO w Łowiczu Henryk Zasępa poinformował, że cieszy się, iż już 

trzy szkoły z terenu Powiatu Łowickiego znalazły się w ścisłym gronie laureatów 

rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Uzupełniając 

informację, którą przekazał Wicestarosta Łowicki, chciałbym powiedzieć, że moja 

szkoła uczestniczyła w każdej edycji rankingu i jestem dumny z tego, że jest                  

to Łowicz jako najmniejsza miejscowość jest w pierwszej pięćdziesiątce, która 

znajduje się w rankingu od wielu lat – dodał. Nadmienił, iż I LO w Łowiczu oraz 

pozostałe szkoły nastawione są na kształcenie ogólne, a nie na zdobywanie 

sukcesów w rankingach. To jest coś co robimy dodatkowo, nas cieszy fakt,                 

że uczniowie z naszych szkół, z naszego powiatu osiągają wysoki poziom na 

egzaminie maturalnym, który jest miernikiem poziomu wiedzy wszystkich 

uczniów, natomiast te perełki które kształcimy i które zdobywają sukcesy na 

olimpiadach przedmiotowych, to jest coś co robimy dodatkowy aby rozsławiać 
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imię naszego miasta i naszego powiatu – dodał. Podziękował nauczycielom                   

i uczniom wszystkich szkół łowickich, którzy przyczyniają się do tak wielkich 

sukcesów. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas więcej – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o przekazanie podziękowań 

szczególnie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 

Łowickiego. Ci z Państwa, którzy nie są nauczycielami nie wiedzą, że reforma 

oświaty była eksperymentem na żywym organiźmie i dzięki nauczycielom                  

z naszego powiatu, nie tylko ze szkół ponadgimnazjalnych, ale także z gimnazjów     

i szkół podstawowych te wyniki są tak dobre – dodał.     

  

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 następujących spotkaniach: 

- 29.12.06 – spotkanie opłatkowe Kontrafernii Św. Wiktorii i Łowickiego Klubu 

Katolickiego  

- 14.01.07 – Gminne spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego Związku Kółek                

i Organizacji Rolniczych w Łowiczu oraz Koła Gospodyń Wiejskich                          

w Zielkowicach, 

- 17.01.07 – spotkanie noworoczne Samorządu Powiatu Kutnowskiego                   

w Muzeum w Oporowie, 

- 19.01.07 – w V choince dla Jasia i Małgosi, była to zabawa charytatywna 

organizowana przez Forum Młodych Łowiczan, 

- 19.01.07 –w spotkaniu w Ministerstwie Kultury w sprawie wniosków złożonych 

przez Muzeum i Wydział RIP 

- 24.01.07 – w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

- 26.01.07 – w spotkaniu w Ministerstwie Kultury w sprawie PROMESY na 

projekty unijne, które zostały złożone. Uważam, że należy pilnować swoich 

interesów wszędzie gdzie da, dlatego uważam, że trzeba jeździć, rozmawiać                

i być może uda się osiągnąć więcej – dodał.   

- 27.01.07 – w zabawie choinkowej wolontariuszy Centrum Wolontariatu 

„Nadzieja” 

Poinformował, że brał udział także w balach studniówkowych w: I LO w Łowiczu, 

II LO w Łowiczu, ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, ZSP Nr 3 w Łowiczu, ZSP Nr 4        

w Łowiczu. Chciałbym poinformować, że będę się starał wspierać organizacje 
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pozarządowe, uważam, że temu, kto bezpłatnie działa społecznie należy pomagać, 

zaś w sprawach spornych, chcę to publicznie zadeklarować, będę stronnikiem 

organizacji pozarządowych, działających społecznie – dodał. Poinformował, że 

wystąpił z inicjatywą do Przewodniczących Rad Gmin z terenu Powiatu 

Łowickiego o utworzenie Młodzieżowych Rad Gmin. 

 
Ad pkt. 7 

 

Informacja z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2006 rok, 

założenia pracy na 2007 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że informacja                       

z działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2006 rok, założenia pracy 

na 2007 rok została dostarczona Radnym wraz z materiałami na Sesję /Zał. Nr 2/. 

Zapytał, czy ww. informację ma przedstawić jedna osoba szczegółowo,                       

czy poszczególni Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

przedstawią materiał dotyczący ich pracy. 

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż wszyscy otrzymali informację z działalności 

poszczególnych Wydziałów Starostwa za 2006 rok, założenia pracy na 2007 rok            

i na pewno się z nimi szczegółowo zapoznali. Myślę, że poszczególni Dyrektorzy 

Wydziałów powinni przedstawić na forum Rady Powiatu założenia pracy na 2007 

rok – dodała. 

 

Dyrektor Wydziału OR Joanna Bogusz poinformowała, że zgodnie z art.                   

38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Dyrektorzy 

Wydziałów zapewniają sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań dla 

Rady, Zarządu, Wydziału Organizacyjnego z realizacji zadań wykonywanych                 

w Wydziale. Takie informacje do Wydziału OR wpłynęły i zbiorcza informacja 

została Państwu przekazana – dodała. Poinformowała, że główne założenia pracy 

Wydziału OR na 2007 rok to: 

1. Usprawnienie i doskonalenie pracy związanej z obsługą Rady i Zarządu Powiatu. 

2. Doskonalenie funkcjonowania Wydziału w zakresie załatwiania 

indywidualnych spraw petentów. 

3. Przeprowadzenie kontroli problemowych, zgodnie z planem kontroli na 2007r. 

w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wydziałach Starostwa w zakresie 

przestrzegania Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, 

Instrukcji Kancelaryjnej.  

4. Opracowywanie informacji, sprawozdań.  
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5. Dostosowanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie 

Starostwa do zmieniających się przepisów prawa, w tym m.in. zmiany                        

w Regulaminie Pracy Starostwa oraz Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

6. Udział pracowników w szkoleniach dot. realizacji wykonywanych zadań              

w zakresie obowiązujących przepisów. 

  

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska poinformowała, 

że Wydział Geodezji składa się z dwóch działów: gospodarki nieruchomościami               

i części geodezyjnej. Cześć geodezyjna poza obsługą poszczególnych spraw 

indywidualnych, wydawania decyzji, zajmuję się także wypracowywaniem 

środków, które pochodzą z udostępniania rejestru publicznego, jakim jest 

ewidencja gruntów i budynków, jak również powiatowego zasobu dokumentacji 

kartograficznej – dodała. Poinformowała, że środki finansowe, które wypracowuje 

Wydział kształtują się na poziomie 400 000,00 zł rocznie, są one przeznaczane na 

modernizację ewidencji gruntów i budynków jak również na archiwizację                        

i informatyzację zasobów. Na najbliższy rok przewidujemy modernizację ewidencji 

gruntów i budynków dla całej gminy Zduny, w zeszłym roku za około 400 000,00 

zł wykonano taką modernizację dla Gminy Łyszkowice – dodała. Nadmieniła,              

że jeśli pozwolą na to środki finansowe to rozpocznie się modernizacja ewidencji 

gruntów dla gminy Nieborów oraz prace przygotowawcze na modernizację gminy 

Bielawy. Poinformowała, że w 2006 roku wydano 15 000 decyzji, i w tym zakresie 

jest tendencja wzrostowa.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Wydział GGN gościł geodetę 

wojewódzkiego, inspektora ruchu wojewódzkiego, z którymi omawiano sprawy 

pomieszczeń dla zasobów Wydziału GGN. Pani Dyrektor podjęła pewne kroki by 

pozyskać pomieszczenia i środki na to, jeśli się uda zrealizować to, co zamierzamy, 

to moglibyśmy przenieść wszystkie Wydziały do budynku Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska poinformowała, 

że Wydział GGN miał przyjemność gościć Komisję Rewizyjną, która zapoznała się 

z problemami lokalowym Wydziału. Przy zasobie kartograficznym, jakim 

dysponuje Wydział pomieszczenia powinny mieć większą powierzchnię i to należy 

wykonać w 2007 roku – dodała. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka poinformował, że w minionym roku 

Wydział RIP brał udział w wielu wydarzeniach i składał wnioski do różnych źródeł 

finansowania i przy zaangażowania Wydziału udało się pozyskać 950 000,00 zł.     
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W tym roku Wydział także będzie się ubiegał o środki zewnętrzne, już zostały 

złożone dwa wnioski: jeden dotyczący inwestycji, drugi dotyczący wydarzenia 

promocyjnego w postaci Biesiady – dodał. Poinformował, że w obecnej chwili 

Wydział RIP poszukuje środków na realizację zadań związanych ze złożonymi 

wnioskami w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, tak by udział Powiatu był jak 

najmniejszy. Przy inwestycjach są realizowane zadania w formie zamówień 

publicznych, przetargów, które wykonuje Wydział, te zagadnienia są o tyle 

ciekawe, że ciągle są zmiany w prawie zamówień publicznych, szkolimy się w tym 

temacie – dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące promocji 

to wzorem lat ubiegłych będą tworzone nowe produkty turystyczne. Jesteśmy                  

w trakcie przygotowywania wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne             

„Na styku kultur” do Łodzi – dodał. Nadmienił, iż w miarę możliwości 

finansowych, jeśli będą się pojawiały nowe wydarzenia to Wydział RIP na pewno 

będzie brał  w nich udział. Liczę na dalszą współpracę z gminami z terenu Powiatu 

Łowickiego, która została nawiązana w roku ubiegłym – dodał. Poinformował, że 

w 2007 roku powstało kilka nowych produktów, materiałów promocyjnych, 

którymi posługuje się Wydział RIP, są to m.in. koszulki polówki, bluzy z polaru, 

mapa turystyczna w wersji papierowej, w trakcie tworzenia jest także mapa 

turystyczna w formie elektronicznej. Są to materiały, które mają informować,                   

I zaznaczyć naszą obecność tam gdzie się prezentujemy – dodał. Przedstawił 

Radnym bluzę polarową, która jest produktem promocyjnym Powiatu Łowickiego. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że główne zamierzenia pracy 

Wydziału FN na 2007 rok to:     

1. Ustalenie nowych procedur kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej w zakresie 

gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi w Powiecie Łowickim 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy                     

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Opracowanie nowych wewnętrznych przepisów dotyczących zasad (polityki) 

rachunkowości. 

3. Dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej w wydziale. 

4. Kolejna weryfikacja zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu 

dokumentów dostosowując ją jednocześnie do wymogów Unii Europejskiej             

w świetle obowiązującej nowej ustawy o finansach publicznych z dnia                      

30 czerwca 2005 r. 

5. Szkolenia pracowników w zakresie ewidencji i rozliczeń środków zwrotnych 

i bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. 
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6. Udoskonalanie współpracy między Wydziałem Finansowym a innymi 

wydziałami w zakresie przepływu informacji finansowych. 

7. Dalsze usprawnienie pracy w Wydziale Finansowym poprzez pełniejsze 

wykorzystanie programów komputerowych w celu pozyskania większej liczby 

danych dla potrzeb Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego oraz Biuletynu 

Zamówień Publicznych. 

8. Współpraca z jednostkami podległymi w zakresie gospodarki finansowej 

poprzez organizację cyklicznych spotkań z dyrektorami i głównymi 

księgowymi. 

 

Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa poinformował, że w Wydziale AB 

pracuje pięć osób. W 2007 roku Wydział będzie przede wszystkim realizować 

zadania wynikające z  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i załącznika                   

do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, oraz inne zadania wynikające z uchwał 

organów Rady i zmieniających się przepisów Prawa budowlanego, a ponadto 

pracownicy Wydziału będą uczestniczyć na zaproszenie PINB w kontrolach 

przeprowadzany na terenie budowy – dodał. Nadmienił, iż pracownicy Wydziału 

AB będą śledzić nowe uregulowania, orzecznictwo i komentarze, które pozwolą na 

prawidłowe rozstrzygnięcia. W miarę możliwości będziemy zapoznawać 

inwestorów z nowymi technologiami, które przyczynią się do potanienia kosztów 

budowy, przy zachowaniu walorów użytkowych i będą upowszechniać 

podstawową wiedzę o procedurach prawnych i budowlanych wśród inwestorów – 

dodał. 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga przedstawił założenie pracy Wydziału 

SRZ na 2007 rok zakresu: 

1. Implementacja nowych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego 

wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw, szkolenia 

pracowników - zadanie priorytetowe. Poinformował, że Wydział Środowiska 

i Zarządzania Kryzysowego składa się z dwóch działów; z zadań związanych 

ze środowiskiem oraz drugi dział to zarządzanie kryzysowe. W wyniku 

transpozycji prawa Unii Europejskiej oraz nowej Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego RP po wejściu do Sojuszu Północno – Atlantyckiego 

problematyka tych dwóch obszarów ujęta jest w 20 aktach prawnych rangi 

ustawowej, oraz blisko 180 aktach wykonawczych, tj. rozporządzeń – dodał. 

2. Dalsze doskonalenie funkcjonowania wydziału w zakresie obsługi 

administracyjnej. Poinformował, że w Wydziale SRZ rocznie załatwia                     

2,5 tyś spraw w 1 tyś kończy się decyzjami. 
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3. Wdrażanie szczegółowej metodyki postępowania przy udzielaniu pozwoleń 

zintegrowanych na wprowadzanie do środowiska energii lub substancji jako 

nowego zadania realizowanego przez organ ochrony środowiska – Starostę. 

4. Kontynuacja kontroli (w ramach ustawowych uprawnień) przestrzegania 

prawa ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze korzystające                   

ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi. 

5. Organizowanie, inicjowanie i współpraca w działaniach związanych                           

z edukacją ekologiczną młodzieży. Kontynuacja wraz z Wydziałem EKS 

edukację ekologiczną. W chwili obecnej Program edukacji ekologicznej             

na 2007 rok jest rozpatrywany przez ZPŁ– dodał.  

6. Pomoc merytoryczna i organizacyjna w utworzenie Celowego Związku 

Gmin zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu  

Łowickiego”. Powiat Łowicki udziela zezwoleń na korzystanie                               

ze środowiska dopuszczone prawem, oraz bierze udział w opiniowaniu, 

uzgadnianiu wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych osób prawnych i osób 

fizycznych, by inwestycja była zgodna z wymogami ochrony środowiska – 

dodał. 

Poinformował, że w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 

obronnych na 2007 rok, główne zamierzenia to: 

1. Organizacja i przeprowadzenie poboru do SZ zgodnie z wojewódzkim planem 

poboru Łódzkiego wytycznymi Wojewody Łódzkiego w tym zakresie. 

2. Prowadzenie organizacyjno-technicznej obsługi posiedzeń Powiatowego 

Zespołu reagowania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                    

i Porządku. 

3. Opracowanie około 400 Kart Zadań Operacyjnych dla Wydziałów Starostwa                

i jednostek organizacyjnych powiatu wynikających z „Powiatowego Planu 

Operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”. 

4. Opracowanie Rocznego Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego 

obrony cywilnej i spraw obronnych w myśl wytycznych Wojewody 

Łódzkiego dla powiatu łowickiego. 

5. Współpraca z gminami w sprawie opracowania, uzgadniania i realizacji zadań 

wynikających z Rocznych Planów działania w zakresie Obrony Cywilnej. 

6. Organizacja i prowadzenie szkoleń obsad stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej.  

 

Dyrektor Wydziału Teresa Wicher poinformowała, że w Wydziale EKS jest 

zatrudnionych pięć osób na umowę o pracę oraz jedna osoba na umowę zlecenie, 

która zajmuje się stypendiami unijnymi. Założenia pracy Wydziału EKS na 2007 
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rok są kontynuacją zadań prowadzonych w latach poprzednich w wynikają                        

z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu i są to:  

1. Pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz Muzeum i Powiatowej Biblioteki Publicznej; 

2. Opiniowanie budżetów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; 

3. Opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

4. Współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli w zakresie opiniowania 

regulaminów, konkursów na dyrektorów szkół i ZFŚS; 

5. Modernizacja bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych, dokonywanie 

remontów; 

6. Nadzór nad dotowaniem szkół niepublicznych, szkoły publicznej prowadzonej 

przez Collegium Ojców Pijarów, schronisk młodzieżowych oraz określanie 

szczegółowych zasad udzielania dotacji i prowadzenie dokumentacji, uchwał                  

i umów z tym związanych; 

7. Zlecanie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu 

kultury fizycznej i sportu; 

8. Monitorowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych, diagnozowanie, analizowanie 

kierunków kształcenia w odniesieniu do rynku pracy – współpraca                            

z Powiatowym Urzędem Pracy; 

9. Kreowanie polityki kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych; 

10. Nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli oraz kontrolowanie 

wydatkowania środków finansowych na doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli; 

11. Przygotowywanie i realizacja Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2007 rok; 

12. Współpraca z ośrodkami kultury, bibliotekami, regionalnymi   

 towarzystwami kultury i innymi podmiotami realizującymi zadania  

 

Ad pkt. 8 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga poinformował, że Powiatowa Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego została wprowadzona do ustawy         

o samorządzie powiatowym w 2002 roku. Jest Komisją służącą wyłącznie pomocą 

Staroście do sprawowania zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami, działająca na życzenie Starosty – dodał. 

Nadmienił, iż do zadań tej Komisji należy: ocena zagrożeń publicznych                                 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji, 
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powiatowych służb i straży, jednostek organizacyjnych pracujących na rzecz 

bezpieczeństwa, oraz przygotowanie projektu Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli. Ww. program został opracowany na lata 2004 – 2006, skończył on, 

więc swoją ważność z końcem 2006 roku, dlatego działalność Komisji w 2006 roku 

koncentrowała się głównie na opracowaniu Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 

następne – dodał. Przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2006 rok /Zał. Nr 3/.    

 

Ad pkt. 9 

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału GGN Krystyna Nowińska – Świeszkowska przedstawiła                   

i omówiła informację o stanie mienia Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

Poinformowała, że wykaz nieruchomości przedstawiony w materiale to głównie 

nieruchomości przekazane w trwały zarząd szkołom ponadgimnazjalnym z terenu 

Powiatu Łowickiego. Duża część nieruchomości to nieruchomości po ośrodkach 

zdrowia, które w chwili obecnej są wydzierżawione bądź wynajęte NZOZ–om – 

dodała. Nadmieniła, iż Powiat Łowicki dysponuje nieruchomością do sprzedaży, to 

przy ul. Seminaryjnej. W chwili obecnej działka ta została wyceniona na kwotę  

145 000,00 zł – dodała. Poinformowała, że został złożony stosowny wniosek                   

w procesie postępowania administracyjnego, w trakcie którego Powiat Łowicki 

będzie chciał pozyskać nieruchomość przy ul. 3 Maja 7. Poinformowała, że chwili 

obecnej trwają prace związane z uregulowaniem do końca stanów prawnych 

nieruchomości powiatowych, jakimi są drogi powiatowe. Na terenie Powiatu 

Łowickiego mamy 550 km takich dróg oraz dodatkowo 8 km na terenie Miasta 

Łowicza, wszystkie nieruchomości powiatowe mają uregulowany stan prawny, 

posiadają księgi wieczyste, w chwili obecnej składamy sukcesywnie wnioski do 

Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o założenie Ksiąg drogom 

powiatowym – dodała. Nadmieniła, iż z tytułu wynajmu nieruchomości 

powiatowych na przestrzeni sześciu ostatnich lat pozyskano kwotę ponad 2 mln zł, 

ale z tego około 1 200 000,00 zł to środki finansowe zainwestowane w remonty                

i modernizację ośrodków zdrowia na terenie Powiatu Łowickiego. Substancja 

majątku powiatowego jest utrzymywana na bieżąco w stanie w miarę dobrym – 

dodała. Poinformowała, że Powiat Łowicki nie dysponuje już nieruchomościami do 

pozyskania, wyczerpały się możliwości złożenia wniosków o pozyskanie w świetle 

obowiązujących przepisów. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

30 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH IV SESJI RPŁ W DNIU 

31.01.2007 ROKU O GODZINIE 11.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.50 

 

Ad pkt. 10 

 

Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

 

1. odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego, 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił wniosek wraz                                

z uzasadnieniem złożony przez część Radnych Rady Powiatu Łowickiego                           

o odwołanie Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 5/. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

– Sprzymierzeni uważa wniosek grupy Radnych RPŁ o odwołanie Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego za bezzasadny. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego nie ma obowiązku zwoływać 

posiedzeń Prezydium Rady, jak wynika ze Statutu Powiatu Łowickiego nie istnieje 

obligatoryjny obowiązek posiedzeń Prezydium Rady i nie ma takiego organu – 

dodała. Poinformowała, że dwie Sesje poprowadzone przez Przewodniczącego 

Marcina Kosiorka nie mogą świadczyć o całości jego pracy i dobrej reprezentacji 

Rady na forum publicznym. Chcielibyśmy dowiedzieć się także, jakie 

Przewodniczący podjął działania, co do których wnioskujący Radni nie mają 

zaufania – dodała. Nadmieniła, iż działalność w Radzie każdego jej członka można 

podsumować pod koniec kadencji, czy  w połowie jej trwania, a nie na początku 

trudnej drogi pracy w służbie społeczeństwu. Młodych i nowych członków Rady w 

naszym przekonaniu należy wspierać, a nie zniechęcać, biorąc pod uwagę fakt, że 

członkami RPŁ są również osobny z dużym doświadczeniem, pełniący niegdyś 

funkcje w Radach Gminnych, znający meandry pracy i wagę decyzji w niej 

podejmowanych, sądzimy, że powinni być oni podporą i wsparciem 

Przewodniczącego – dodała. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że ze względu na to, że część Radnych 

wnioskowała o przełożenie podpunktu 1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ                     

w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 
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Powiatu Łowickiego na kolejną Sesję Rady Powiatu, nie chciałby polemizować z tą 

wypowiedzią. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował przystąpienie do 

powołania z radnych komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania                       

w sprawie odwołania Przewodniczącego RPŁ. Poprosił o zgłaszanie propozycji 

składu liczbowego komisji skrutacyjnej. 

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wyrazili zgodę na 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów 

spośród radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaproponował kandydaturę Radnej Zofii 

Rogowskiej – Tylman do składu komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radna Zofia Rogowska – 

Tylman wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował kandydaturę Radnego Stanisława 

Felczyńskiego do składu komisji skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Stanisław Felczyński 

wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Dariusz Mroczek zaproponował kandydaturę Radnego Edwarda 

Chądzyńskiego do składu komisji skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Edward Chądzyński 

wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Edward Chądzyński wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie 

odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w składzie Zofia Rogowska – Tylman, Stanisław Felczyński, Edward 

Chądzyński. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH IV SESJI RPŁ W DNIU 

31.01.2007 ROKU O GODZINIE 12.00 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.05 
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart                     

do głosowania.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
poinformowała, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania w sprawie 

odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego ukonstytuowała się w następującym składzie:  

Przewodnicząca – Zofia Rogowska – Tylman,  

Sekretarz Komisji – Stanisław Felczyński 
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Członek Komisji – Edward Chądzyński. 

Nadmieniła, iż urna do głosowania została sprawdzona przez członków komisji              

i jest pusta. Poinformowała, że kart do głosowania jest 21.  Karta do głosowania 

wygląda w następujący sposób: obok nazwiska Pana Marcina Kosiorka znajdują się 

dwie kratki, ważny głos będzie wówczas, jeżeli zostanie skreślony krzyżyk na 

„TAK” przy nazwisku, bądź na „NIE”. Głos będzie nieważny, gdy zostaną 

zakreślone krzyżyki w obu kratkach, bądź, jeśli nie będzie żadnego wpisu – dodała. 

Poinformowała, że komisja skrutacyjna chciałaby zaproponować Radnym 

następującą metodę głosowania: każdy z Radnych po wyczytaniu w kolejności 

według listy obecności na IV Sesji RPŁ, będzie podchodził pojedynczo do 

mównicy przy której znajduje się urna do głosowania, tutaj zakreśli kartę do 

głosowania i następnie umieści ją w urnie.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał o sposób, w jaki zostanie przeprowadzone 

głosowanie. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
poinformowała, że na karcie do głosowania jest wyraźnie zaznaczone pytanie           

„Czy jesteś za odwołaniem Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego” i są dwie kratki „TAK” lub „NIE”. Głos jest ważny, 

jeżeli zostanie skreślony krzyżyk na „TAK” przy nazwisku, bądź na „NIE”,         

głos będzie nieważny, gdy zostaną zakreślone krzyżyki w obu kratkach, bądź, jeśli 

nie będzie żadnego skreślenia - dodała. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni po wyczytaniu z listy obecności na IV Sesji 

RPŁ pojedynczo podchodzili do mównicy, tam otrzymywali po jednej karcie 

do głosowania, następnie po zakreśleniu Radni umieszczali kartę do 

głosowania w urnie. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH IV SESJI RPŁ W DNIU 

31.01.2007 ROKU O GODZINIE 12.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.25 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z głosowania w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

 



 19 

Radna Zofia Rogowska – Tylman, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
przedstawiła protokół komisji skrutacyjnej wybranej na IV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 31 stycznia 2007 roku w celu przeprowadzenia głosowania          

w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/, według którego Pan Marcin Kosiorek nie został 

odwołany z funkcji Przewodniczącego RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował radnym za zaufanie, jakim 

po raz kolejny został obdarzony. Będę starał się wyeliminować wszystkie błędy                  

i chciałbym by Radni, którzy są niezadowoleni z mojej pracy, zwracali mi na 

bieżąco uwagę, będę to korygował, i będę słuchał rad starszych i młodszych 

radnych, jestem do dyspozycji w każdej chwili – dodał.  

 

2. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                      

w Łowiczu 

 

Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia                     

i Opieki Społecznej Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt Uchwały   RPŁ              

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Poinformowała, że zmiana statutu dotyczy utworzenia w strukturze organizacyjnej 

Przychodni Specjalistycznej dwóch poradni – poradni chirurgii urazowo – 

ortopedycznej i poradni reumatologicznej, co pozwoli na rozszerzenie zakresu 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych realizowanych przez ZOZ na rzecz 

ludności Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                             

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.    

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                       

w Łowiczu /Zał. Nr 7/.  

  

3. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu i wyłonienia jej członków 
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Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia                     

i Opieki Społecznej Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt Uchwały RPŁ                    

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

i wyłonienia jej członków. Poinformowała, że stosownie do art. 44b ustawy                        

o Zakładach Opieki Zdrowotnej przy każdym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej działa Rada Społeczna, która jest organem opiniodawczym. Zgodnie                     

z zapisami Statutu Łowickiego ZOZ-u, a ściślej mówiąc § 10 ust. 3, który mówi: 

„Kadencja Rady Społecznej pokrywa się z kadencją Rady Powiatu Łowickiego”                                  

z zastrzeżeniem, że do czasu powołania nowej Rady działa Rada dotychczasowa – 

dodała. Nadmieniła, iż w związku z tym, że upłynęła kadencja Rady Społecznej 

działającej przy ZOZ w Łowiczu, powołanej Uchwałą RPŁ w 2003 roku, zachodzi 

konieczność powołania nowego składu Rady. Poinformowała, że na 

przewodniczącą Rady Społecznej ZOZ proponuje się Panią Jolantę Kępka oraz 

następujących jej członków: 

1. Teresa Wojda    – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego 

2. Wojciech Miedzianowski  – przedstawiciel Powiatu Łowickiego 

3. Jolanta Głowacka   – przedstawiciel Miasta Łowicza 

4. Leszek Plichta    – przedstawiciel Miasta Łowicza 

5. Robert Wilk    – przedstawiciel Miasta Łowicza 

6. Wojciech Szcześniak   – przedstawiciel Gminy Bielawy 

7. Michał Kajak   – przedstawiciel Gminy Chąśno 

8. Sławomir Sałek    – przedstawiciel Gminy Domaniewice 

9. Bożena Petrykowska   – przedstawiciel Gminy Kiernozia 

10. Andrzej Siekiera   – przedstawiciel Gminy Kocierzew 

11. Mirosław Kret    – przedstawiciel Gminy Łowicz 

12. Anna Szymańska   – przedstawiciel Gminy Łyszkowice 

13. Jan Pierzankowski   – przedstawiciel Gminy Nieborów 

        14. Maria Kubica    – przedstawiciel Gminy Zduny. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał jak często odbywały się posiedzenia Rady 

Społecznej przy ZOZ w Łowiczu oraz jak bywało z obecnością członków tej Rady. 

 

Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia                     

i Opieki Społecznej poinformowała, że posiedzenia ww. Rady odbywały się raz       

na kwartał. Aczkolwiek bywało tak, że jeżeli zaszła pilna potrzeba, wynikająca                      

z zapisów ustawy o ZOZ-ach, były one zwoływane częściej, generalnie odbywały 

się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał – dodała. 

Nadmieniła, że jeśli chodzi o frekwencję członków Rady Społecznej, to rożnie               

z tym bywało. Rzadko było tak, żeby nie było quorum i Rada Społeczna nie mogła 

obradować, chociaż należy przyznać, że w poprzedniej kadencji, o ile dobrze 
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pamiętam, dwa lub trzy razy, Rada Społeczna z braku, połowy składu Rady, nie 

mogła obradować – dodała. Poinformowała, że poprzedni Przewodniczący Rady 

Społecznej ZOZ w Łowiczu wystąpił z pismem do Wójtów Gmin oraz                          

do Wojewody Łódzkiego z prośbą o pouczenie swoich przedstawicieli,                         

by Ci pamiętali o swoich obowiązkach  i uczestniczyli w posiedzeniach Rady 

Społecznej ZOZ. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż według zapisów statutowych do chwili 

obecnej za ZOZ był odpowiedzialny Wicestarosta Łowicki. Zapytał, dlaczego                 

w ww. projekcie uchwały jako przedstawiciel Powiatu Łowickiego został 

wydelegowany Członek Zarządu Wojciech Miedzianowiski. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Rada Społeczna powinna być                     

w miarę społeczna a ustawodawca zapisał, że Przewodniczącym Rady ma być 

osoba, która jest zwierzchnikiem Dyrektora szpitala. Dlatego tak jak w poprzedniej 

kadencji pozwoliłem sobie wyznaczyć na Przewodniczącą Rady Społecznej Panią 

Jolantę Kępka – dodał. Nadmienił, iż oprócz Przewodniczącego Rady i jej 

członków w obradach Rady bierze udział Starosta i merytoryczny przedstawiciel 

Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy wejście w skład Rady Społecznej ZOZ oznacza, 

że Pan Wojciech Miedzianowski jest odpowiedzialny za sprawy szpitala. Pytam, 

gdyż do tej pory Radni Powiatu Łowickiego nie zostali zapoznani z podziałem 

obowiązków członków zarządu – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie zostały zmienione zakresy 

obowiązków poszczególnych członków ZPŁ. Nie omieszkałbym poinformować 

Państwa Radnych o zaistniałych zmianach i zaproponuję za chwilę pierwsze kroki, 

które będą zmierzały do zmian – dodał. Nadmienił, iż odpowiedzialny za ZOZ, 

zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu                                             

i Statutem Powiatu jest Wicestarosta Pan Eugeniusz Bobrowski.   

 

Radny Paweł Bejda nadmienił, iż odpowiedź Pana Starosty nie jest spójna. 

Mówiąc, że w Społecznej Radzie ZOZ zasiada człowiek odpowiedzialny za szpital, 

a odpowiedzialny za szpital póki, co jest Pan Wicestarosta Łowicki. 

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż powiedział, że w posiedzeniach Rady 

Społecznej ZOZ bierze udział Starosta i członek zarządu merytorycznie 

odpowiedzialny za ZOZ, czyli Pan Bobrowski. Pan Miedzianowski oprócz tego, że 

jest członkiem zarządu jest także radnym – dodał.   
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                             

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.    

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr IV/25/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu i wyłonienia jej członków /Zał. Nr 8/.  

 

4. współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz                   

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto 

Łowicz w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki.  

 

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

pozytywna.    

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr IV/26/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz                     

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej 

oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 9/. 

  

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad IV 

Sesji RPŁ podpunktu 5 w punkcie w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ                         

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. Dotyczy to zmiany § 19 ust. 2, 

czyli zmiany ilości Członków ZPŁ z trzech na pięciu, w tym Starosta Łowicki, 

Wicestarosta oraz trzech członków, od razu powiem, że nie pociągnie to za sobą, 

żadnych konsekwencji finansowych, chciałbym powołać do Zarządu dwóch 

członków społecznych – dodał. Poprosił Komisję Rewizyjną o wydanie opinii                 

w sprawie projektu uchwały, jeśli zostanie on wprowadzony do porządku obrad. 
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Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż zmiana Statutu Powiatu Łowickiego jest 

zbyt poważną rzeczą, by Rada podejmowała taką uchwałę bez zapoznania się                  

z tymi propozycjami na wszystkich Komisjach. Tak do tej pory bywało – dodał.    

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 7 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad IV Sesji RPŁ podpunktu                      

5 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Łowickiego. 

 

Porządek obrad po zmianach 

 

7. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z III 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 działalności poszczególnych wydziałów Starostwa za 2006 rok, 

założenia pracy na 2007 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                        

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

9.  Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

10. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

1. odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego, 

2. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                      

w Łowiczu, 

3. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                    

w Łowiczu i wyłonienia jej członków, 

4. współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz                   

w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji 

turystycznej  oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki, 

5. zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja na temat wniosków złożonych w ramach Indykatywnego Planu 
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      Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                   

      Łódzkiego. 

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

14. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

30 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH IV SESJI RPŁ W DNIU 

31.01.2007 ROKU O GODZINIE 12.55 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.25 

 

5. zmiany Statutu Powiatu Łowickiego 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił i omówił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. 
 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 9 

podjęli Uchwałę Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach Indykatywnego Planu 

Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że przełom roku 

2006/2007 był burzliwy dla wszystkich samorządów Województwa Łódzkiego. 

Składane były formularze, wnioski projektów, które nakreślały ogólnie projekty, 

które mogłyby być realizowane w najbliższym okresie płatniczym, czyli                          

w najbliższym okresie ubiegania się o środki unijne – dodał. Poinformował, że 

Powiat Łowicki przy współpracy z innymi samorządami również złożył kilka 

projektów. Samodzielnie złożyliśmy trzy wnioski, pozostałe były składane przy 

współpracy z  innymi samorządami – dodał. Przedstawił i omówił informację na 

temat wniosków złożonych w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego 



 25 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego /Zał. Nr 11/. 

Przedstawił prezentację multimedialną na temat wniosków złożonych w ramach 

Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego /Zał. Nr 12/. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że przyjemnie się słuchało tej prezentacji 

multimedialnej odnośnie złożonych wniosków w ramach Indykatywnego Planu 

Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Dziś jest 31.01.07 i już mamy dużą wiedzę, informację na temat tego ile z tych 

wniosków przejdzie, zostało złożonych 8 wniosków i w tej chwili jest to już tylko 

utopia – dodał.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że największe szanse 

na zaakceptowanie ma projekt „Barwy Księstwa”, czyli projekt zintegrowany                         

z innymi samorządami. Według mnie dobrze by było, aby on przeszedł – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy to już wszystko. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że 

najprawdopodobniej tylko ten jeden wniosek ma szanse. Ja chciałbym Państwa 

zapewnić, że te wnioski, które zostały złożone w chwili obecnej, nie zostaną 

odłożone, będą one przygotowywane, i będą stawały w konkursach grantowych,  w 

formie normalnych wniosków – dodał. Nadmienił, iż wnioski złożone w chwili 

obecnej mają formę uproszczoną, to właściwie formularz opisowy, a później te 

projekty będą przygotowywane do złożenia. Są już rozpoczęte prace odnośnie 

projektu „społeczeństwo informatyczne” i tutaj także będzie złożony wniosek przy 

współpracy z gminami, ponieważ nie da się ograniczyć tylko powiatu – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, co się stanie, jeśli żaden projekt drogowy nie 

zostanie zakwalifikowany do Planu Indykatywnego. Jak to się ma do prowizorium 

budżetowego na 2007 rok, w którym uszczuplono nakłady na inwestycje, a rezerwy 

celowe zostały zminimalizowane do 1 mln zł. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że prawdą jest, że 

największe szanse ma projekt „Barwy Księstwa”, to nie ulega wątpliwości, takie 

otrzymaliśmy informacje. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż pozostałe wnioski złożone w ramach 

Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego niczym się od siebie nie różniły i nie wyróżniały spośród 
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innych, wszystkie wyrażały bezpieczeństwo, więc nie mogły zostać 

zakwalifikowane. Dużą pomocą przy pracy nad tymi wnioskami był Plan Rozwoju 

Lokalnego, który już jest w Starostwie Powiatowy w Łowiczu – dodał. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że Plan Rozwoju 

Lokalnego nie został zatwierdzony. Po przejrzeniu tego planu stwierdzam, ja 

osobiście, to jest moja prywatna sprawa, że to jest plan, w którym są pobożne 

życzenia, każdy z wydziałów czy jednostek napisał swoje wymagania np., co do 

łazienek i zostało to przerzucone – dodał. Nadmienił, iż praca nad nim PLR będzie 

trwała, i zostanie on zrobiony tak by był to naprawdę Plan Rozwoju Lokalnego. 

Zostaną tam zamieszczone takie inwestycje, które będą powodowały rozwój 

lokalny i które będą później uzyskiwały akceptację w Urzędzie Marszałkowskim                 

i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – dodał. Nadmienił, iż rezerwa ogólna                   

i rezerwy celowe zostały bardzo rozbudowane, czyli te środki finansowe na 

inwestycje są. Przez pierwszy kwartał zmniejsza się nam zadłużenie, więc 

zyskujemy i oszczędzamy kwotę 564 800,00 zł – dodał. 

 

W końcu bierze górę bezpieczeństwo powiatu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 

finansowe a nie bezpieczeństwo osób – dodał Radny Michał Śliwiński.  

 

Jaki byłby problem wziąć kredyt, jeśli przeszedłby jakiś projekt, czy ewentualnie 

przesunąć środki z rezerw na inwestycje, żaden – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że projekty, które nie zostaną 

zakwalifikowane, nie zostaną odłożone do szafy. Na ich podstawie dalej będziemy 

aplikować o środki finansowe, nawet w chwili obecnej, na modernizację drogi 

Nieborów – Ruszki - Kompina został złożony wniosek do Ministerstwa Transportu, 

który w większości został przygotowany przez PZD w Łowiczu – dodał. 

Nadmienił, że jeśli te wnioski nie zostaną złożone dziś czy jutro, to jest to 

podstawowa sieć dróg powiatowych i na te drogi ZPŁ będzie proponował środki. 

Prowizorium budżetowe stworzone zostało przez tamten zarząd i na ręce tamtej 

Rady zostało ono złożone, chciałbym powiedzieć, że nie ma tamtego zarządu, nie 

tamtego prowizorium, to jest nowe prowizorium – dodał. Poinformował, że to 

800 000,00 zł to nie jest zdjęte z dróg, ale jeśli już to 400 000,00 zł, bo rezerwa 

ogólna została zwiększona do 400 000,00 zł. Powtórzę jeszcze raz, mamy trochę 

inną filozofię gospodarowania finansami, nie będziemy brali kredytów, po to, żeby 

trzymać pieniądze w kieszeni, weźmiemy wówczas, kiedy będą potrzebne, 

deklarowałem i na Komisjach i na Sesji Rady Gminy w Zdunach, że pieniędzy na 

drogi w 2007 roku na pewno nie będzie mniej, będzie to około 2 mln, a które drogi 

zrobimy będziemy uzgadniali z Państwem, a wcześniej jeszcze z Wójtami, żeby 
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wybrać największe potrzeby i zrealizować je w takim zakresie, w jakim będzie to 

możliwe – dodał. Poinformował, że wniosek turystyczny złożony w ramach 

Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego, to nie jest wniosek, który załatwi tylko parkingi przy 

Kościołach. W samej Gminie Nieborów będzie można za około 4 mln zbudować 

różnego rodzaju chodniki, będą tam miejsca do rekreacji, to nie jest tak, że jak 

wnioski drogowe odpadną to my już nie mamy co robić na drogach, bo nawet przy 

drogach powiatowych we wniosku Gminy Nieborów są zaproponowane chodniki – 

dodał. Poinformował, że w ramach  Indykatywnego Planu mieści się także drugi 

wniosek, nie przygotowywany bezpośrednio przez ZPŁ, ale przez Dyrektora 

Wydziału SRZ Pana Ryszarda Delugę na potrzeby Związku, w którym Powiat 

Łowicki ma wolę uczestniczyć, bo tego Związku jeszcze nie ma, wniosek został 

opracowany dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – dodał.  

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga poinformował, że Stowarzyszenie 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury złożyło wniosek w ramach Indykatywnego 

Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi, 

niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego”, 

czyli dla obszaru działania stowarzyszenia, wraz z budową zakładu 

zagospodarowania odpadów. Zakład ten docelowo rozwiązywałby problem dla 

kilku powiatów i kilkudziesięciu gmin w zakresie odpadów – dodał. Nadmienił, iż 

Stowarzyszenie wskazuje, że realizatorem tego wniosku mógłby być                                 

i prawdopodobnie będzie Międzygminny Związek Gmin, który jest w trakcie 

tworzenia. Ten program obejmowałby budowę zakładu składającego się z sortowni 

odpadów, kompostowni oraz składowisko odpadów, do tego będzie dochodzić 

selektywna zbiórka odpadów u źródła – dodał. Poinformował, że zakład 

przerabiałby rocznie około 60 000 ton, zakłada się, że jego budowa kosztowałaby 

około 60 mln zł, cykl realizacji w granicach lat  2011 - 2013.  

 

Ad pkt. 12 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że od 1 stycznia 2007 roku zostały 

zlikwidowane znaczki skarbowe, część opłat została zlikwidowana na zasadzie 

porozumienia między resortami, natomiast część opłat została nadal. W tej chwili 

sytuacja jest taka, że petenci Starostwa Powiatowego w Łowiczu są zmuszeni 

wpłacać kwoty rzędu 5 zł w Urzędzie Miasta Łowicza. Zapytał, czy ZPŁ ma jakiś 

pomysł na to, by tych ludzi nie przeganiać z jednego Urzędu do drugiego. 
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Poinformował, że uczestniczył z ramienia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w spotkaniu, na którym lekarze 

przekazali swoje protesty na ręce Dyrekcji szpitala. Z tego, co wiem, były takie 

spotkania także z Panem Starostą – dodał. Poprosił o przedstawienie w kilku 

zdaniach sytuacji, jaka panuje w ZOZ w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli chodzi o znaczni skarbowe, to 

już w roku ubiegłym Pani Skarbnik podjęła inicjatywę, skontaktowała się ze 

Skarbnikiem Miasta Łowicza. Do tej pory odbywało się to tak, że PŁ wykupywał 

znaczki skarbowe mają z tego 2% prowizji, Skarbnik z Miasta zaproponował za to 

80 000,00 zł, z naszej strony była mniejsza kwota, zaproponowaliśmy 

udostępnienie pomieszczenia, oraz usługę przyjmowania pieniędzy na innych 

drukach – dodał. Nadmienił, iż niestety do tej pory nie ma odpowiedzi wiążącej. 

Miasto zaproponowało otwarcie agencji banku, ale to by były jakieś koszty, a nie 

jest tajemnicą, że chcemy aby działalność urzędniczą z tego budynku została 

przeniesiona na ul. Stanisławskiego, w związku z tym zawieranie umów z bankami 

na świadczenie usług nie byłoby celowe, czekamy cały czas na propozycję                      

z Miasta. – dodał. Poinformował, że dotarła do niego informacja o sytuacji przed 

strajkowej, o proteście lekarzy, który może przerodzić się w strajk. Postulaty nim 

zawarte deklarują, iż związki zawodowe są ogólnopolskie, niemniej jednak 

związek zwraca się do Dyrektora ZOZ jako do pracodawcy o wzrost wynagrodzeń 

dość znaczy, bo dla lekarza po studiach o 1,75 średniej krajowej, dla lekarza                

z I specjalizacją 2 średnie, dla lekarza z II specjalizacją 3 średnie krajowej 

podstawy, co w niektórych przypadkach dałoby być może już zadowalające 

wynagrodzenia dla lekarzy – dodał. Poinformował, że drugim postulatem jest 

wprowadzenie dodatkowych 14 dni urlopu płatnego na szkolenia, konferencje.           

Pan Dyrektor odczekał 14 dni i odpowiedział związkom, taka odpowiedź dotarła do 

mnie przedwczoraj, jest ona negatywna, bo nie ma możliwości spełnienia tych 

żądań, i teraz wszyscy lekarze zrzeszeni w związkach będą decydować co dalej na 

szczeblu centralny, rozmawiałem ze związkami, rzeczywiście deklarowali, że 

protest nie jest skierowany bezpośrednio do nas, niemniej jednak obawiamy się, że 

może skończyć się to jakimiś dodatkowymi, lokalnymi postulatami, które mogą 

być trudne do spełnienia – dodał. Poinformował, że odpowiadając na pismo 

poprosił Pana Dyrektora o zorganizowanie spotkania ze związkiem lekarzy                 

i Ordynatorami  w celu domówienia się, co do sytuacji ZOZ w Łowiczu i dalszych 

kroków, ponieważ nie wszystkie szpitale przystępują do protestów, a łowicki 

szpital w zeszłym roku przystąpił do protestu, który niestety trwał najdłużej               

w okolicy. Nadmienił, iż bieżąca sytuacja ZOZ w Łowiczu za 11 miesięcy jest taka 

sobie, nie najgorsza, ale i nie najlepsza. Przy kontrakcie rzędu 15 mln zł, jest strata 

wykazana za 11 miesięcy na poziomie 300 000,00 zł, należy pamiętać,                          
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że w programie restrukturyzacyjnym zostało zapisane, że szpital powinien mieć 

zysk w kwocie około 700 000,00 zł, co docelowo daje stratę rzędu 1 mln zł, 

ponadto z tego, co prezentował Pan Dyrektor na posiedzeniu Komisji Zdrowia               

i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i bezpieczeństwa Obywateli  wynika, 

że ta strata może wynosić około 1.5 mln zł – dodał. Poinformował, że                          

w rozmowach z pracownikami szpitala nie widać optymizmu, co do wyjścia z tej 

sytuacji. Uważają, że i tak już dużo zrobili i więcej się nie da, kontraktu z NFZ nie 

da się zwiększyć, ja rozumiem, że to są zaszłości z góry i jeśli przeżyjemy                      

to doczekamy się rozwiązań systemowych, myślę, że uda nam się przetrwać, ale to 

wymaga samozaparcia wszystkich, zarówno nas jako rządzących powiatem                 

ale i pracowników szpitala przede wszystkim – dodał. Nadmienił, iż po rozmowach                  

z Dyrekcjom ZOZ i po spotkaniu z ordynatorami i związkami, należy się wykazać 

w najbliższych kilku miesiącach, bo jeśli nie, to będzie trzeba podjąć bardziej 

radykalne rozwiązania.  

 

Radny Janusz Żurek stwierdziła, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu powinien 

wyremontować na terenie Gminy Kiernozia przy drodze wojewódzkiej, wyjazd                 

z drogi powiatowej Wiśniewo w miejscowości Polane. Tam wydarza się wiele 

wypadków, nawet śmiertelnych, w poprzedniej kadencji nie było radnego z tej 

gminy to przez 4 lata tą sprawą nie miał się kto zainteresować, ale to jest krótki 

odcinek drogi powiatowej, a chodzi o zrobienie wyjazdu – dodał.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że jest to odcinek 

drogi, który faktycznie wymaga poszerzenia, przebudowy na długości około               

600 metrów. Przy modernizacji drogi wojewódzkiej, jeśli robiono by to tak jak 

powinno się zrobić, to w gestii pasa drogowego drogi wojewódzkiej było                        

by zrobienie tego wyjazdu – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, czy petenci Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

mają szanse na załatwienie wpłat w budynku Starostwa, czy tej szansy nie mają. 

Czy nasza kasjerka nie może przyjąć wpłat na konto Urzędu Miasta – dodał. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w miesiącu grudniu 2006 

roku podjęto rozmowy z Urzędem Miasta Łowicza, a należy przypomnieć, że 

opłaty z tytułu opłat skarbowych, zgodnie z przepisami, są dochodem Miasta.              

Są pewne obwarowania dotyczące, dokumentów, napisów, zapisów by Urząd 

Miasta mógł to odpowiednio zaksięgować – dodała. Nadmieniła, iż prowadzono 

rozmowy na przełomie roku, Pan Burmistrz i Skarbnik nie widzą rozwiązania, bo 

to było by w formie inkasa, bądź w formie porozumienia. Nie ma woli Urzędu 

Miasta by podpisać jakieś porozumienie z nami by opłaty te były przyjmowane 
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przez naszą kasjerkę – dodała. Poinformowała, że w innych powiatach 

praktykowane jest tak, że obsługę kasową prowadzi bank, ale bank, który został 

wybrany na podstawie zamówień publicznych do obsługi jednostki. W związku                

z tym, że u nas jest zatrudniony pracownik, to jest nasza kasa, więc nie możemy 

przyjmować cudzych dochodów – dodał.       

 

Należy to odebrać w ten sposób, że to nie my jesteśmy dla ludzi, tylko ludzie dla 

nas – dodał Radny Krzysztof Figat. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że została wykonana 

przebudowa drogi Kiernozia – Ruszki, więc nie jest prawdą, że Radni w ubiegłej 

kadencji nic w temacie dróg na gminie Kiernozia nie zrobili. Panie Radny Żurek 

jeżeli się wytacza batalię to trzeba z niej strzelać, ja wnioskowałem w tamtej 

kadencji do Pana Starosty, który wciąż mówił „brakuje nam pieniędzy” – dodał. 
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o wyciszanie przed 

rozpoczęciem obrad Sesji RPŁ telefonów komórkowych, by nie przeszkadzały one                 

w obradach. Mam prośbę do Radnych Powiatowych z poszczególnych Gmin                       

o pomoc przy tworzeniu Młodzieżowych Rad Gmin. Wiem, że dzieci z gimnazjów 

wiejskich są zainteresowane uczestnictwem w takich Radach, chętnie biorą udział 

w głosowaniach i wzięli by udział w prowadzeniu kampanii – dodał.   

 

Panie Przewodniczący, ja przeżyłem takie coś, ja przeżyłem już pewien totalitarny 

system i myślałem, że to już nie wróci, bo w tamtym systemie było już tak, że 

młodzież włączano w wielką politykę i tworzono takie młodzieżowe zaplecze 

polityczne – dodał Radny Janusz Żurek. Nadmienił, iż należy zająć się 

gospodarką, konkretnymi sprawami, bo jest tyle problemów do rozwiązania w tej 

kadencji. Nie włączajmy w brudną politykę, której nawet dzisiaj byliśmy 

świadkami, jeszcze dzieci i młodzieży, bo ich naprawdę wychowamy na 

prawdziwych patriotów, że jeden na drugiego patrzeć nie będzie mógł – dodał.  

 

Ja nie rozumiem tej uwagi, pewnie jestem za młody, ale czy wybory do samorządu 

uczniowskiego to też jest wielka polityka – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek. 

 

To bardzo źle, że Pan nie rozumie, bo młodzież wybiera między sobą nie skażona, 

ale jeśli włącza się tam ludzi dorosłych i politykę, to jest skażenie pewnego 

młodego narybku – dodał Radny Janusz Żurek.   

 

 



 31 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 13 

 

Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zamknął 

obrady IV Sesji RPŁ. 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 

 


