
P R O T O K Ó Ł  Nr V/07 

 

z obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 lutego 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 V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IV 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 o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca                                

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                   

w Łowiczu. 

9. Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

10. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok,  

2) zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego                    

z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

3) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania 

czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego 

Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu 

samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego 

na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu. 

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

12. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył V 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. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa             

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wnioskuje                    

o zdjęcie z porządku obrad V Sesji Rady Powiatu podpunktu 1 w punkcie 10 – 

Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok i przeniesienie go pod obrady marcowej Sesji RPŁ. 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad           

V Sesji RPŁ w punkcie 10 „Podjęcie uchwały RPŁ:  

 podpunktu 4 – zmieniającej Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich.  

 podpunktu 5 – w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2007. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że głosowanie 

zgłoszonych wniosków odbędzie się w kolejności ich zgłaszania. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 8 

przeciw  - 13 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęli z porządku obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego podpunktu              

1 w punkcie 10 – „Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 
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Powiatu Łowickiego na 2007 rok” i przeniesienie go pod obrady marcowej Sesji 

RPŁ. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad V Sesji RPŁ w punkcie 10 

podpunktu 4 – „Podjęcie uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr V/27/99 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do 

Związku Powiatów Polskich.”  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad V Sesji RPŁ w punkcie 10 

podpunktu 5 – „Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.” 

  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad V Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach 

 

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IV 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 o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca                               

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                   

w Łowiczu. 
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9. Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

10. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok,  

2) zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego                   

z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

3) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania 

czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego 

Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu 

samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego 

na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu. 

4) zmieniającej Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 

lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich. 

5) w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2007. 

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

12. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z IV 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 IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w zawodach 

samorządowych w piłce siatkowej drużyna Powiatu Łowickiego zajęła                          

I miejsce, ten turniej rozgrywany był w Bielawach. W I Mistrzostwach 

Województwa Łódzkiego Pracowników i Działaczy Samorządowych w Halowej 

Piłce Nożnej reprezentacja Powiatu Łowickiego zajęła II miejsce. O ile w piłkę 
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nożną grali Radni, to w piłkę siatkową reprezentowali nas pracownicy jednostek 

podległych Powiatowi Łowickiemu – dodał. Podziękował za udział w turnieju    

w piłkę siatkową.  

 

Uczestnikom IV Turnieju Samorządowego w Bielawach w Piłkę Siatkową 

zostały wręczone symboliczne upominki.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w I Mistrzostwach 

Województwa Łódzkiego Pracowników i Działaczy Samorządowych w Halowej 

Piłce Nożnej brali uczestniczyli Radni Powiatowi. Szczególny udział w tym, że 

nasza drużyna, która była skazana na porażkę, nie myśleliśmy nawet, że 

wyjdziemy z grupy, a tu w półfinale pokonaliśmy Miasto Łowicz, które miało                

w składzie piłkarza zawodowego grającego w III lidze, a kiedyś w reprezentacji 

Polskiej – Roberta Wilka i zasługa w tym, że zajęliśmy II miejsce  jest Pana 

Dyrektora ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – Pana Stanisława Kosmowskiego, który 

był naszym bramkarzem – dodał.  

 

Dyrektorowi ZSP w Zduńskiej Dąbrowie został wręczony symboliczny 

upominek za udział w I Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Pracowników                              

i Działaczy Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Starosta Łowicki co 

roku przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 

terenu Powiatu. W semestrze letnim przyznano 5 nagród w tym: 2 nagrody dla 

uczniów liceów ogólnokształcących, dla 2 uczniów techników i dla 1 ucznia 

szkoły zasadniczej – dodał. Poinformował, że nagrody otrzymali Beata 

Charążka – I LO w Łowiczu, Wojciech Stelamszewski – Liceum 

Ogólnokształcące w ZSP Nr 4 w Łowiczu, Ewa Murawska – Technikum 

Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, Monika 

Strzelczyk – Technikum Ekonomiczne w ZSP Nr 4 w Łowiczu, Łukasz 

Latoszewski – z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Łowiczu. Gratuluje 

wybranym uczniom i Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych – dodał. 

    

Stypendystom zostały wręczone stypendia.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 4 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że członkowie 

zarządu zajęli stanowiska w następujących sprawach: 

- przyjęli autopoprawkę do projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu  Łowickiego na 2007 rok, 

- zapoznali się z informacją o wynikach przeprowadzonej kontroli finansowej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie, 
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- jednogłośnie zdecydowali o złożeniu wniosków o nadanie Brązowego 

Krzyża Zasługi oraz o przyznanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” 

dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego, 

- dokonali wyboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych do otrzymania 

Stypendium Starosty Łowickiego /Beata Charążka – I LO, Wojciech 

Stelamszewski – II LO, Ewa Murawska – ZSP Nr 2 RCKU, Monika 

Strzelczyk – ZSP Nr 4 , Łukasz Latoszewski – ZSP Nr 1, 

- zatwierdzili protokół z posiedzenia Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych 

Sportowców w Powiecie Łowickim w 2006 roku, 

- zdecydowali o zleceniu wyceny byłego ośrodka zdrowia w Łyszkowicach 

Firmie Handlowo – Usługowej „Piorun” ul. Klickiego 22a, 99 – 400 Łowicz,  

- Członkowie Zarządu omawiali wnioski Komisji Rewizyjnej podjęte na 

posiedzeniu w dniu 29.01.2007 roku dotyczące gospodarowania mieniem 

Powiatu Łowickiego:  

- jednogłośnie ustalili następujące kryteria przy kolejności planowanych 

remontów na drogach powiatowych: stopień zniszczenia, znaczenie drogi         

(tj. ponadlokalne), finansowe zaangażowanie gminy, możliwość pozyskania 

środków zewnętrznych. 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że ZPŁ spotykał się z Wójtami Gmin          

z terenu Powiatu Łowickiego w sprawie ewentualnej poprawy w zarządzie 

drogami powiatowymi i utrzymania tych dróg, a także zostały przeprowadzone 

wstępne rozmowy na temat ewentualnej chęci przejęcia budynków po 

Ośrodków Zdrowia z terenu powiatu.   

 
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: 

- 08.02.07 spotkanie w KP PSP w Łowiczu w sprawie zawiązania Społecznego 

Komitetu Fundacji Sztandaru dla KP PSP w Łowicz, to spotkanie odbyło się 

wspólnie z Wójtami Gmin z terenu PŁ, idea jest taka by jak najwięcej osób 

włączyło się w ufundowanie tego sztandaru, bo to nie tylko o sztandar 

chodzi, ale i o pomoc dla PP Komendy Straży Pożarnej w Łowiczu, a także 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które włączyły się w tą inicjatywę – dodał. 

Nadmienił, iż w skład Zarządu tego Komitetu z ramienia Powiatu 

Łowickiego wszedł Starosta Łowicki, który na pewno będzie informował na 

bieżąco o pracach Komitetu.     

- 09.02.07 odbyły się Halowe Mistrzostwa w LZS Piłce Nożnej w których 

reprezentowałem PŁ wraz ze Starostą Łowickim, w Mistrzostwach tych 

zwyciężyła Gmina Chąśno – dodał.  
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- 09.02.07 udział w Warsztatach Partnerstwa Lokalnego na zaproszenie 

Powiatu Łęczyckiego. 

- 14.02.07 odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na której przyznawane 

były tytuły Honorowego Obywatela Miasta Łowicza, na tym spotkaniu 

zastąpił mnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan Krzysztof 

Janicki – dodał.  

- 18.02.07 odbył się IV Turniej Samorządowy w Bielawach w Piłkę Siatkową,        

w którym drużyna Powiatu Łowickiego zdobyła I miejsce, w turnieju tym 

reprezentował mnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan 

Edward Chądzyński – dodał.   

- 24.02.07 udział w I Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Pracowników            

i Działaczy Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że dodatkowo 

uczestniczył w rozmowach z przedstawicielem Ministra Transportu w sprawie 

dofinansowania inwestycji drogowych w Powiecie Łowickim. 

 

Ad pkt. 7 
 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie Powiatu Łowickiego. 
 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik poinformował, że informacja ta 

była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Materiał jest bardzo obszerny, 

przyjąłem taką koncepcję gdyż chodzi o zapoznanie nowych Radnych Powiatu 

Łowickiego z tym, czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              

w Łowiczu – dodał. Przedstawił i szczegółowo omówił informację o stanie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób 

niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego               

/Zał. Nr 2/. Poinformował, że jednym z tematów w ww. informacji jest 

działalność Domu Pomocy Społecznej w Borówku. W ww. DPS Uchwałą ZPŁ 

w 2002 roku został przyjęty program naprawczy i chodzi w nim o spełnienie 

pewnych standardów unijnych, jednak większość zadań nie udało się 

zrealizować. Wojewoda przedłużył termin realizacji programu naprawczego 

DPS w Borówku do 2010 roku, z tymże do końca 2007 roku należy spełnić 

wszystkie standardy, gdyż w przeciwnym razie od 2008 roku nie będzie można 

podwyższać kosztu utrzymania pensjonariuszy w DPS, a od 2009 roku nie 

będzie można przyjmować nowych pensjonariuszy – dodał. Poinformował, że 
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aby zakończyć realizację programu naprawczego i w pełni uzyskać unijne 

standardy świadczenia usług należy spełnić następujące warunki: 

 zbudować szyb dla windy z klatką schodową przy budynku mieszkalnym 

oznaczonym literą E i w nim zainstalować windę, 

 zwiększyć zatrudnienie o 12 osób w grupie pracowników terapeutyczno – 

opiekuńczych, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 22.02.2007 roku 

został zapytany przez jednego z Radnych czy w Domu Pomocy Społecznej             

w Borówku zamiast zbudować szyb dla windy z klatką schodową przy budynku 

mieszkalnym oznaczonym literą E i w nim zainstalować windę można by było  

w celu spełnienia standardów unijnych wybudować zastępcze, tańsze 

urządzenie. Niestety budynek nie spełnia norm dotyczących ciągów 

komunikacyjnych, przepisy budowlane nie dopuszczą żadnego innego 

urządzenia niż platforma śrubowa wnosząca – dodał. Nadmienił, iż zwiększenie 

zatrudnienia o 12 osób w grupie pracowników terapeutyczno – opiekuńczych,  

w pełnym wymiarze czasu pracy. Wspominam o tym, gdyż to RPŁ będzie 

musiała podjąć decyzję o przeznaczeniu dodatkowo 270 000,00 zł rocznie – 

dodał. Poinformował, że kolejną sprawą, jaką zajmuje się PCPR w Łowiczu jest 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych – maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON 

kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2007 roku wynosi 95% 

tych kosztów. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami obu WTZ, na którym 

osoby te określiły się, że nie są w stanie wygenerować z własnych środków 

brakującej kwoty – dodał. Stwierdził, że jeśli kwoty tej nie zabezpieczą 

podmioty prowadzące WTZ, to będzie musiał zrobić to organ prowadzący czyli 

kwotę 5% tj. 20 121,00 zł na każdy z warsztatów w 2007 roku. W ciągu 

następnych dwóch lat PFRON zmniejszy swoje dofinansowanie do kosztów 

działalności warsztatów terapii zajęciowej o dodatkowe 10%, a jeśli nie 

zabezpieczymy środków dla WTZ-ów w swoim budżecie to w przyszłym 

kwartale możemy nie otrzymać środków z PFRON, gdyż zastosują wobec nas 

sankcję – dodał.  

   

Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” Wiesław 

Sierota poinformował, że pragnie zapoznać wszystkich z działalnością 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie, które rozpoczęły swoją działalność  

w 1999 roku. Jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Tacy Sami”, placówka posiada sześć pracowni, salę 

rehabilitacyjną, gabinet lekarski, pracownię rękodzielniczą, pracownię 

komputerową, pracownię gospodarczą, pracownię plastyczną, pracownię 

ceramiczno – wikliniarską i pracownię „szkoła życia” – dodał. Nadmienił, iż         

w placówce przebywa 30 osób niepełnosprawnych, zatrudnionych jest 16 
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pracowników. Zarząd Stowarzyszenia w okresie ostatnich 5 lat pozyskał od 

sponsorów środki finansowe na wymianę ogrodzenia z siatki na ogrodzenie 

betonowe, które kosztowało około 50 000,00 zł, wymieniono w budynku 16 

okien, do wymiany pozostało 4, pomalowano budynek na zewnątrz, 

wymieniono podłogi w 3 pomieszczeniach, budynek jest monitorowany, 

planujemy utwardzić plac oraz podejmujemy wiele drobnych awarii, które 

wynikają z codzienności życia – dodał. Poinformował, że w 1999 roku kwota 

bazowa przeznaczona na działalność WTZ w Parmie wynosiła 422 420,00 zł,          

w roku 2004 PFRON obniżył kwotę bazową do 402 420,00 zł, na rok 2007 

obniża się kolejno kwotę bazową o 5%, tj. o 20 121,00 zł., sporządzony został 

terminarz wydatków na sumę 402 420,00 zł. Koszty działalności są 

nieporównywalne do roku 1999, np.: eksploatacja samochodu, energia, opał, 

woda, wywóz nieczystości, materiały do terapii zajęciowej, są to wydatki,                 

z których nie można zrezygnować, dlatego przy tej stawce trudno będzie nam 

podołać – dodał. Przedstawił pismo w sprawie dofinansowania kosztów 

działalności WTZ w Parmie w 2007 roku /Zał. Nr 3/. Nie chciałbym doczekać 

takiej chwili, kiedy odwiozę do domów osoby niepełnosprawne i na następny 

dzień już po nich nie pojadę, ze względu na  brak środków finansowych, na 

pewno nie chciałbym i tego bym sobie nie życzył – dodał.   

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                        

w Łowiczu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński przedstawił i omówił informację 

na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 4/. 

Poinformował, że 29 grudnia 2005 roku ZOZ w Łowiczu uzyskał decyzję                  

o restrukturyzacji finansowej, która miała trwać dwa lata. Restrukturyzacja to 

nie tylko oddłużanie, ale także dbanie o szpital, dbanie o jakość usługi 

medycznej, dbanie o zachowanie tego szpitala, w 2006 roku dzięki staraniom 

organu założycielskiego, który był beneficjantem pozyskaliśmy za około 1 mln 

zł aparaturę medyczną, co znacznie podniosło jakość wykonywanych 

świadczeń, dokonano bardzo dużo remontów, jesteśmy w czołówce powiatów, 

które mogą pochwalić się, że na budynkach użyteczności publicznej, pozyskuje 

się źródła energii odnawialnej – dodał. Poinformował, że udało się doprowadzić 

do ugody z ZUS-em, rozkładając na raty ogromny dług, To wszystko 

kosztowało szpital dużo wyrzeczeń – dodał. Nadmienił, iż bardzo wnikliwie                         

i dokładnie analizowane były koszty, co pozwoliło zmniejszyć koszty finansowe 

w stosunku do roku 2005 o prawie 1 mln zł. Udało nam się również zatrzymać        

i powstrzymać ściąganie należności, udało nam się wysiłkiem całej kadry 

zażegnać groźne skutki protestów służby zdrowia w 2006 roku – dodał. 

Poinformował, że w stosunku do planowanych przychodów zwiększono je             
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o 2,94% co daje kwotę ponad 400 000,00 zł. Spadły także koszty zużycia energii 

na co wpływ głównie miała pogoda i źródła energii odnawialnej – dodał. 

Poinformował, że plan restrukturyzacji zakładał pewną kwotę, której brakuje do 

zakończenia restrukturyzacji. Bardzo liczyłem na to, że sytuacja w kraju na tyle 

się zmieni, że nie będzie można dokonywać naturalnej eutanazji na narodzie, 

trzeba leczyć odpowiednio, nie liczy się tylko lekarz, sprzęt, ale i środki na 

pozyskanie pozytywnego wyniku, niestety tak się nie stało, NFZ usztywnił 

stawkę za procedurę medyczną, która w wielu przypadkach jest niedorzeczna, 

nie podniesiono stawki nawet o jeden grosz– dodał. Nadmienił, iż 

przygotowując się do kontraktu opracowano strategie podaży, która 

uwzględniała możliwości ZOZ w Łowiczu w wykonaniu tego planu. W tej 

chwili można powiedzieć, że szpital pracuje na pełnej wydajności, oczywiście są 

pewne małe rezerwy, gdzie trzeba ten program uzupełnić, w efekcie dało to 

osiągnięcie kwoty kontraktu największej od 1999 roku, ale tylko w wartości 

nominalnej, gdyż wartość realna potrzeb bardzo spadła, do tego stopnia, że nie 

można osiągnąć płynności finansowej – dodał. Poinformował, że w chwili 

obecnej odbywa się badanie ksiąg rachunkowych, badanie finansów przez 

biegłego księgowego i strata za 2006 rok będzie dużo niższa niż w ubiegłym 

roku. Niestety zagrożenia są o wiele większe niż w zeszłym roku, w chwili 

obecnej jakakolwiek windykacja od jakiegokolwiek wierzyciela, który ma 

wierzytelności na około 300 000,00 zł – 400 000,00 zł rozkłada szpital – dodał. 

Poinformował, że wraz ze z zespołem dokonuje ogromnych wysiłków żeby tak 

się nie stało. ZOZ w Łowiczu stosuje politykę układania się z wierzycielami. 

Brakuje nam środków finansowych, które należą nam się od Skarbu Państwa, 

jakie wyłożyliśmy mino ustawy, poczyniliśmy pewne kroki, zaangażowaliśmy 

w to Ministra Zdrowia, będę walczył do końca – dodał.        

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że przy podejmowaniu decyzji                      

o poręczenie kredytu na spłatę długów w wysokości 5 mln zł dla ZOZ                        

w Łowiczu przez Radę Powiatu Łowickiego, pytał czy te środki finansowe 

wystarczą, czy może powinno być to 6 mln zł. Trudno stało się inaczej – dodał. 

Nadmienił, iż warunkiem wejścia w restrukturyzację było podpisanie ugod                      

z wierzycielami. Zapytał, czy na tą chwile wierzyciele występują do komornika, 

czy te ugody są utrzymywane.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że warunkiem 

uzyskania decyzji o restrukturyzacji było podpisanie ugod ze 110 wierzycielami. 

Udało się ułożyć ze wszystkimi, rok 2004 jest zamknięty, wierzyciele otrzymują 

środki zgodnie z podpisanymi porozumieniami – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że po słynnej wypowiedzi Pana 

Starosty „z łańcuchem” jako potencjalny wierzyciel ZOZ-u już by się 

zaniepokoił czy nadal otrzymywałby swoje środki finansowe z ugod.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że także nie do 

końca rozumie wypowiedzi , ale postara się odpowiedzieć. Sytuacja jest taka, że 

żeby w biznesie osiągnąć jakiś sukces, a jest to biznes to należy z wierzycielami 

podpisywać ugody, zdarza mi się, że nie mogę dotrzymać podpisanej ugody, 

negocjuje jeszcze raz, wyczerpuje wszystkie swoje możliwości – dodał. 

Poinformował, że spokojna negocjacja polega na zrozumieniu wzajemnych 

warunków w efekcie doprowadza do jakiegoś sukcesu. Muszę się przyznać, że 

negocjowałem w ubiegłym roku zawieszenie Funduszu Socjalnego ze 

związkami zawodowymi i niestety nie dotrzymałem warunków, aczkolwiek 

miałem wszelkie kryteria ku temu, żeby dotrzymać, niestety sytuacja się 

zmieniła, gdyż wystąpiły niepokoje i trzeba było ludziom wypłacić – dodał.  

 

Panie Starosto Pana sobotnia wypowiedź w Radio Victoria rozeszła się echem 

po kraju i ja od dnia wczorajszego odbieram telefony od naszych wierzycieli, od 

firm, z którymi zostały podpisane ugody, z pytaniem czy my rzeczywiście się 

zamykamy – poinformowała Radna Zofia Rogowska – Tylman. Nadmieniła, 

iż taka wypowiedź spowodowała, że ZOZ w Łowiczu stał się niewiarygodnym 

kontrahentem, z pewnym dystansem firmy będą przystępować do przetargów. 

Już w chwili obecnej konsekwencją tej wypowiedzi było zablokowanie nas 

przez jedną z firm, udało nam się to jednak zanegować – dodała. 

Poinformowała, że stara się wszystkim tłumaczyć, że póki co szpital w Łowiczu 

nie jest zamykany. Niestety pewien ruch został wykonany, niespokojni zaczęli 

być także pracownicy, efektem tej wypowiedzi może być to, że zarówno 

wierzyciele, jak i pracownicy pójdą do komornika i tym sposobem szpital może 

stracić kolejne środki finansowe, ja nie wiem, co ja mam odpowiadać, może 

trzeba było powiedzieć, że szpital zostanie przekształcony w jakąś spółkę bądź, 

że faktycznie zostanie zamknięty, na dzień dzisiejszy mówię, że szpital jest                  

i póki co będzie, bo muszę dbać o zabezpieczenie pacjentów w leki – dodała. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli ktoś słuchał tej wypowiedzi, 

to powinien wiedzieć, czego ona dotyczyła. Ona nie dotyczyła wierzycieli, ona 

była w kontekście takim, że jedynym sposobem na wyjście z tego co w tej 

chwili jest w szpitalu, jest domówienie się i działanie w jednym kierunku 

Dyrekcji ZOZ w Łowiczu, organu stanowiącego czyli RPŁ wraz z innymi 

organami z terenu Powiatu Łowickiego oraz przedstawicieli pracowników, bo 

najbardziej niecierpliwym wierzycielem niestety jest załoga – dodał. Nadmienił, 

iż to nie jest tak, że ktoś pójdzie do komornika lub zablokuje dostawę tylko 

dlatego, że Starosta udzielił wywiadu, przyczyną tego jest niepłacenie 

należności. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman nadmieniła, iż ta wypowiedź spowodowała 

„łańcuszek” i powstanie niepokoju wśród firm i hurtowni. Kontrahenci, którzy 
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mają podpisane z nami ugody zaczynają nas traktować „z przymrużeniem oka”                         

i pytają czy już mają iść do komornika czy jeszcze poczekać – dodała. 

 

Nie da się już więcej „pływać” w szpitalu, to nie jest tak, że jak przetrwamy ten 

rok to może „jakoś tam będzie” – dodał Starosta Janusz Michalak. 

Poinformował, że to, że szpital łowicki ma trochę lepsze wyniki na działalności 

operacyjnej, nie oznacza, że ma zdolność do wychodzenia z zadłużenia.                            

Wszyscy muszą to wiedzieć i mieć tego świadomość, a tak naprawdę to, jeśli 

chodzi             o długi to wszyscy powinni wiedzieć, że Powiat Łowicki jest 

lepszym kontrahentem do ściągnięcia długów niż szpital, dlatego nie przyjmuję 

tych zarzutów – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że dziwi się, że nie robiło się 

szumu medialnego wokół szpitala w Łowiczu w momencie, kiedy jego 

Dyrektorem była Pani Kłos – Kaźmierczak. Wtedy ten szpital się zadłużał, ale 

wtedy się tego nie zatrzymywało i o tym się głośno nie mówiło – dodał.   

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że jeżeli szpital 

łowicki nie będzie miał płynności finansowej i będzie się zadłużał, to 2008 rok 

to będzie „zamiatanie pod dywan”. Przeprowadziłem szereg rozmów                    

z Członkami Komisji, z Radnymi mamy plany i będziemy je realizować, jak 

jeden plan nam nie wyjdzie to będziemy realizować następny, nie stoimy              

w miejscu – dodał. Nadmienił, że należy zwiększyć wpływy, które wzrosły, ale 

jeszcze w niewielkim stopniu. Wystąpiliśmy o pomoc do Ministra Zdrowia, do 

NFZ, wszędzie gdzie można zdobyć pieniądze to zdobywamy – dodał. 

Poinformował, że 2008 rok wymaga dużej rozwagi przy reorganizacji systemu, 

bo takich szpitali w kraju są setki.  

    

Ad pkt. 9 
 

Informacja o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła i omówiła informację           

o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych /Zał. Nr 5/. Poinformowała, że 

ww. materiał został omówiony na każdej Komisji Stałej Rady Powiatu 

Łowickiego, na poprzedniej Sesji ten materiał także był omawiany. Podawałam 

dane statystyczne odnośnie liczby gimnazjalistów oraz jak wygląda oferta szkół 

ponadgimnazjalnych – dodała. Poinformowała, że w 2007 roku nie będzie 

naboru tradycyjnego, który był często krytykowany, bo największym 

problemem przy tym naborze było to, że młodzież składając trzy komplety 

dokumentów do szkół praktycznie była na trzech listach osób przyjętych                
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i osoby te, które nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych przez siebie szkół 

musiały się przemieszczać szukając wolnych miejsc. Powodowało to szereg 

skarg ze strony rodziców i uczniów – dodała. Nadmieniła, iż nabór 

elektroniczny już w pierwszym podejściu eliminuje taki stan rzeczy. Firma 

„WULKAN”, która będzie przeprowadzała ten nabór jest firmą sprawdzoną, 

taki nabór jest prowadzony w szeregu ościennych powiatów i dużych miastach, 

ale również mniejsze miejscowości stopniowo wprowadzają taki system, już 

trzeci rok ten nabór elektroniczny funkcjonuje i rekomendacje, które posiadamy                    

z innych powiatów są praktycznie bardzo dobre jak również bardzo pozytywna 

jest opinia kuratorium oświaty dotycząca sposobu przeprowadzenia tego naboru 

– dodała. Poinformowała, że nabór elektroniczny jest nakierowany na dobro 

ucznia, który nie musi już składać wszystkich dokumentów, loguje się przez 

internet w dowolnym miejscu, otrzymuje swoje hasło i drukuje podanie, które 

składa się do jednej szkoły, natomiast wybiera sobie zgodnie z zarządzeniem 

kuratora trzy szkoły, natomiast w szkole do której wysyła podanie może wybrać 

dowolną ilość oddziałów. My na bieżąco monitorujemy jakie są losy 

absolwentów gimnazjów i wiemy jak będzie się rozkładał ten nabór w naszych 

szkołach, jaka będzie liczba w oddziałach i to nie jest tak że nikt nie ma wpływu 

na to co się będzie działo, jest możliwe przeprowadzenie wstępnej symulacji            

i orientacji jak rozłoży się ten nabór, uczeń śledząc swoje losy przez internet, 

przez cały okres trwania naboru może zmieniać swoją decyzję czyli może 

zmieniać szkołę, z którą związał swoje dalsze losy – dodała. Poinformowała, że 

w roku 2006 roku było 1157 absolwentów gimnazjów zostały otworzone 43 

klasy pierwsze, w roku 2007 jest mniej gimnazjalistów o około 60 osób,                

w związku z tym planowane jest otwarcie około 40 klas. Szkoły 

ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łowickiego złożyły nieco większą ofertę,    

w związku z tym młodzież będzie miała większą możliwość wyboru – dodała.       

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy nie warto by było 

zorganizować spotkania z Dyrektorami gimnazjów odnośnie zasad naboru 

elektronicznego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że każde                           

z gimnazjum z terenu Powiatu Łowickiego wytypowało osobę, która będzie 

operatorem systemy. Do umowy, która zostanie podpisana z Firmą, która 

przeprowadzającą nabór, zostaną podane dane operatorów, po podpisaniu ww. 

umowy zostanie przeprowadzone szkolenie dla wszystkich operatorów zarówno                        

z gimnazjów jak i ze szkół ponadgimnazjalnych, a także dla Wydziału EKS, 

ponadto planujemy przekazać informację odnośnie naboru elektronicznego           

w czasie Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniu 21 marca 2007 roku                 

w Łowiczu – dodała.   
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Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher odpowiadając na pytanie Radnego 

Michała Śliwińskiego poinformowała, że została podjęta stosowna Uchwała 

ZPŁ, która mówi, że klasa powinna nie powinna posiadać mniej niż 28 uczniów, 

a nie więcej niż 30 uczniów. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy nie ma ryzyka, że przy naborze 

elektronicznym te szkoły, które mają bardzo kiepską bazę lokalową zrealizują 

nabór, natomiast te, które mają bardzo dobrą bazę lokalową nie zrealizują 

naboru. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher nadmieniła, iż szkoły, które mają 

gorszą bazę lokalową nie zgłosiły zapotrzebowania na większą liczbę oddziałów 

niż posiadają. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy liczba punków, do klas licealnych czy 

technikum jest ustalana, jeśli tak to ile ona wynosi. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher nadmieniła, iż Powiat Łowicki nie 

przyjął limitu punktów. Z tego, co wiem na takie limitowanie zgodę może 

wydać jedynie kurator – dodała. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że przy naborze elektronicznym 

młodzież, która nie ma predyspozycji do nauki może dostać się do liceum i już 

w pierwszym semestrze może się okazać, że nie daje sobie rady i np. powtarza 

klasę. Powiat Łowicki w takich sytuacjach będzie musiał jeszcze raz wykładać 

środki finansowe na takich uczniów – dodał.   

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher nadmieniła, iż występując do 

kuratora należy przedstawić regulamin, który musi być zgodny z zarządzeniem 

kuratora.  

 

Tego „sterowania ręcznego” tak do końca się nie pozbędziemy, bo ograniczenia 

bazy lokalowej spowodują, że pewna grupa młodzieży będzie musiała sobie 

szukać miejsca gdzie indziej niż zaplanowała – stwierdził Radny Jerzy Wolski.   

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher nadmieniła, iż pod koniec kwietnia,          

w momencie kiedy będzie można dokonać podglądu naboru to tam gdzie będą  

jakieś niepełne klasy będzie można podjąć stosowną decyzję. Uczeń już             

w miesiącu kwietniu przez internet sprawdzi do jakiej szkoły został 

zakwalifikowany – dodała. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że zajęcia w szkołach 

mogą odbywać się jedynie do godziny szesnastej. Dyrektor nie może wystąpić            
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o  otwarcie większej ilości klas pierwszych niż ma możliwości lokalowe – 

dodał. Poinformował, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łowickiego 

w sumie dysponują około 200 salami lekcyjnymi łącznie z pracowniami, czyli 

można przyjąć do tych szkół około 6 tyś młodzieży, tej młodzieży będzie około 

4 tyś osób. W żadnym powiecie nie ustalono limitu punków dla liceum, 

technikum i szkół zasadniczych – dodał.      

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

20 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH V SESJI RPŁ W DNIU 

28.02.2007 ROKU O GODZINIE 11.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.50 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że na sali jest obecny 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Tadeusz Gajda. Poprosił Radnego 

Sejmiku Województwa o krótkie wystąpienie. 

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda podziękował za 

możliwość wystąpienia. Zawsze była taka tradycja, że ci, którzy reprezentują 

Powiat poza nim dzielili się, co Sesja Rady Powiatu tym, co się dzieje na 

zewnątrz, dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady, że zechciał tą tradycję 

podtrzymać – dodał. Nadmienił, iż Sejmik Województwa Łódzkiego odbył trzy 

Sesje. Razem z Radnym Grzegorzem Michalakiem jesteśmy Radnymi całego 

Województwa Łódzkiego, ale reprezentujemy Powiat Łowicki, jesteśmy               

w opozycji, ale rozumiemy się i razem próbujemy rozwiązywać sprawy                  

z korzyścią dla Powiatu Łowickiego i nie tylko, bo i dla całego obszaru, który 

nam przypada według mandatu – dodał. Poinformował, że jedną z takich spraw, 

którą udało się przyśpieszyć i właściwie jest już decyzja to podwojenie środków 

finansowych przyznanych na spółki wodne. Był 1 mln, a teraz są 2 mln, jest to 

problem odwieczny, ponieważ w Województwie Łódzkim corocznie wypada 

nam meliorowanych gruntów tylko, dlatego, że jest bardzo zła konserwacja 

urządzeń. Jeżeli uda się wydać te 2 mln do półrocza 2007, to zostanie przyznany 

jeszcze kolejny milion, czyli o 200% zostanie podniesiona wartość środków na 

spółki wodne  – dodał. Poprosił by Radni rozmawiali o sprawach spółek 

wodnych w terenie bo od świadomości członków zależy jakie zapotrzebowanie 

zostanie złożone. Nadmienił, iż następną sprawą jaką udało się zrobić to dopłata 

do wapnowania gleby. Trzecią sprawą, jaką podjąłem się osobiście to sprawa 

szpitala łowickiego i tu chcę powiedzieć z przykrością Panie Starosto, że 

wysłuchałem w radio to, że Pan powiedział, iż ten szpital może zostać 

zamknięty, z punktu widzenia ekonomicznego, rozumiem Pana, natomiast moim 

zdaniem zamykanie szpitala jest ostatecznością, taka jest moja opinia – dodał. 

Poinformował, że „medyk”, który podlega Marszałkowi Województwa 

Łódzkiego, to kiedyś był szkołą pielęgniarska obok szpitala. Podjąłem poważne 
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rozmowy z Panem Marszałkiem i z Uniwersytetem Medycznym, by  z tej szkoły 

zrobić poważną placówką, w której będziemy uczyć pielęgniarki, których ciągle 

brakuje, na poziomie licencjata i magistra – dodał. Nadmienił, iż podjął także 

ostatnio bardzo poważną rozmowę z Zarządem Województwa by pomóc 

łowickiemu szpitalowi, jest to jednak niemożliwe, gdyż organem założycielskim 

jest Powiat Łowicki, ale szansa jakaś istnieje. Organem założycielskim szpitala                  

w Skierniewicach jest Województwo i ten szpital jest najlepszy                                    

w województwie, gdyż nie zarządza nim lekarz tylko manager z prawdziwego 

zdarzenia i to jest pozostałość ze skierniewickiego województwa, które było             

w trafnie obsadzonych granicach – dodał. Poinformował, że Marszałek 

Województwa na pewno nie przejmie szpitala łowickiego z ogromnym długiem, 

ale gdyby się udało stworzyć tą filię uczelni medycznej to do tej szkoły 

potrzebny jest szpital, gdzie studenci mogliby odbywać praktyki. Potrzebny jest 

szpital o większym spektrum działania, jakim są Skierniewice, przy tej filii 

uczelni możemy mieć szansę dopracowania szpitala łowickiego, to wszystko jest 

w kwestii rozmów, ale chcę Państwa o tym lojalnie poinformować żebyście                 

o tym nie słuchali z radia czy nie czytali z gazet – dodał. Nadmienił, iż kolejną 

sprawą są środki unijne, 36% środków podzielonych na konkretne priorytety. 

Znakomita część Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego była przeciwko 

takiemu działaniu, jakie wykonał Zarząd, który je podzielił i choć pomimo, że 

jest to kompetencja Zarządu należało o to zapytał Radę, mam nadzieję, że 

więcej się to nie powtórzy, chociaż decyzja zapadła nie na 4 lata lecz na 7 lat, 

my mocno nie protestowaliśmy z Radnym Grzegorzem Michalakiem, ponieważ 

Powiat Łowicki powiedziałbym dostał najwięcej środków finansowych, bo była 

zgoda opozycji, koalicji i Stowarzyszeń, które występowały o te środki, my się 

tam nie różniliśmy, kto będzie lepszy czy gorszy chodziło nam o to, żeby 

przeszły trzy wnioski – dodał. Poinformował, że w ramach Indykatywnego 

Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego przeszły trzy wnioski. Pierwszym z nich była kolej, tutaj była 

niezgoda i chcę Państwa poinformować, że byłem przeciw dotowaniu źle, ja 

stawiałem na poprawienie torów, by pociągi mogły jeździć z prędkością 80 – 

100 km/h, bo mie jak by ktoś dawał bilet za darmo, to mnie nie jest stać by               

z Łowicza do Łodzi jechać 3 godziny i 3 godziny wracać. Pan Grzegorz 

Michalak był na stanowisku by kolej dotować, ale to jest utopia i nigdy już nie 

będziemy dotować, żadnych przejazdów i taka jest decyzja przynajmniej 

koalicji, jeżeli nie podniesiemy standardów przewozu – dodał. Nadmienił, iż ten 

kto będzie jechał będzie decydował czym woli pojechać czy busem czy 

pociągiem, a jeśli pociąg będzie jechał szybciej i sprawniej to pasażerowie go 

wybiorą. Ten wniosek to około 60 mln zł, drugi wspólny wniosek, powiem 

bardzo mądry wniosek, bo nigdy Błonie i park nie dostałyby dotacji, gdyby nie 

została dopisana Katedra, bo teraz taka jest moda i pewnie dobrze – dodał. 

Nadmienił, iż trzeci wniosek tzw. wniosek śmieciowy, bardzo ważny wniosek, 

bez konkretnej i słusznie lokalizacji, chociaż wymienia się tam pewien adres. 
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Nie trzeba go jednak za mocno wskazywać, gdyż ten temat jest dość 

konfliktowy, a lokalizacja takiej inwestycji zawsze wywołuje pewnego rodzaju 

sprzeciwy – dodał. Poinformował, że Stowarzyszenie Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury będzie decydowało o lokalizacji, ona jest wskazana nie 

konkretnie lecz bardzo ogólnie. To także spory pieniądz dla Powiatu 

Łowickiego – dodał. 

 

Ja mam prośbę, że jeżeli występujemy wspólnie i próbujemy coś zrobić, to 

chciałbym by Pani Radna Rogowska – Tylman, z innej strony patrzyła na to, ja 

byłem na tej audycji gdzie Pan Starosta mówił, zresztą był na niej Pan Bejda, 

Pan Figat i nikt z nas nie odniósł takiego wrażenia, że Starosta chce zamknąć 

szpital – stwierdził Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Poprosił by                     

w publicznych wystąpieniach nie podkreślać tego, dlatego że nikt z obecnych na 

V Sesji RPŁ nie chce zamknięcia szpitala.     

 

Mówcie tak by było to dobrze odbierane, a nie tak jak zostało to odebrane – 

dodał Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda. 

 

Powiedziałem wprost, że nie chcemy czegokolwiek zamykać, nie tylko szpitala, 

ale nie braknie mi odwagi, żeby zaproponować Radzie Powiatu Łowickiego 

takie rozwiązanie jeżeli wszyscy nie będziemy patrzyli w tym samym kierunku     

i tylko tyle – dodał Starosta Janusz Michalak. 

 

I to było jedno słowo za dużo – dodał Radny Sejmiku Województwa 

Łódzkiego Tadeusz Gajda. 

 

Ad pkt. 10 

 

Podjęcie Uchwał RPŁ: 

 

1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że projekt budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok został przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu 

Łowickiego. My wprowadziliśmy jedynie jego delikatne modyfikacje, związane 

jest to z kilkoma niewiadomymi, one już napływają, takie jak ostateczne kwoty 

dotacji, subwencji, możliwości skorzystania ze środków unijnych – dodał. 

Poinformował, że jeśli ktoś pyta, dlaczego przedkłada się taki projekt budżetu 

jeśli się wszystkiego jeszcze nie wie to odpowiedź jest następujaca: 

przedkładamy to dlatego i bardzo bym prosił w imieniu Zarządu i Pani Skarbnik 

o przyjęcie, ponieważ nie możemy działać w bardzo różnych sprawach, jak 

zakup 150m działki przy OZ w Sobocie za kwotę 100,00 zł gdyż nie została ona 

zapisana w budżecie. Nadmienił, iż budżet jest na poziomie 44 000 000,00 zł                    
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z tego około 10% to środki, którymi może decydować powiat. Różni się on od 

poprzednich prowizorium budżetowych tym, iż nie ma załącznika 

inwestycyjnego, wszystkie środki przeznaczone na inwestycje, nie tylko 

drogowe zostały zapisane w rezerwach ogólnej i celowych. Rezerwy te są              

w ograniczonych wysokościach, więc część środków z inwestycji została 

przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia, zaproponowaliśmy chyba pierwszy 

raz od kilku lat zaciągnięcie mniejszego kredytu niż wysokość spłacanych rat 

przypadających na dany rok z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 

dodał. Nadmienił, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa         

i Ochrony Środowiska podjęła na swym posiedzeniu w dniu 22.02.07 wniosek           

w brzmieniu: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                   

i Ochrony Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu Łowickiego o zdjęcie           

z porządku obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego która odbędzie się 28 

lutego 2007 roku  podpunktu  1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok i przeniesienie go 

pod obrady marcowej i w porządku obrad V Sesji RPŁ w dniu 28.02.07 

podpunkt  1 w punkcie 10 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok został uwzględniony – dodał. Poprosił 

o przyjęcie tego budżetu podczas obrad V Sesji RPŁ w dniu 28.02.2007 roku w 

takiej formie jak został on przedstawiony na wszystkich Komisjach Stałych 

RPŁ. Ostateczny kształt budżetu, tak naprawdę, będzie możliwy do 

zatwierdzenia w miesiącu maju 2007 roku, czyli czekają nas kolejne poprawki, 

jak wprowadzenie w marcu kwoty subwencji i dotacji a w maju podział 

nadwyżki budżetowej – dodał.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że przedstawi trzecią wersję 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok. Pierwsza wersja została Państwu przekazana w grudniu 2006 roku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie została przekazana 

druga wersja wnosząca autopoprawki jakie zaproponował Zarząd Powiatu 

Łowickiego III kadencji i powstała trzecia wersja tego projektu w związku             

z tym, ze ZPŁ podpisał umowę z RYPS w Łodzi na wypłatę stypendiów 

unijnych dla młodzieży z naszych szkół ponadgimnazjalnych – dodała. 

Przedstawiła i omówiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2007 rok. Poinformowała, że zgodnie z przepisami 

prawa ustawy o finansach publicznych należy przedstawić Radzie Powiatu 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu, który został 

Radnym przedstawiony w miesiącu grudniu, opinia taka wpłynęła do Zarządu 

Powiatu Łowickiego w dniu 16.01.2007 roku. Odczytała opinię RIO /Zał. Nr 6/.    

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że przedstawiony projekt budżetu to 

budżet do realizacji zadań zleconych, bo tylko takie zadania zostały w nim 

zapisane. Stwierdził, że można go także nazwać budżetem bez rozwojowym, bo 
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nie ma w nim inwestycji, a środki finansowe, które znajdują się w rezerwach 

celowych i ogólnej, to ZPŁ sam będzie mógł podejmować co do nich decyzję 

bez konsultacji z Radą Powiatu Łowickiego. Ja wiem, że Starosta powie, że 

będzie to konsultował, ale takiej pewności nie mamy, dlatego wnioskujemy by 

zdjąć 330 000,00 zł z rezerwy ogólnej z działu 758 i całą rezerwę celową                      

w kwocie 1 130 000,00 zł z działu 600, co da nam kwotę 1 460 000,00 zł – 

dodał. Poinformował, że propozycja ta obejmuje wprowadzenie następujących 

inwestycji: 

 Bobrowa – Trzcianka      – 200 000,00 zł 

 Chruślin        – 150 000,00 zł 

 Bednary – Janowice – Mysłaków    – 200 000,00 zł 

 Wszeliwy – Błędów – Łowicz     – 290 000,00 zł 

 Skaratki        – 200 000,00 zł 

 Strugienice – Zduny      – 200 000,00 zł 

 projekt sali gimnastycznej ZSP Nr 4 w Łowiczu  – 40 000,00 zł 

 zakup karetki dla szpitala w Łowiczu   – 150 000,00 zł 

 doposażenie Powiatowej Komendy Policji   – 30 000,00 zł 

W związku z wypowiedzią Pana Starosty, że „różnie może być z tym 

szpitalem”, myślę, że nowa karetka przydałaby się w ZOZ w Łowiczu, bo jeśli 

stanie się z nim to najgorsze, to tą karetką zdążymy dowieść pacjentów do 

innego szpitala, w wyliczeniach ZOZ-u ile płacimy kolumnie transportu za 

obsługę szpitala, to własna karetka, to pieniążki zaoszczędzone, które zostaną                    

w szpitalu – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że większość przedstawionych przez 

przedmówcę propozycji zmian do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok jest przedmiotem prac ZPŁ związanych z zaproponowaniem takiego 

zestawu inwestycji na kolejnej – ale nie na marcowej Sesji RPŁ. Muszę Panu 

powiedzieć, że nasza propozycja będzie bogatsza, choćby droga Łowicz – 

Wszeliwy, złożyliśmy odpowiednie wnioski do Ministerstwa Transportu,                

i mamy nadzieję że dokończymy tą inwestycje i nie 290 000,00 zł,                                

a 1 200 000,00 zł – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał czy dokończenie inwestycji drogowej Łowicz – 

Wszeliwy nastąpi w 2007 roku. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dokończenie ww. inwestycji 

nastąpi w 2007 roku. Oczywiście, jeśli nie wpłyną w całości środki finansowe 

na tą inwestycję to nie wykonamy jej w całości w tym roku – dodał. Nadmienił, 

iż ZPŁ prowadzi rozmowy w sprawie zakupu nie jednej a kompletu karetek, ale 

wszystko to będzie w odpowiednim czasie, dlatego jeszcze raz Państwa proszę         
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o nie rzucanie takich wniosków jednostkowych, myślę, że będziemy mogli na 

ten temat dyskutować przez najbliższy miesiąc – dodał. 

 

Mimo wszystko nie zapisanie żadnego wniosku inwestycyjnego, a przesunięcie  

wszystkiego do rezerwy celowych i ogólnej nie satysfakcjonuje nas jako 

radnych, myślę, że nie ma żadnego problemu żebyśmy ukierunkowali 

przeznaczone środki na dane inwestycje, a jeżeli będą pieniądze zewnętrzne te 

środki przesuniemy na dalsze inwestycje – dodał Radny Krzysztof Figat. 

 

Państwo proponują by kontynuować sposób zarządzania Powiatem taki jak był 

prowadzony do tej pory, myślę, że nie po to dokonaliśmy zmian, żeby teraz 

prowadzić kontynuację, my proponujemy podobny, ale inny sposób i będę się 

upierał, żeby rozmawiać na temat propozycji przedstawionej przez nas – dodał 

Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że należy przedstawić powody, dlaczego 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

podjęła na swym posiedzeniu w dniu 22.02.07 o zdjęcie tego punktu z obrad V 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. Punktów zapalnych, które najprawdopodobniej 

za kilka tygodni się wyjaśnią, jest kilka, należy wrócić do szpitala, w chwili 

obecnej mamy bilans szpitala za 11 miesięcy2006 roku, w miesiącu marcu na 

Sesji stanie bilans ZOZ-u za cały rok, wiemy w tej chwili, że jest on ujemny, na 

ile to się pogłębi, będziemy wiedzieli już za dwa – trzy tygodnie – dodał. 

Nadmienił, iż subwencja oświatowa przyszła o 690 000,00 zł mniejsza. Być 

może coś się wydarzy i jakieś środki finansowe przyjdą, to jest druga kwestia, 

która będzie rzutowała na ten budżet w niektórych paragrafach, kwestią 

następna jest niewyjaśniona sprawa rozliczenia się Powiatu Łowickiego                   

z Niepublicznymi Szkołami, nie wiadomo o jakie środki tam chodzi, czy coś 

będziemy zwracali i ile tych środków będzie, to też będzie rzutowało na rezerwę 

jedną, na rezerwę drugą, na propozycję oddłużenia budżetu Powiatu o 560 

000,00 zł – dodał. Poinformował, że Pan Starosta prowadzi rozmowy z Wójtami 

na temat partycypowania Gmin w inwestycjach drogowych, a co się z tego 

urodzi jeszcze nie wiadomo i to jest spawa oczywista. I to co Pan Starosta 

powiedział, na pewno w tym roku już nic się nie wydarzy, bo to jest już za 

późno, gminy mają już swoje budżety, ale być może za 2 –3 tygodnie Pan 

Starosta powie tak: „na tej gminie jest oferta taka, na tej gminie taka” i być 

może inwestycje drogowe można by było zakreślić – dodał. Nadmienił, iż 

dodatkowo Powiat Łowicki nie wie ile w roku 2007 odejdzie na emeryturę 

nauczycieli, szacuje się, że około 50 osób i odprawy wyniosą około 500 000,00 

zł. Przedstawiłem kilka cyfr w kilku punktach, i sądzę, że należy jeszcze raz 

podzielić ten budżet, myślę, że jeszcze jest nie w porę, za wcześnie by go 

uchwalić – dodał. Nadmienił, iż o ww. sprawach dyskutowała na swoim 
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posiedzeniu w dniu 22.02.2007 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

  

Starosta Janusz Michalak poinformował, że takich czynników, które mają 

wpływ na budżet będzie nie tylko w marcu, kwietniu i maju, ale należy 

przypuszczać, że będą one występować aż do samej jesieni, gdyż termin 

składania wniosków do konkursu o środki unijne będzie ogłoszony we wrześni 

czy październiku. Oczywiście nie będzie to rzutowało na nasz budżet w kwotach 

milionów zł, ale jednak, dlatego nie widzę, by nie przyjmować tego co mamy            

i na kolejnych Sesjach RPŁ będziemy proponowali zmiany w budżecie, które 

doprowadzą ten budżet do bardziej już ostatecznego – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że Pan Starosta zaprzeczył temu co już 

mówił. Wnioski będą składane wrzesień – październik, rozpatrzenie wniosków 

będzie trwało miesiąc czasu. Zapytał czy można skorzystać z 1% rezerw na 

inwestycje drogowe. Jeśli chodzi o większe wnioski, które zostaną złożone           

w 2007 roku, to już w tym roku inwestycje na pewno nie zostaną zrealizowane – 

dodał. 

  

Padały tu ogólne słowa na temat pozyskiwania środków z zewnątrz, na pewno 

nie będą to środki związane z tymi w Urzędzie Marszałkowskim, bo                      

z tego co Pan Starosta powiedział, i taką informację miałem z Zarządu 

Województwa, że druga transza realnego rozpatrywania to miesiąc październik 

– listopad, to będzie termin, który absolutnie nie będzie żaden sposób wiązał 

tegoroczny budżet – dodał  Radny Paweł Bejda. Poinformował, że bardzo 

pozytywnie zaintrygowało go stwierdzenie, że nie jedna karetka zostanie 

zakupiona, lecz szereg karetek, że droga zostanie zmodernizowana nie za 290 

000,00 zł lecz za 1 200 000,00 zł i szereg innych propozycji. Zapytał czy można 

by było przedstawić bliżej informacje na temat tych propozycji.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że kwota 1 200 000,00 zł to wniosek 

złożony do Ministerstwa Transportu na 50% dofinansowanie, z udziałem 

własnym Powiatu Łowickiego w wysokości 600 000,00 zł, jeśli chodzi o zakup 

karetek dla szpitala to istnieje taki sposób jak leasing, sposoby na uzyskiwanie 

środków finansowych, poza tymi, które były do uzyskania w latach ubiegłych 

wcale nie są ograniczone, może są ograniczone w pewnych dziedzinach, ale 

nadal można wnioskować do Kontraktu Wojewódzkiego – dodał. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że leasing to nie jest pozyskiwanie 

środków finansowych z zewnątrz lecz rozłożenie płatności w czasie. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że taki sposób jest także możliwy, 

jeśli chodzi o zdobycie środków na karetki dla ZOZ w Łowiczu. 
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Radny Paweł Bejda poinformował, że mówił to już na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów, ale powtórzy to jeszcze raz na V Sesji: Proszę Państwa 

środki finansowe, które w tej chwili proponuje się zabezpieczyć w projekcie 

budżetu ZPŁ w rezerwie celowej w kwocie ponad 1 100 000,00 zł i w rezerwie 

ogólnej w kwocie 400 000,00 zł, zaznaczam to Państwo Radni, że jeśli to 

przegłosujemy to będą później tylko i wyłącznie do dyspozycji Zarządu Powiatu 

Łowickiego, Zarząd zrobi z tymi środkami, co tylko będzie chciał, bez żadnej 

konsultacji z Radnymi, może to zrobić ma pełne uprawnienia, ja się z tym nie 

godzę, jest to ubezwłasnowolnienie Rady, absolutnie jestem temu przeciwny – 

dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że w imieniu Klubu Radnych "PiS                  

i Sprzymierzeni" chciała z wysoką Radą Powiatu Łowickiego, Zarządem 

Powiatu Łowickiego i Państwem podzielić się pewnymi spostrzeżeniami natury 

ogólnej jakie wypływają w związku z uchwaleniem budżetu i także kilkoma 

innymi wnioskami, które są z tym projektem budżetu również związane. 

Dyskusję nad tym tematem należałoby rozpocząć od informacji na temat 

kondycji w jakiej się znajduje Powiat Łowicki – dodała. Nadmieniła, iż ocena 

finansów  Powiatu Łowickiego jest następująca:  

 8 lat bezkrytycznego brania kredytów  

 trudna sytuacja szpitala 

 brak wcześniej aktywnej polityki w zakresie pozyskiwania środków                             

z zewnątrz to powoduje, ze na dzień dzisiejszy mamy nieuzasadnione 

zadłużenie.  

Poinformował, że wnioski konkluzje są następujące: przedstawiony budżet, to 

budżet poprzedniego Zarządu-poprzedniej ekipy rządzącej. Budżet po 

zmodyfikowaniu przez obecnego Starostę i obecny Zarząd, po wprowadzeniu 

oszczędności został przedstawiony do uchwalenia wysokiej Radzie, powinien 

być on uchwalony przez organ do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, 

po uchwaleniu budżetu Starosta i Zarząd wydaje tzw. układ wykonawczy 

budżetu, na mocy, którego dokonuje się ostatecznego uszczegółowienia zadań 

finansowych z przypisanych ich poszczególnym jednostkom wewnątrz 

organizacyjnym – dodała. Stwierdziła, że Starosta i Zarząd zapewniają 

wykonanie budżetu (nadzór i kontrola wewnętrzna w sprawach budżetowych)         

i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność. Stąd przysługuje im wyłączne prawo 

zaciągania zobowiązań obciążających budżet, dokonywanie wydatków 

budżetowych, zgłaszanie propozycji zmian w budżecie, dysponowanie 

rezerwami budżetowymi oraz w razie zagrożeń blokowanie wydatków 

budżetowych – dodała. Poinformowała, że obecny projekt budżetu                         

w przekonaniu Klubu ma wreszcie od wielu lat prawidłowy kształt, bo dochody 

przewyższają wydatki. Początek oszczędzania i próba rozpoczęcia spłaty 

kredytów nie kolejnymi kredytami, ale środkami z dochodów, to musi być 
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początek "zaciskania pasa", czyli oszczędności, które widzimy w: inwestycjach, 

zakupach rzeczowych, wszędzie gdzie jest to możliwe, zatrudnieniu - 

(racjonalizacja zatrudnienia, wszędzie gdzie jest to możliwe). To konieczność – 

dodała. Nadmieniła, iż budżet należy traktować jako otwarty, otwarty jednak             

w jedną stronę- oszczędności. Należy podjąć takie zdecydowane kroki, gdyż 

obecny jego stan to jest efekt rządzenia poprzedniej ekipy – dodała. 

Poinformowała, że zmniejszenie deficytu jest głównym celem i pozytywną 

stroną podjętych przez obecnego Starostę i obecny Zarząd decyzji, pierwszy raz 

od kilku la, ale jest to początek oszczędności. Powinien zostać utworzony 

program oszczędnościowy, ponieważ pierwszy raz od kilku lat budżet wreszcie 

został prawidłowo sformułowany, należy się pogodzić ze skutkami, a więc            

z koniecznością wprowadzenia oszczędności, w tym celu Klub wnioskuje, iż 

powinien zostać utworzony program oszczędnościowy, a Zarząd powinien 

podjąć w tym kierunku wszystkie niezbędne kroki, które mają na celu przede 

wszystkim znalezienie środków finansowych do zmniejszania zadłużenia – 

dodała. Poinformował, że Zarząd musi podjąć działania oszczędnościowe, musi 

znaleźć środki finansowe do zmniejszenia zadłużenia do poziomu, który 

pozwoli mieć bezpieczną rezerwę w chwili konieczności skorzystania dla 

własnego udziału potrzebnych działań lub ratowania szpitala. Klub Radnych 

"PiS i Sprzymierzeni" będzie głosował za uchwaleniem budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok – dodała. 

 

Jeśli ten budżet, który został teraz przedstawiony jest oszczędny, a Pani 

skrytykowała ten wcześniejszy przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu 

Łowickiego, to różnią się one jedynie tym, że inwestycje zostały zdjęte – dodał 

Radny Michał Śliwiński. Nadmienił, iż jeśli to ZPŁ podejmuje 

odpowiedzialność za to co robi, to po co jest Rada Powiatu Łowickiego. 

Podejmijmy uchwałę o rozwiązaniu Rady i niech Zarząd zostanie sam – dodał.    

 

Chciałam odpowiedzieć Radnemu Śliwińskiemu, że w budżecie poprzedniego 

Zarządu były jeszcze zapisane środki na zakup następnego samochodu i jeszcze 

inne rzeczy, które ten ZPŁ ujął, że takich rzeczy nie powinno się robić – dodała 

Radna Jolanta Kępka.  Poinformowała, że ZPŁ na pewno przedstawi Radnym 

swoje propozycje i że na pewno działania, które będzie podejmować będą 

właściwe. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że jako członek Komisji Rewizyjnej 

uważa, że powinno się mówić do końca i do bólu. Na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Pan Starosta omówił nam szczegółowo, na czym polegają środki 

oszczędnościowe, i dobrze jeśli widzi potrzebę zdjęcia środków, na zakupy 

samochodu – dodał. Nadmienił, iż również ze strony Pana Starosty padła 

propozycja, że być może w przyszłym roku będzie trzeba kupić busa, by służył 

do obsługi Rady. Ja opieram sprawę na faktach i na prawdzie, a te pieniądze są 
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wirtualnie w bieżącym budżecie, zaś fiat marea ma 286 tyś przejechanych 

kilometrów, i w każdej chwili może się zepsuć – dodał. Nadmienił, iż być może 

Radni będą jeździć własnymi samochodami i będzie się wówczas należał zwrot 

kilometrażu. Ciekawe czy wówczas wyjdzie to taniej – dodał.     

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zostanie 

przegłosowany wniosek Radnego Michała Śliwińskiego odnośnie zdjęcia             

330 000,00 zł z rezerwy ogólnej z działu 758 i zdjęcie całej rezerwy celowej               

w kwocie 1 130 000,00 zł z działu 600, co daje kwotę 1 460 000,00 zł, 

propozycja ta obejmuje wprowadzenie następujących inwestycji: 

 Bobrowa – Trzcianka      – 200 000,00 zł 

 Chruślin        – 150 000,00 zł 

 Bednary – Janowice – Mysłaków    – 200 000,00 zł 

 Wszeliwy – Błędów – Łowicz     – 290 000,00 zł 

 Skaratki        – 200 000,00 zł 

 Strugienice – Zduny      – 200 000,00 zł 

 projekt sali gimnastycznej ZSP Nr 4 w Łowiczu  – 40 000,00 zł 

 zakup karetki dla szpitala w Łowiczu   – 150 000,00 zł 

 doposażenie Powiatowej Komendy Policji   – 30 000,00 zł 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż jest to wniosek Klubu Radnych PSL – 

Porozumienie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 8 

przeciw  - 13 

wstrzymało się - 0 

nie podjęli wniosku o zdjęcie 330 000,00 zł z rezerwy ogólnej z działu 758 oraz 

zdjęcie całej rezerwy celowej w kwocie 1 130 000,00 zł z działu 600, co daje 

kwotę 1 460 000,00 zł. Propozycja ta obejmowała wprowadzenie następujących 

inwestycji: 

 Bobrowa – Trzcianka      – 200 000,00 zł 

 Chruślin        – 150 000,00 zł 

 Bednary – Janowice – Mysłaków    – 200 000,00 zł 

 Wszeliwy – Błędów – Łowicz     – 290 000,00 zł 

 Skaratki        – 200 000,00 zł 

 Strugienice – Zduny      – 200 000,00 zł 

 projekt sali gimnastycznej ZSP Nr 4 w Łowiczu  – 40 000,00 zł 

 zakup karetki dla szpitala w Łowiczu   – 150 000,00 zł 

 doposażenie Powiatowej Komendy Policji   – 30 000,00 zł 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczących Komisji 

Stałych Rady Powiatu Łowickiego o przedstawienie opinii dotyczącej projektu 

uchwały Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok.  

  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 

poinformowała, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały RPŁ                

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży           

i Promocji Mieczysław Szymajda poinformował, że Komisja Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji negatywnie zaopiniowała 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa             

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska negatywnie 

zaopiniowała projekt Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Rada Powiatu 

przechodzi do głosowania projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2007 rok wraz z autopoprawkami. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 15 

przeciw  - 3 

wstrzymało się - 3 

podjęli Uchwałę Nr V/28/2007 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami /Zał. Nr 7/.  
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RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH V SESJI RPŁ W DNIU 

28.02.2007 ROKU O GODZINIE 12.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.55 

 

Starosta Janusz Michalak podziękował za duże zrozumienie. Zadeklarował, że 

nie będzie nadużywał tego co jest zapisane w uchwale budżetowej, ZPŁ nie 

ubezwłasnowolni Rady, pomimo, że w budżecie nie ma zapisanych środków 

finansowych na inwestycje drogowe 2 mln – dodał. Nadmienił, iż środki 

finansowe nie będą wydawane bez zgody RPŁ. Myślę, że przy pierwszym 

budżecie potrzebne jest trochę zaufania, które otrzymałem od Państwa, dlatego 

jeszcze raz serdecznie dziękuję – dodał.   

 

Panie Starosta my będziemy się przyglądać, my nie jesteśmy opozycją, my 

zostaliśmy postawieni po stronie opozycji która będzie rozrabiała, także to było 

dzisiaj widać - dodał Radny Michał Śliwiński.  

 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zanim RPŁ 

przejdzie do uchwalenia Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2000 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia 

Powiatu Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” Pan 

Cezary Dzierżek przedstawi sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”.  

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Cezary 

Dzierżek poinformował, że w 1999 roku trzy powiaty powróciły do starej 

historii współpracy – Łęczycki, Kutnowski i Łowicki. Odbyły się spotkania                 

w Bedlnie i Walewicach, i po tych spotkaniach akces do przystąpienia do 

takiego Stowarzyszenia zgłosiły następne powiaty głównie pochodzące z byłego 

województwa skierniewickiego. W ostatecznym jego kształcie, znalały się 

następujące powiaty: Rawski, Skierniewicki miejski, Skierniewicki ziemski, 

Sochaczewski, Łowicki, Zgierski, Kutnowski, Łęczycki to te powiaty utworzyły 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dopraszając samorządy 

lokalne, których dziś jest około 50 – dodał. Poinformował, że pierwszymi 

sprawami, jakimi zajmowało się Stowarzyszenie były sprawy i problemy nowo 

powstałych powiatów, wspólnie z samorządami lokalnymi rozwiązywano ich 

problemy, w końcu założono pewien punkt działania. Takim punktem, który od 

początku funkcjonuje w tym programie są szkolenia, kierowane do samorządów, 
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do podmiotów gospodarczych, oraz do rolników w kontekście spraw unijnych – 

dodał. Poinformował, że powstała akcja szkoleniowa pod hasłem „Polski Serwis 

Unii Europejskich” i Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie tego szkolenia         

i które zaczęło się w Powiecie Kutnowskim, a skończyło w Powiecie Łowickim, 

było to setne spotkanie. Szkolenia mają obsadę merytoryczną, z zakresu 

zamówień publicznych, RIO, kompetencji samorządów gminnych                          

i powiatowych, są one systematyczne, co pewien czas powraca się do 

problemów, gdyż dużo się zmienia – dodał. Poinformował, że odbywają się 

szkolenia także skierowane do podmiotów gospodarczych i rolników. Tu 

szczególnie w ciągu trzech lat szkolenia dotyczyły pozyskiwania środków              

z zewnątrz, programów rolno-środowiskowych, bardzo duży pakiet szkoleń 

odbył się z obszaru ochrony środowiska, dotyczył on czystości wód, odpadów – 

dodał. Poinformował, że lata 2002 – 2003 były przełomowe, gdyż podjęto prace 

związane z powstaniem „Programu Bzura”, który został przyjęty w 2004 roku. 

Program ten odnosi się do wielu spraw, które leżą w kompetencji działań 

samorządów lokalnych, powiatowych, został opracowany w sposób 

obywatelski, pracowali nad nim wszyscy, a koszt to kilkadziesiąt tysięcy złoty,     

i głównie jest to koszt konsultanta, oraz wysiłek samorządowców – dodał. 

Nadmienił, iż ten program zawiera wiele spraw, które są styczne                              

z najważniejszymi dokumentami Województwa Łódzkiego, czyli Strategia 

Województwa Łódzkiego, Projekt Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

programy rozwoju regionalnego. Poinformował, że Województwo Łódzkie 

zostało podzielone na podregiony, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury pokrywa się z podregionem północnym i przejęło na siebie przywilej 

opiniowania spraw związanych z rozwojem regionów, a w szczególności 

podregionu północnego. W chwili obecnej Stowarzyszenie działa w kierunku 

infrastruktury drogowej były składane wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych o pewną pulę środków na nieprzewidziane wypadki – dodał. 

Poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu w 2005 roku została przyjęta 

uchwałą o powołaniu Związku Komunalnego Celowego ds. zagospodarowania 

odpadów i takie działania zostały podjęte. Dziś w pełni realizujemy to 

przedsięwzięcie, choć jest bardzo trudno współpracować z samorządami by je 

zachęcić do wspólnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktur jak np. 

zagospodarowanie odpadów. Jeśli powstanie ten związek to otwiera to drogę do 

poważnego przedsięwzięcia, które zostało przyjęte w Indykatywnym Planie 

Inwestycyjnym Województwa Łódzkiego – dodał. Stwierdził, iż budowa 

zakładu zagospodarowania odpadów zgodnie z ze wszystkimi wymogami 

wynosić będzie  około 7 mln zł. Poinformował, że podmioty, które będą musiały 

robić za własne pieniądze będą obciążane kosztami, a tutaj jest pewien uzysk 

finansowy bo to będzie  ¾ całego przedsięwzięcia. Są także przymiarki do 

innych zadań, bo w latach 2001 – 2002 mówimy o sprawach czystości wód i 

zgłaszaliśmy wniosek do projektu dotyczącego kompleksowego objęcia całego 

podregionu budową oczyszczalni przydomowych, zbiorowych, ale również 
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trzeba myśleć o kwestii zabezpieczenia technologii produkcyjnych                             

w gospodarstwach rolnych oraz o innych sprawach związanych z czystością 

wód, ale to jest kwestia przyszłościowa w latach 2007 – 2013 – dodał. 

Poinformował, że w tym podregionie mówi się dużo o energii odnawialnej. 

Wspólnie z woj. Mazowieckim można by było umieścić Program Bzura                

w Programie Wisła i otwiera nam to furtkę jeśli chodzi o retencję, i takie 

zadania robiliśmy, bardzo często angażowałem osoby merytoryczne, Pana 

Ryszarda Delugę oraz osoby z innych powiatów, które w tych sytuacjach 

pomagały składać wnioski do projektów – dodał. Poinformował, że podjęliśmy 

pewne wspólne z innymi samorządami działania by wywołać pewne 

zapotrzebowanie na spalanie biomasy – dodał. Nadmienił, iż została podjęta 

współpraca z Instytutem w Skierniewicach, a także współpracę z Politechniką 

Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim w tym zakresie, wprowadzono to do Strategii 

Innowacyjności Województwa Łódzkiego. Ważną sprawą jest infrastruktura 

drogowa i dziedzictwo kulturowe. To są te dwa obszary, w których w 

najbliższym czasie w Stowarzyszeniu najsprawniej można przygotować 

projekty, ale opłaca się podejmować zespołowe, samorządowe przedsięwzięcia 

bo uzyskuje się premie finansowe, a także dodatkowo zyskuje się na czasie – 

dodał.       
 

Radny Krzysztof Figat zapytał czy w „Programie Bzura” przewiduje się  

dalszy ciąg regulacji rzeki do ujścia do Wisły, bo w latach 80 – tych została 

dokonana regulacja Bzury na odcinku Bednary – Łowicz, i doprowadziła ona 

jedynie do odwodnienia Łowicza, a podtopienie zostało przeniesione do 

miejscowość Bednary, Kompina, Patoki, Kęszyce.   

 

Cezary Dzierżek poinformował, że problem regulacji rzeki Bzura jest znany 

Stowarzyszeniu. Jeśli ruszy Program Wisła to zostanie uregulowany problem nie 

tylko rzeki Bzura, ale także i innych rzek – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat nadmienił, iż miałoby to efekt nie tylko w formie 

odwodnienia, ale także wpłynęłoby  to na długość mostu w Kompinie.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

delegata do „Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

  

Radna Jolanta Kępka zaproponowała kandydaturę Starosty Łowickiego Pana 

Janusza Michalaka na delegata do „Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury”. 

   

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy Starosta Łowicki Pan 

Janusz Michalak wyraża zgodę na pełnienie funkcji delegata Powiatów 

„Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 
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Starosta Janusz Michalak wyraził zgodę na bycie członkiem Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jeszcze jakieś inne 

kandydatury. 

 

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury na delegata do „Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wyrazili zgodę na wyłonienie Starosty Łowickiego Pana Janusza Michalaka jako 

delegata do „Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia           

31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury”. 

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę NR V/29/2007 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XX/102/2000 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia 

Powiatu Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” 

/Zał. Nr 8/. 

 

3) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania 

czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady 

oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu 

samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego na 

przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w dotychczasowej 

obowiązującej uchwale RPŁ w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady 

do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 
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pojazdu samochodowego niebędącego własnością powiatu, wykorzystywanego 

na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu wskazany jest Pan 

Julian Nowak, który nie jest już radnym RPŁ. Poprosił o zgłaszanie kandydatur 

Wiceprzewodniczących RPŁ do wykonywania ww. czynności.  

  

Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego 

RPŁ Pana Krzysztofa Janickiego do wykonywania czynności związanych              

z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za 

jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością 

powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego 

powiatu 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Wiceprzewodniczący 

RPŁ Pan Krzysztof Janicki wyraża zgodę.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki wyraził zgodę na wykonywanie 

czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady oraz 

określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego 

niebędącego własnością powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży 

służbowej przez radnego powiatu 

 

Radny Paweł Bejda zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego RPŁ Pana 

Edwarda Chądzyńskiego do wykonywania czynności związanych                                 

z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za 

jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością 

powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego 

powiatu 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Wiceprzewodniczący 

RPŁ Pan Edward Chądzyński wyraża zgodę.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński nie wyraził zgody na 

wykonywanie czynności związanych z podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu samochodowego niebędącego własnością powiatu, wykorzystywanego 

na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu 

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 
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wskazali Wiceprzewodniczącego RPŁ Pana Krzysztofa Janickiego do  

wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego 

na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu 

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr V/30/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych                           

z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za 

jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością 

powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego 

powiatu /Zał. Nr 9/.  

 

4) zmieniającej Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                           

24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich. 

 

Radna Jolanta Kępka zgłosiła kandydaturę Starosty Janusza Michalak do 

Zgromadzenia Ogólnego ZPP.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Starosta Janusz Michalak 

wyraża zgodę.  

 

Starosta Janusz Michalak wyraził zgodę na bycie członkiem Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur.  

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 
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wstrzymało się - 0 

wybrali do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Starostę 

Łowickiego Pana Janusza Michalaka.  

 

Panie Starosto, ja nie mam nic przeciwko Pańskiej osobie, ale chciałbym, aby ta 

pamięć nie była tak krótka jak przy budżecie gdyż Pan wspominał                            

w poprzedniej kadencji, że  kiedy Pan będzie Starostą to będzie Pan siedział na 

miejscu – dodał Radny Michał Śliwiński.  

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, iż temu nie zaprzecza, bo będąc 

delegatem do Zgromadzenia Ogólnego ZPP nie ma obowiązku jeżdżenia raz                 

w tygodniu na posiedzenia.  

 

Ale wcześniej Pan krytykował poprzedniego Starostę w tym temacie – dodał 

Radny Michał Śliwiński.  

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż powinien być wybrany delegat do 

zgromadzenia Ogólnego ZPP, chyba, że PŁ zrezygnuje z uczestnictwa                         

w Związku Powiatów Polskich.  

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/31/2007 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr V/27/99 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia                   

do Związku Powiatów Polskich /Zał. Nr 10/. 

 

5) w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2007. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2007. Poinformował, że na realizacje zadań                        

z zakresu rehabilitacji społecznej Powiat Łowicki w 2007 roku otrzymał środki 

finansowe w wysokości 1 373 200,00 zł. Musimy zabezpieczyć środki 

finansowe w wysokości 5% na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

– dodał. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 



 33 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                             

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Janusz Żurek, Stanisław Felczyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli uchwałę Nr V/32/2007 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 /Zał. Nr 11/.  

 

Ad pkt. 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż od kilku tygodni pokój, w którym pracował 

były Sekretarz Powiatu Józef Mucha jest zamknięty i zaplombowany. Kiedy ten 

pokój będzie wreszcie otwarty – zapytał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że obowiązki Sekretarza Powiatu 

powierzone zostały Panu Wojciechowi Miedzianowskiemu – Członkowi 

Zarządu Powiatu Łowickiego. Na sesji marcowej chcę przedstawić Państwu 

propozycje zaakceptowania osoby na stanowisko Sekretarza Powiatu, póki co 

Pan Mucha nie musi świadczyć pracy, ale jest mu płacone wynagrodzenie,                               

a może mogłoby nam braknąć te 5 000,00 zł, dlatego czekamy aż do końca  

okresu wypowiedzenia – dodał.  

 

Radny Dariusz Mroczek poinformował, że w dniach 16 – 18 luty 2007 roku 

wraz z Panem Wojciechem Miedzianowskim – Członkiem ZPŁ przebywał                         

w Solecznikach na wieleńszczyźnie. Tamtejszy zespół ludowy obchodził swoje 

20 – lecie, ponawiam zaproszenie, gdyż taki koncert ponownie odbędzie się                

w dniach 16 – 18 kwietnia br., przekazuję także pozdrowienia od tamtejszej 

społeczności dla Burmistrza Bejdy, miło wspominali pobyt Pana Burmistrza, ja 

natomiast chciałem powiedzieć, że wraz z delegacją miejską przekazaliśmy 

komplet strojów łowickich solczanie reprezentują tak więc i folklor łowicki – 

dodał. Podziękował obecnym i przyszłym fundatorom, gdyż wpłat można 

dokonywać na konto Łowickiego Ośrodka Kultury – dodał. Podziękował 

Urzędowi Miasta Łowicza, Urzędowi Gminy Kiernozia, Wójtowi Andrzejowi 

Werlle, Radnym: Ryszardowi Malesie, Krzysztofi Dąbrowskiemu, Michałowi 

Śliwińskiemu, Krzysztofowi Figatowi, Waldemarowi Wojciechowskiemu, 
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Wojciechowi Miedzianowskiemu, Jolancie Kępka, Marcinowi Kosiorkowi, 

Staroście Januszowi Michalakowi. Gdyby były osoby chętne na wyjazd                      

w miesiącu kwietniu to go  pewnie zorganizujemy, bo miło by było nawiązać 

współpracę, Soleczniki są dużym regionem – dodał.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał czy sprawa zaginionych danych z komputera 

Sekretarza Powiatu Pana Józefa Muchy się rozwiązała i czy postawiono jakieś 

zarzuty Panu Sekretarzowi. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w związku z tym, iż Sekretarz 

Pan Józef Mucha przekazał informacje, iż posiada skopiowane dokumenty             

z komputera na dysku CD, to nie zostały podjęte żadne kroki. A część dotycząca 

danych osobowych była na serwerze głównym Starostwa.  Nie dociekaliśmy czy 

były jakieś prywatne dane czy nie, uważam, że w komputerze jak w biurku 

można mieć zdjęcie swojej żony czy dziecka – dodał.  

 

Radny Paweł Bejda stwierdził, iż w związku z tym, iż z ust Pana Starosty padły 

słowa, że „jest możliwość skierowania do Prokuratury sprawy przeciwko Panu 

Sekretarzowi” chciałby, żeby teraz publicznie Pan Starosta ustosunkował się do 

tego. Osądzić człowieka o coś można bardzo łatwo, słowa czasami mogą 

uczynić bardzo wiele szkody, chciałbym Panie Starosto byśmy byli w porządku 

do końca wobec Pana Sekretarza i żeby się Pan do tego ustosunkował – dodał.   

 

Zaprzestałem jakichkolwiek działań ścigających, ponieważ wiedziałem, jakie to 

może mieć skutki, jeżeli Pan Mucha czuje się dotknięty, to są procedury na to, ja 

jestem gotowy – dodał Starosta Janusz Michalak. Poinformował, że nie będzie 

przepraszał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że przyjmując gabinet 

Pana Sekretarza została przekazana mu płyta z danymi. Ja nie sprawdzałem 

dokładnie, co znajduje się na tej płycie, Pan Sekretarz otworzył komputer, 

powiedział, że na tej płycie znajduje się zawartość pliku „Moje dokumenty”, ale 

wiemy doskonale, że nie chodzi o to, żeby teraz dociekać, chociaż można, bo            

w tym momencie nie wiemy co było przed, co było po, gdyby mechanizm był 

taki – idę na urlop przekazuję płytkę z taką i taką zawartością ona zostaje u Pana 

Starosty czy gdziekolwiek indziej i później się otwiera i się sprawdza, to można 

to ustalić czy to było to samo, ja w tym momencie nie wiem czy to co jest                  

w komputerze czy na płycie było przedtem – dodał. Nadmienił, iż zaniechanie 

jakiś dalszych działań w tej materii jest wystarczającą dozą zaufania dla Pana 

Starosty. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż uważa, że Pan Sekretarz został troszkę 

pomówiony i to jest już jego wola jak to dalej rozstrzygnie. Nie mówmy                       
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o takich rzeczach, że „co było przekazane”, bo wydaje mi się, że w Starostwie 

jest informatyk i kopie bezpieczeństwa są robione – dodał. 

 

Ten gabinet i ten komputer był wyłączony spod całych procedur, nie wiem 

dlaczego – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że osoba odchodząca z danej instytucji 

powinna zostawić wszystko tak jak jest, nie powinna niczego kasować. Podam 

przykład, że ja mam kontrakt z Urzędem Miasta Łowicza do końca sierpnia 

2007 roku,  i uważam, że  zostawiam wszystko, dla następnego Dyrektora po 

mnie, jeśli nie będą mu dane służyły właściwie skasuje je, ja nie powinnam 

niszczyć żadnych dokumentów – dodała.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż bardzo się cieszy, że 

Radni Paweł Bejda i Michał Śliwiński poruszyli ten temat. Sam już byłem                    

w takiej sytuacji, kiedy to postawiono mi zarzuty, a potem nie chciano się do 

nich ustosunkować i chciano je wycofać, także cieszę się, że Panowie zajęli 

takie stanowisko – dodał. 

 

Panie Przewodniczący to jest niewspółmierne do zarzutów wobec danego 

człowieka do Prokuratora – dodał Radny Paweł Bejda. Stwierdził, iż istnieją 

procedury i informacje niejawne, do których, których tego, co wiadomo, był 

upoważniony Pan Sekretarz. Nie wiem jak to się dalej odbywało, ale padło z ust 

Pani Jolanty Kępka o jakimś „kasowaniu” i tak dalej, ja nie wiem czy Pan 

Sekretarz coś tam wykasował, bo w tej chwili pojawiają się nowe zarzuty wobec 

Pana Sekretarza, myślę, że może powołajmy jakąś spec-komisję, która się tą 

sprawą zajmie – dodał. Nadmienił, iż specjalnie poruszył ten temat po to, by 

publicznie przy mediach można by było się do tego ustosunkować czy są 

zarzuty wobec tego człowieka czy ich niema. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński poinformował, że ma prośbę 

do ZPŁ by wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich, a konkretnie chodzi                    

o drogę Łowicz – Łęczyca, na odcinku od Chruślina w stronę Piątku. Jest tak 

niskie pobocze, bo wiadomo, że jeśli jest zablokowany Stryków na autostradę to 

cały ruch jest kierowany tam, jest tam wąska droga, w tej chwili w niektórych 

miejscach pobocze jest pół metra niżej, a wypadki się zdarzają, ostatnio dwa 

TIR-y leżały – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w przyszłym 

tygodniu najprawdopodobniej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbędzie 

się spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Przy okazji 

postaramy się poruszyć ten temat – dodał. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał pismo z dnia 19 lutego 2007 

roku w sprawie powołaniu Klubu Radnych PSL – Porozumienie /Zał. Nr 12/.   

 

Ad pkt. 12  

 

Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady I Sesji RPŁ. 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 
 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 

 

 
 


