
P R O T O K Ó Ł  Nr VI/07 

 

z obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 marca 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 VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z V 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. Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

8. Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

10. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) uchylającej Uchwałę Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia        

31 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

3) zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów 

wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 zmienionej 

Uchwałą Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 
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2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa 

Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego               

i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2006/2007. 

4) w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kotarskiej – Skarbnika Powiatu 

Łowickiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy 

lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 

organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku, 

5) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok, 

6) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

7) w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej 

nieruchomości, 

8) w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, 

9) w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza, 

10) w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy 

i jego stałego zastępcy, 

11) w sprawie wyboru pozaetatowego członka Zarządu Powiatu Łowickiego, 

12) w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łowickiego, 

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

12.  Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył VI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad VI Sesji RPŁ. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z V 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 V 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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 Członkowie Zarządu przyjęli autopoprawkę do projektu Uchwały RPŁ                         

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok,  

 Członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2006 rok, 

 dofinansowania wyjazdu trzech uczennic z ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu do 

Francji na spotkanie Młodych Europejczyków – Członkowie Zarządu 

zdecydowali, aby wyjazd trzech uczennic z ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu do 

Francji na spotkanie Młodych Europejczyków został dofinansowany                      

w wysokości 900,00 zł, po 300,00 zł na jedną osobę, ze środków finansowych 

rozdziału 80195 - pozostała działalność,  

 zatwierdzenie Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2007 rok – Członkowie 

Zarządu zatwierdzili Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2007 roku poszerzony           

o zapis partnerskiej współpracy trzech powiatów: łowickiego, tatrzańskiego            

i kartuskiego w zakresie edukacji, kultury i promocji.   

 zlecenia wymiany rur kanalizacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie -  

Członkowie Zarządu zdecydowali, że aby z uwagi na ograniczone środki 

finansowe wnioskodawca na własny koszt i we własnym zakresie dokonał 

wymiany rur kanalizacyjnych w NZOZ w Sobocie. 

 wniosku o nabycie działki przez Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw         

w Łowiczu – Członkowie Zarządu zdecydowali, że wniosek Zrzeszenia 

Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu w sprawie wydania decyzji na 

zakup będącej  w dzierżawie od 01.01.2006 roku wiaty wraz z niezbędną 

działką o powierzchni 300 m² oraz budynku biurowego należącego do ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu położonego przy ul. Blich może być rozpatrzony przy 

opracowywaniu kompleksowego zagospodarowania gruntów po ewentualnej 

likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

 dzierżawy lokalu położonego na parterze  budynku  ul. Stary Rynek 17 przez 

ZOZ w Łowiczu – Członkowie Zarządu zdecydowali o wystosowaniu pisma do 

Dyrektora ZOZ w Łowiczu Pana Jacka Chylińskiego dotyczącego wyjaśnienia 

bezczynności w gospodarowaniu mieniem jakim jest lokal położony na parterze 

w budynku przy ul. Stary Rynek 17 który został przekazany ZOZ w Łowiczu 

umową dzierżawy, 

 budynku tzw. „Alkierzówki” położonego w Łowiczu przy ul. Blich – 

Członkowie Zarządu zdecydowali o podjęciu działań zmierzających do 

rozbiórki budynku „Alkierzówki” i wygaszenia trwałego zarządu tej 

nieruchomości dla ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

 wszczęcia procedury podziałowej nieruchomości położonych przy ul. Blich -  

Członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali o wszczęciu działań 

zmierzających do podziału terenów będących własnością Powiatu Łowickiego 
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położonych między rzeką Bzurą, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, 

 uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Łowicza – fragment obrębu Małyszce - wnioskodawca Burmistrz Miasta 

Łowicza – Członkowie Zarządu pozytywnie uzgodnili projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza – fragment obrębu 

Małyszce na wniosek Burmistrz Miasta Łowicza.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego był 

gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Nadmienił, iż ZPŁ 

podjął następujące Uchwały w sprawach: 

1. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 

zestawu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem dla Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu”, 

2. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok, 

3. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok, 

4. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu                  

i Muzeum  w Łowiczu za 2006 rok.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego 

pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu Łowickiego przygotowane 

na VI Sesję Rady Powiatu Łowickiego.   

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego        

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 07.03.07r posiedzenie Kapituły podczas której dokonano wyboru „Młodego 

Łowiczanina Roku”, 

 12.03.07r posiedzenie Rady Muzeum w Łowiczu, 

 14.03.07r konferencja zorganizowana przez Wydział EKS pt.: „Zapewnienie 

efektywności kształcenie ogólnego i zawodowego” 

 15.03.07r odbył się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, 

 16.03.07r odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Młodego Łowiczanina 2006 

Roku”, 
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 17.03.07r odbyła się uroczystość pt.: „Dzień Seniora Strażaka” w OSP                   

w Kiernozi, 

 17.03.07r otwarcie wystawy Juliana Brzozowskiego i Muzeum Rodziny 

Brzozowskich w Sromowie w 5 rocznicę śmierci artysty, 

 19.03.07r otwarcie punktu kasowego SKOK w Łowiczu, 

 21.03.07r udział w Targach Edukacyjnych pod nazwą: „Szkoła bliżej”, które 

odbyły się na hali OSiR w Łowiczu,  

 22.03.07r odbyła się roczna odprawa w Komendzie Powiatowej Policji                 

w Łowiczu, 

 27.03.07r udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 7 
 

Stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu Zygmunt Galant przedstawił                  

i omówił informację o działalności policji na terenie powiatu za 2006 rok          

/Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Rozwój sportu i turystyki w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła informację dotyczącą 

rozwoju sportu w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 3/. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił informację na temat 

rozwoju turystyki w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 3/. Poinformował, że turystyka 

jest szansą dla rozwoju Powiatu Łowickiego. Nie wszystkie szanse są jednak 

wykorzystywane z uwagi na brak nowych miejsc noclegowych, nasza idea jest taka 

by pobudzić ten rynek turystyczny, więc dokonujemy wszystkich zabiegów by 

przyciągać turystów, bo to spowoduje powstawanie nowych miejsc 

gastronomicznych, czy nawet miejsc hotelowych – dodał. Poinformował, że 

Wydział RIP bierze udział w różnych wydarzeniach, współpracuje z różnymi 

organizacjami, Urzędem Miasta w Łowiczu. Taka współpraca zaowocowała 

udziałem w Targach „Na styku kultur” w Łodzi – dodał. Nadmienił, iż współpraca 

z innymi podmiotami powinna przynieść efekty w postaci odwiedzających Powiat 

Łowicki turystów z Łodzi czy z Warszawy, a także m.in. z Poznania.           
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Ad pkt. 9 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła             

sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów /Zał. Nr 4/. 

Poinformowała, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów do 31 marca każdego roku 

składa Radzie Powiatu sprawozdanie ze swej działalności, które następnie 

przekazywane jest do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako 

Rzecznik współpracuję także ściśle z wszelkimi instytucjami, które wspomagają 

działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz ochrony praw 

konsumenta – dodała. Nadmieniła, iż spraw i obowiązków jest coraz więcej, na 

obecną chwilę jest 79 nowych spraw do załatwienia, wymagających 

zaangażowania nie tylko Powiatowego Rzecznika Konsumenta, ale także innych 

organów ścigania i innych urzędów.     

 

Ad pkt. 10 

 

Podjęcie Uchwał RPŁ: 

 

1) uchylającej Uchwałę Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia        

31 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

 

Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia            

i Pomocy Społecznej Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ 

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

2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej            

w Łowiczu. Poinformowała, że stosownie do pisma Wydziału Organizacji, 

Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 21 lutego 

2007 roku oraz w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu z dnia 22 marca 2006 roku wg którego rozszerzenie sfery usług 

świadczonych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, który utworzyła jednostka 

samorządu terytorialnego, mieści się w zakresie „przekształcenia” w rozumieniu 

art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, więc 

wymaga uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego,                      

w związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia uchwały, o której mowa 

powyżej.  
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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 VI/33/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku uchylającą Uchwałę Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                

31 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 5/. 

 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

 

Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia            

i Pomocy Społecznej Joanna Jaros przedstawiła i omówiła projekt uchwały        

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Poinformowała, 

że przekształcenie ZOZ w Łowiczu polega na rozszerzeniu działalności w zakresie 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o usługi zdrowotne świadczone przez 

poradnię chirurgii urazowo – ortopedycznej i poradnię reumatologiczną, 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 /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Radny Krzysztof Figat/: 

 za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                 

/Zał. Nr 6/ 

 

3) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu 
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przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów 

wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 zmienionej 

Uchwałą Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 

2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa 

Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego               

i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2006/2007. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że pisząc co roku 

projekt stypendialny załącznikiem do uchwały jest zawsze regulamin który 

szczegółowo precyzuje zasady przyznawania, wypłacania stypendiów. Ponieważ 

mieliśmy zapis, że to poszczególne szkoły wypłacają stypendia musieliśmy 

dokonać zmiany polegającej na tym, iż Szkoła Pijarska Królowej Pokoju otrzymuje 

od nas środki finansowe w formie dotacji i dlatego nie jest tak łatwo przekazać 

stypendia dla 4 uczniów tej szkoły, którzy zakwalifikowali się do otrzymywania 

tego stypendium, a dotacja jest przekazywana na konkretne cele, są to środki unijne 

i stąd zmiana ww. uchwały, która wiąże się z możliwością wypłacania stypendium 

konkretnie w Starostwie Powiatowym w Łowiczu dla 4 uczniów Liceum 

Pijarskiego im. Królowej Pokoju – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 

/Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia 

Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych               

z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 

zmienionej Uchwałą Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania                       

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
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szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2006/2007.  

 

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

pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Radny Dariusz Kosmatka/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku zmieniający Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia     

28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 

2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/                  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego                

i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                

z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 

zmienionej Uchwałą Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania                      

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku 

szkolnym 2006/2007 /Zał. Nr 7/. 

 

4) w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kotarskiej – Skarbnika Powiatu 

Łowickiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy 

lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 

organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku, 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ               

w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kotarskiej – Skarbnika Powiatu Łowickiego      

o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach 
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bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 

lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli Uchwałę Nr VI/36/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kotarskiej – Skarbnika Powiatu 

Łowickiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby 

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 

dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku /Zał. Nr 8/. 

 

Radny Jerzy Wolski w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska poprosił o 15 minut przerwy w obradach                     

VI Sesji RPŁ w dniu 28.03.2007 r. w celu zaopiniowania projektów uchwał. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

30 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VI SESJI RPŁ W DNIU 

28.03.2007 ROKU O GODZINIE 10.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.20 

 

5) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni 

otrzymali projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 

2007 rok wraz z autopoprawką polegającą na udzieleniu dla ZOZ w Łowiczu 

dotacji w wysokości 150 000,00 zł na realizacje remontów. Przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok,                

z wyżej omówioną autopoprawką.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr VI/37/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie zmiany budżetu /Zał. Nr 9/ 
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6) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Stanisław Felczyński poinformował, że Ośrodek Zdrowia w Łyszkowicach 

został wybudowany 20 lat temu w latach 80 – tych. Inwestorem tej budowy była 

Gmina Łyszkowice i w części mieszkańcy tej Gminy poprzez Społeczny Komitet 

budowy tego Ośrodka, były zbierane składki na jego budowę – dodał. Nadmienił, 

iż w chwili obecnej jest to obiekt pusty, niezagospodarowany, lekarki, które 

dzierżawiły go wybudowały swój własny Ośrodek Zdrowia i teraz są już na swoim, 

gmina Łyszkowice złożyła akces przejęcie tego Ośrodka, nieodpłatnie i dla mnie 

dziwną rzeczą jest, że to gmina budowała ten Ośrodek, a teraz musi odkupywać to 

co wcześniej wybudowała – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w latach 1989 – 1990 ustawodawca, 

obywatele tego Kraju zdecydowali, że rządy są nieprawidłowo prowadzone                

i zdecydowano o wprowadzeniu jednostek samorządowych. Ustawodawca 

wyposażył samorządy w majątek potrzebny do prowadzenia zadań, wtedy 

pozostawało to jeszcze przy władzach centralnych, zaś w roku 1998 w wyniku 

kolejnej reformy zadania przypisano samorządom powiatowym i majątek związany 

z ochroną zdrowia, chcę przypomnieć, że w latach 80 – tych gmina nie była 

jednostką samorządowa tylko jednostką administracji państwowej, ponadto proszę 

Państwa nie można tak podchodzić do sprawy, że „myśmy budowali to nam 

oddajcie”, to ja mógłbym złośliwie spytać „czy gmina chce odebrać te drogi, które 

budowała sama, a dzisiaj są w takim stanie i są przypisane powiatowi” nie – dodał. 

Nadmienił, iż na jednej z poprzednich Komisji słusznie Pan Radny Michał 

Śliwiński zauważył, że mieszkańcy w nawet większym stopniu budowali domy 

ludowe, strażnice, szkoły i stało się to majątkiem gminy. Jeśli nie ma w nich 

działalności, prowadzi to gmina po prostu je sprzedaje wykorzystując te środki 

finansowe na co innego, za chwilę staniemy przed dylematem jak pomóc 

szpitalowi, za chwile staniemy przed dyskusją, że na drogi powiatowe na terenie 

gmin jest za mało środków finansowych, Ośrodek Zdrowia w Łyszkowicach jest     

w trochę innej sytuacji, bo tak jak powiedział Pan Radny Felczyński nie odbywa 

się już w nim działalność związana ze świadczeniem usług zdrowotnych – dodał. 

Na wszystkich innych OZ zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ZPŁ będzie proponował inne 
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rozwiązania korzystniejsze dla gmin jeśli te będą zainteresowane, lub dla osób 

obecnie je dzierżawiących i prowadzących działalność ochrony zdrowia – dodał. 

 

Jakie są nasze obawy, hasło sprzedaży, przekazywania bądź zbywania OZ  rzucone 

było kilka lat temu, to nie jest nowum, to nie to, że nowo wybrana Komisja 

Rewizyjna pojechała do OZ w Łyszkowicach , rozmawialiśmy o tym trzy, dwa lata 

temu , spodziewaliśmy się jako Komisja Rozwoju Gospodarczego aby Rady Gmin 

wyraźnie wypowiedziały się  na piśmie w tym temacie, czy chcą przejąć OZ za 

darmo, czy za złotówkę, czy może po kosztach poniesionych przez Starostwo 

Powiatowe w Łowiczu za ostatnie 8 – 9 lat włożonych w dany OZ i już w tym 

momencie jest polemika, niech nie będzie to stanowisko Wójta tylko stanowisko 

Radny Rady danej Gminy, uważam, że w tym momencie projekt tej uchwały jest 

wyjściem przed szereg, nikt z Wójtów obecnych tu i nieobecnych nie 

wypowiedział się oficjalnie w imieniu Rady Gminy, i w tym momencie zbywając 

OZ w Łyszkowicach zdaniem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska  jest nie na miejscu  – stwierdził  Radny Jerzy 

Wolski. 
 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, iż budynek w którym mieścił się OZ              

w Łyszkowicach nie jest już Ośrodkiem Zdrowia, to jest pustostan prawie już od         

2 lat. My chcemy współpracy z Gminami, ale na zasadach partnerskich – dodał. 

Nadmienił, iż proponują Gminą lepsze, korzystniejsze warunki i to Rada Powiatu 

Łowickiego zdecyduje na jakich warunkach Gminy je przejmą, ale pod warunkiem, 

ze będzie tam prowadzona działalność zdrowotna, przynajmniej do czasu kiedy tak 

jak np. w Łyszkowicach ktoś nie wybuduje sobie własnego OZ. Stwierdził, iż 

każdy gospodaruje tym, co posiada, gminy nie miały i nie mają skrupułów                      

w pobieraniu podatków od nieruchomości od budynków w których mieszczą się 

OZ. Czy Wójt Gminy Łyszkowice nie pobiera podatku od tego budynku – pobiera 

– a jest to niebagatelna kwota dla naszego budżetu ponad 30 000,00 zł rocznie – 

dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż ZPŁ obiecał, że przygotuje kompleksową 

informację o sytuacji OZ. Czy mamy się ich wyzbyć, czy w dalszym ciągu mają 

funkcjonować, nie rozumiem dlaczego ten jeden OZ mamy sprzedawać, a jeśli np. 

ZPŁ będzie chciał przekazać te budynki Gminą za symboliczną złotówkę, zaś 

lekarze je dzierżawiący obecnie zgłoszą chęć ich wykupu, czy nie obawiacie się 

Panowie o taką sytuację, bo taka ewentualność może nastąpić – dodał.  

 

Gminom jesteśmy władni jako Rada Powiatu przekazać te obiekty, zaś osobom je 

obecnie prowadzącym nie, musi być to na zasadach kontrolnych  – dodał Starosta 
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Janusz Michalak.  Nadmienił, iż w drodze przetargowej cena w I przetargu nie 

może być niższa niż wycena, dopiero w kolejnych postępowaniach przetargowych 

może być ona zmniejszona. Gminom można te obiekty sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż do tej sprawy należało by podejść 

kompleksowo np. sprzedając te budynki Gminą za cenę taką jakie środki finansowe 

Starostwa Powiatowe włożyło w ich remonty. Może zaistnieć sytuacja, że lekarze 

będą mieli pretensje, że jeden OZ został sprzedany w drodze przetargu albo 

przekazany Gminie, bo lekarze może chcieliby wykupić je na własność i może nie 

chcieliby chodzić po środki finansowe na remonty do Wójta tylko do Starosty – 

dodał. 
 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, iż Radny Stanisław Felczyński reprezentuje 

Gminę Łyszkowice. Dlaczego Pan Radny wcześniej się nie zainteresował, tym że 

lekarze opuszczają ten obiekt, zostawiają go pustostan został do dnia dzisiejszego, 

dlaczego Zarząd poprzedniej kadencji również nie zastanowił się, że lekarze 

opuszczą ten teren, został ten pustostan zostawiony bez ogrzewania, bez 

możliwości aby ten budynek nie niszczał, w tej chwili obiekt ten jest w stanie 

bardzo nieciekawym – zapytała. Ja uważam, że gdyby w tamtym momencie 

pomyślano, to dlaczego wtedy Gmina nie mogła przejąć, dlaczego ZPŁ tego nie 

ogrzewał i nie umieścił w nim czegoś innego, a teraz nie mielibyśmy takiej 

sytuacji, że ten obiekt wygląda tak jak wygląda – dodała. Nadmieniła, iż na tej 

działce zrobiono podział geodezyjny, działkę tą podzielono i sprzedano osobie 

prywatnej, pozbawiając w ten sposób teren na którym stoi OZ możliwości lepszego 

zagospodarowania. Nie można tam wykonać parkingu lub zgodnie z propozycją 

Pana Krzysztofa Figata umieszczenia tam Domu Dziecka, nie można tam nawet 

zorganizować placu zabaw bo teren został sprzedany – dodała. 

 

Radny Stanisław Felczyński poinformował, że lekarki opuściły Ośrodek Zdrowia 

w Łyszkowicach dlatego, iż pobudowały sobie własny Ośrodek i są na swoim by 

nie płacić czynszu. 

 

Radny Krzysztof Figat nadmienił, iż rozmowa toczy  się wokół jednego Ośrodka 

Zdrowia. Gdybyście Państwo chcieli podzielić, a sądzę nie tylko mój pogląd, to 

proponuję aby zdjąć ten punkt z obrad dzisiejszej Sesji RPŁ, ze względu na to by 

zastanowić się nad kompleksowym załatwieniem sprawy wszystkich OZ, bo ja nie 

wiem czy już jest ktoś chętny na nabycie tego Ośrodka i musimy się z tym tak 

pośpieszyć, czy możemy zaczekać, bo nie sądzę , że stanowi to taką wielką wartość 

która uratuje budżet Rady Powiatu na rok 2007– dodał. Zgłosił wniosek formalny    
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o zdjęcie z obrad VI Sesji RPŁ w punkcie 10 - Podjęcie Uchwał RPŁ podpunktu         

6 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego i  aby zastanowić się nad wszystkimi OZ, ta sytuacja proszę Państwa 

nas nie ominie, a mamy informacje, że inni lekarze NZOZ przygotowują się do 

tego by budować własne OZ – dodał. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski  nadmienił, iż chciałby ustosunkować się 

do pytań dotyczących OZ będących własnością Powiatu Łowickiego. OZ na terenie 

Powiatu Łowickiego są różne i należy je różnicować, dlaczego do każdego                   

z Ośrodków Zdrowia podchodzimy inaczej, gdyż każdy z OZ jest inny, w każdym 

prowadzona jest inna specyfika działania bo w jednym są mieszkania, a w drugich 

ich nie ma, i są w nich pustostany , to Powiat Łowicki będzie decydował o tym jak 

będzie gospodarowane  to mienie powiatu – dodał. Stwierdził, że kompleksowe 

podejście do tej sprawy jest  błędem, gdyż każdy z OZ jest inny, inaczej trzeba by 

było podejść do OZ w którym są mieszkania,  inaczej w którym są pustostany,            

a inaczej w którym są prowadzone usługi medyczne, a zupełnie inaczej tam gdzie 

gminy są zainteresowane nabyciem tych obiektów – dodał. Stwierdził, iż czym 

innym jest uwzględnienie aspektów społecznych, bonifikat, rozłożeniem na raty, 

czy ewentualnym dużym upustem ustalonym przez Radę Powiatu i inna jest 

sprzedaż w przetargu. Musimy pamiętać, że te pieniądze zasilą nasz budżet, zasilą 

fundusze inwestycyjne naszego budżetu lub będą na pokrycie jakiś innych 

zobowiązań, wydaje mi się iż powinniśmy patrzeć na całe społeczeństwo naszego 

Powiatu, ale przed nami jest też obowiązek dbania i dysponowania mieniem 

powiatu, wydaje mi się iż do każdego OZ powinniśmy podejść specyficznie                

i oddzielnie – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały RPŁ. Odczytał podjęty na posiedzeniu w dniu 22 marca 2007 roku. 

wniosek  Komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa          

i Ochrony Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu Łowickiego                       

o wypracowanie zasad przekazywania lub zbywania wszystkich ośrodków 

zdrowia na terenie Powiatu Łowickiego. My nie jesteśmy przeciwko zbywaniu, 

przekazywaniu OZ, nie określiliśmy się tutaj, tylko powinniśmy wypracować jakiś 

model – dodał. Nadmienił, iż w jednej z audycji radiowych Radia VICTORIA Wójt 

Gminy Nieborów wyraził chęć przejęcia OZ, ale za darmo, nawet nie za złotówkę 

bo czynsz płaca lekarze. Zwrócił się z zapytaniem do obecnego na sali Wójta 

Gminy Chąśno Pana Dariusza Reczulskiego, czy Wójt Gminy Chąśno w tej chwili 

jest w stanie powiedzieć, czy kupi, weźmie, czy przejmie OZ w Chąśnie. Chcę 

udowodnić Zarządowi, że nie są jeszcze wypracowane wnioski przez poszczególne 
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Rady Gmin, tak jak nie ma tutaj wniosku Radnych Gminy Łyszkowice – dodał. 

Czy Rada Gminy Chąśno ma wypracowane stanowisko – zapytał. 

 

Wójt Gminy Chąśno Dariusz Reczulski poinformował, że Rada Gminy Chąśno 

czeka na bardziej szczegółowe warunki przekazania Ośrodka Zdrowia.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w sprawie dróg i OZ, ZPŁ daje sobie 

czas przez, obecny rok aby pewne sprawy móc załatwić. Przez 8 lat nic się nie 

załatwiło, a Pan teraz by chciał aby załatwić to przez pierwsze 3 miesiące, nie da 

się bo nie ma na wszystko czasu – dodał. Poinformował, że zwrócił się z pytaniem 

do Wójta Gminy Łyszkowice, czy jako Gmina są zainteresowani formą przejęcia 

budynku po Ośrodku Zdrowia, zaś odpowiedź Wójta była, że „albo za darmo albo 

wcale”. Szczerze pytałem i uzyskałem odpowiedź więc uważałem że sprawa tego 

budynku jest załatwiona, Wójt Reczulski jest zainteresowany tą sprawą                       

i zrozumiał naszą argumentację, że nie może być po równo bo jest to 

niesprawiedliwe w stosunku do innych gmin, gdzie były lub nie przeprowadzane 

remonty w tych budynkach, ale stałą zasadę musimy wypracować, ja już mówiłem 

że albo przyjmujemy zasadę zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje przez 

Powiat, albo ustalenie bonifikaty 50, 80, 95 % - dodał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w połowie 2005 roku 

Zarząd Powiatu przygotował uchwałę odnośnie sprzedaży OZ w Łyszkowicach.     

To był moment kiedy Panie które wynajmowały ten OZ opuściły go i przechodziły 

do własnego, Rada wtedy zdecydowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad 

Sesji i tak też się stało – dodał. Stwierdził, że lekarze rodzinni są monopolistami. 

Mamy szpital którego w chwili obecnej zadłużenie wynosi około 20 mln zł, a jeśli 

na terenie Powiatu Łowickiego jest 10 jednostek samorządowych i gdyby każda 

wspomogła go po 200 000,00 zł to by w szpitalu była płynność finansowa – dodał. 

Poinformował, że gdyby Wójt Łyszkowic powiedział, że ten budynek będzie 

wykorzystany dla służby zdrowia to Starosta by pewnie nic nie mówił, ale 

prawdopodobnie po sprzedaży będzie przeznaczony na sklep bo OZ już                     

w Łyszkowicach jest. Dlatego proponowałbym aby dyskusje odnośnie OZ połączyć 

z sytuacją dotyczącą szpitala łowickiego, bo jako powiat powinniśmy wziąć pod 

uwagę ochronę zdrowia i opiekę społeczną  w gminach i mieście bo razem jest to 

powiat – dodał. Nadmienił, iż jest końcówka I kwartału 2007 roku. Sporo było 

powiedziane w latach ubiegłych i teraz na temat sieci szpitali, ale do tej pory nic w 

tym temacie nie wiemy, jest błoga cisza, a my jako samorząd powiatowy sieci 

szpitali nie ustalimy – dodał. Stwierdził, iż powinni zrobić to niezależni eksperci. 

Ja jestem za tym by te wolne Ośrodki Zdrowia które już są sprzedać i ewentualnie 

tymi środkami wzmacniać szpital łowicki. Nie powinniśmy dyskutować                      
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w kontekście budżetu, że są tylko ważne drogi, szpital czy szkoły powinniśmy 

dyskutować w kontekście że wszystko jest ważne i drogi i szkoły i szpital – dodał.  

 

Z całym szacunkiem do myśli ekonomicznej Pana Wicestarosty, nie wiem czy 

poręczając dla szpitala większy kredyt niż 5 mln, i co roku dając mu 1 mln zł to 

szpital miałby płynność finansową, mi wydaje się, że nie, sprzedając pojedyncze 

OZ to tej płynności finansowej szpital nie będzie miał, myślimy że dzięki nim 

możemy obronić szpital, wiemy bo tak nam powiedziano w Warszawie, że w sieci 

szpitali nie znajdzie się tylko ten który nie będzie chciał, jeżeli organ założycielski 

go nie obroni to on się nie znajdzie, dlatego my nie jesteśmy przeciwko sprzedaży 

OZ, tylko abyśmy dzięki nim m.in. mogli pomóc szpitalowi – dodał Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Radny Janusz Żurek stwierdził, iż Polska nie nazywała się samorządną, tak jak  

to politycznie powiedziano, ale była trochę samorządna dzięki upartości Radnym, 

którzy zgłaszali pewne postulaty do władz i robili robotę. Podał przykład budowy 

OZ na terenie Gminy Kiernozia, gdzie pomogła parafia przeznaczając grunty pod 

budowę i społeczeństwo, które przekazało znaczne środki finansowe i Urząd 

Gminy. Na to są dokumenty, a że był taki ustrój jaki był, to wszystko przejął ZOZ 

w Gostyninie – dodał. Nadmienił, iż w tamtym czasie prywatnie zakładał sobie 

telefon, kosztowało to wówczas bardzo dużo, bo 94 mln zł, a przy odbiorze zrzekł 

się wszystkiego na koszt Telekomunikacji. Taki był system, ale samorządność 

pewna istniała – dodał. Nadmienił, iż konsultacje co do przekazania Ośrodków 

Zdrowia nie powinny odbywać się jedynie z Wójtami Gmin, powinna być opinia 

Rady Gminy, gdyż tych ludzi wybiera społeczeństwo. Jeśli taka opinia będzie, 

wówczas można mówić o budowaniu Polski samorządowej, jeśli tego nie będzie, to 

przykro powiedzieć, ale Polska znów będzie globalna, jednoosobowa – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że w Zdunach jest lecznica weterynaryjna,         

w której prowadzona jest działalność weterynaryjna przez jego kolegów. Ja także 

mieszkam w Zdunach i jako weterynarz także mam nie mniej pracy – dodał. 

Stwierdził, iż przekonywanie, że jeśli w Łyszkowicach nie będzie drugiego 

Ośrodka Zdrowia i nic się nie zawali, to nie jest żaden argument.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie wie dlaczego Radny Żurek czuje 

się urażony, nie wie czy występuje w imieniu wszystkich samorządowców 

poprzedniego okresu. Ja powiedziałem, że Gminy były organem administracji 

państwowej, a rola samorządów nie polegała tylko na tym, że wolno było składać 

wnioski bądź nie, ale dzisiaj samorządy posiadają dochody własne, którymi mogą 

dysponować w dowolny sposób – dodał. 
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 Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni przechodzą do 

głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Radnego Krzysztofa Figata o zdjęcie        

z porządku obrad VI Sesji RPŁ w punkcie 10 - Podjęcie Uchwał RPŁ podpunktu         

6 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 8 

przeciw   - 12 

wstrzymało się   - 1 

nie zdjęli z porządku obrad VI Sesji RPŁ w punkcie 10 - Podjęcie Uchwał RPŁ 

podpunktu 6 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 12 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 2 

podjęli Uchwałę Nr VI/38/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

7) w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej 

nieruchomości, 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym 

niezabudowanej nieruchomości. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr VI/39/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości 

/Zał. Nr 11/. 

 

8) w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił i omówił projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Radny Krzysztof Figat/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli Uchwałę Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi /Zał. Nr 12/. 

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski poinformował, że ma nadzieje, iż nie 

wprowadził żadnego rozdźwięku w Radzie Powiatu. Takie porozumienie nie jest 

rzeczą nową, ponieważ w poprzedniej kadencji także były podejmowane takie 

uchwały, nie jest moim celem mówienie tego pod niczyim adresem, a jedynie 

przedstawienie problemu – dodał. Nadmienił, iż problem jest wspólny, dotyczy 

Gminy i Powiatu. Te uchwały były podejmowane wcześniej i sieć dróg 

powiatowych na terenie Gminy Łowicz uległa znacznej poprawie, np. Niedźwiada 

– Maurzyce, to Gmina wydała 220 000,00 zł przy nakładzie 180 000,00 zł Powiatu 

Łowickiego, zrobiliśmy drogę powiatową w Niedźwiadzie, zrobiliśmy drogę 

Maurzyce – Bobrowniki – dodał. Nadmienił, iż często słyszy, że Gmina jest bogata 

to ją stać na poprawę dróg, a prawda jest jedna i oczywista, takie porozumienia 
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służą wspólnej sprawie. Środki finansowe Gminy są chyba nie gorsze niż te 

pozyskiwane z różnych programów unijnych, czy z Ministerstwa, to zadanie 

finansowe w niczym nie odbiega od tego co się wykonywało wspólnie                       

w poprzednich latach, prosiłem o drogę Niedźwiada – Małszyce, bo Gmina Łowicz 

będzie tam wykonywać kanalizację sanitarną, więc zrobimy wyrównanie pobocza 

drogi – dodał. Poinformował, że Gmina Łowicz miała zawsze taką zasadę, że po 

każdej inwestycji tego typu jak kanalizacja, wykonała poprawę nawierzchni 

asfaltowej. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest droga powiatowa i nie będziemy  

tego ruszać, ale ludzie tego nie rozróżniają, po prostu taka była kalkulacja, taką 

dotację zaproponowałem, i chciałbym jeszcze raz podkreślić, by to tak zostało 

odebrane, że porozumienie takie leży w interesie Państwa i Gminy Łowicz, myślę, 

że nie wprowadzi to żadnego rozdźwięku – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że głosowanie nad tą 

uchwałą pokazało, że jak najbardziej Rada Powiatu Łowickiego jest otwarta na 

współpracę. Życzymy sobie by z każdą Gminą z terenu Powiatu Łowickiego tak się 

współpracowało – dodał. 

 

9) w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza, 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił i omówił projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi              

w granicach administracyjnych miasta Łowicza. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli Uchwałę Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi              

w granicach administracyjnych miasta Łowicza /Zał. Nr 13/. 
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10) w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji  

Współpracy i jego stałego zastępcy 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Stała Konferencja Współpracy 

będzie działać przy Wojewodzie Łódzkim. Jest to organ, który zastąpi 

funkcjonujące dotychczas dwa komitety: Komitet Sterujący i Komitet 

Monitorujący, jest to Konferencja, która będzie doradzać Wojewodzie przy 

rozpatrywaniu wniosków ze środków unijnych, żadnych innych informacji na ten 

temat nie mamy, dlatego propozycja moja jest taka by na kandydata na członka 

Stałej Konferencji Współpracy wybrać Pana Wojciecha Miedzianowskiego, 

głównie, dlatego, że takie spotkania zwołuje się z dnia na dzień i Członek Zarządu 

będzie dyspozycyjny, a na jego stałego zastępcę proponuję swoją skromną osobę – 

dodał. Przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie wyboru kandydata na członka 

Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy. 

  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jakieś inne kandydatury 

na kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy. 

 

Nie zostały zgłoszone żadne inne kandydatury na członka Stałej Konferencji 

Współpracy i jego stałego zastępcy. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 4 

wybrali Pana Wojciecha Miedzianowskiego na kandydata na członka Stałej 

Konferencji Współpracy. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Radny Paweł Bejda/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wybrali Pana Janusza Michalaka na stałego zastępcę członka Stałej Konferencji 

Współpracy. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Radny Paweł Bejda/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 
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wstrzymało   - 0 

podjęli Uchwałę Nr VI/42/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 

roku w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego 

stałego zastępcy /Zał. Nr 14/. 

  

11)w sprawie wyboru pozaetatowego członka Zarządu Powiatu Łowickiego, 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Uchwała Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany statutu Powiatu Łowickiego została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 53, poz. 444          

w dniu 3 marca 2007 roku i weszła w życie po upływie 14 dniu od dnia 

opublikowania jej w Dzienniku. 

 

Starosta Janusz Michalak poprosił o przyjęcie kandydatury na pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego Pana Dariusza Kosmatki Radnego Rady 

Powiatu Łowickiego. Poinformował, że Pan Dariusz Kosmatka posiada 

wykształcenie budowlane w zakresie budowy dróg i mostów, ponadto w zakresie 

inżynierii środowiska, posiada także uprawnienia w tej dziedzinie. Posiada 

doświadczenie samorządowe, był Radnym w poprzedniej kadencji w Gminie 

Nieborów, pracuje w zawodzie od dwudziestu kilku lat, jest pracownikiem PKP – 

dodał. Nadmienił, iż Pan Dariusz Kosmatka jest osobą bezpartyjną, ponadto             

w Zarządzie Powiatu Łowickiego zajmowałby się zgodnie ze swoim 

wykształceniem i wykonywana pracą – sprawami związanymi z remontami, 

inwestycjami i to bez względu na to, w jakim dziale one by się odbywały, czy          

w zakresie służby zdrowia, czy szkół, czy dróg. Poprosił o zaakceptowanie 

powyższej kandydatury przez Radę Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Pan Dariusz Kosmatka  

wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję pozaetatowego Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Dariusz Kosmatka wyraził zgodę na pełnienie funkcji pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że należy przystąpić do 

powołania z radnych komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania                 

w sprawie wyboru na pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Zaproponował, aby komisja skrutacyjna składała się z 3 osób.  
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wyrazili zgodę na 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania w sprawie wyboru na pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów 

spośród radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.  

 

Radna Jolanta Kępka zaproponowała kandydaturę Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego do składu komisji skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Waldemar 

Wojciechowski wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru pozaetatowego Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Krzysztof Figat 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 wyboru pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego.  

 

Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Dariusz Mroczek 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 
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przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru pozaetatowego Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 

pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu Łowickiego w składzie: Zofia Rogowska 

– Tylman, Stanisław Felczyński, Waldemar Wojciechowski. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VI SESJI RPŁ W DNIU 

28.03.2007 ROKU O GODZINIE 12.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.30 

 

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 wybrana na VI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 28 marca 2007 roku w celu przeprowadzenia głosowania                    

w sprawie wyboru pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu Łowickiego 

ukonstytuowała się w następującym składzie:  

Przewodnicząca – Zofia Rogowska – Tylman,  

Sekretarz Komisji – Stanisław Felczyński 

Członek Komisji – Waldemar Wojciechowski 

Nadmieniła, iż urna do głosowania została sprawdzona przez członków komisji              

i jest pusta. Poinformowała, że karty do głosowania zostaną rozdane Radnym 

według kolejności alfabetycznej i listy obecności, każdy z wyczytanych 

pojedynczo będzie podchodził do urny, wypełniał kartę do głosowania i wrzucał do 

urny. Kart do głosowania jest 21, na karcie zostało umieszczone nazwisko 

kandydata Pana Dariusza Kosmatki, obok nazwiska znajdują się kratki do 

zakreślenia na „TAK” bądź na „NIE”, głos będzie ważny, jeśli zostanie skreślone 
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okienko na „TAK” bądź na „NIE”, głos okaże się nieważny, jeśli nie będzie 

żadnego skreślenia lub, jeśli będą skreślenia w obu okienkach – dodała. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało przeprowadzone 

głosowanie tajne na wybór pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VI SESJI RPŁ W DNIU 

28.03.2007 ROKU O GODZINIE 12.35 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.40 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej wybranej na VI Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 

pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

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

Łowickiego w dniu 28 marca 2007 roku w celu przeprowadzenia głosowania                    

w sprawie wyboru pozaetatowego Członka Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 15/. 

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka podziękował Radnym za poparcie 

i zaufanie do jego osoby. Tak jak powiedział wcześniej Starosta Powiatu 

Łowickiego mam zająć się inwestycjami, jeżeli nie będę mógł w pełni podołać to 

sam zrezygnuję i poproszę Starostę o przyjęcie rezygnacji, a jeżeli Starosta sam 

stwierdzi, że ja nie podołam tym zadaniom, to on poprosi mnie o rezygnację i tak 

się rozstaniemy w miłej atmosferze – dodał. Poinformował, że jest za przekazaniem 

dróg powiatowych Gminom, za częściowym przekazaniem Ośrodków Zdrowia, za 

ich sprzedażą, ale jeśli się wypowiedzą Rady Gmin. Chciałbym rozwiązać tą 

kwestię  w 2007 roku dokładnie i do końca – dodał. 

 

Czy jeśli nie uda się załatwić tego do końca tego roku, to czy Pan Dariusz 

Kosmatka zrezygnuje z pełnienia funkcji pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego – zapytał Radny Krzysztof Dąbrowski. 

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka podziękował jeszcze raz za wybór 

na pozaetatowego Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił Uchwałę Nr VI/43/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie wyboru 

pozaetatowego członka Zarządu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 16/.  

 

12)w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łowickiego, 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zgodnie z art. 37 ust.        

1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu powołuje Sekretarza Powiatu 

na wniosek Starosty Powiatu. Poprosił Starostę o przedstawienie kandydata. 

 

Starosta Janusz Michalak poprosił o przyjęcie kandydatury na Sekretarza 

Powiatu Łowickiego Pani Magdaleny Pietrzak, która jest Łowiczanką                            

z pochodzenia, aktualnie mieszka w Skierniewicach, posiada wykształcenie 

prawnicze, ukończyła studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego. 

Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie i w administracji, pracowała m.in. 

w Kuratorium Oświaty w Skierniewicach, gdzie była inspektorem wojewódzkim,         

w Urzędzie Miasta w Skierniewicach w Wydziale Organizacyjno – Prawnym jako 

zastępca naczelnika, jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta 

w Rawie Mazowieckiej, a ostatnio jako Sekretarz Gminy Skierniewice – dodał. 

Poinformował, że przeprasza tych, którzy czują się dotknięci sposobem 

zaprezentowania i wprowadzenia tego tematu. Uważam, że tak będzie łatwiej                   

i mnie i Państwu, to ja proponuję tę osobę, jako swojego kandydata i wezmę pełną 

odpowiedzialność za pracę Pani Magdaleny Pietrzak – dodał. Poprosił o poparcie 

przedstawionej kandydatury. Jeśli są jakieś pytania, to myślę, że Pani Magdalena 

Pietrzak jest przygotowana na udzielenie konkretnych odpowiedzi – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że ubolewa nad tym, że nie można było 

poznać Pani Magdaleny Pietrzak wcześniej np. podczas posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Powiatu. Wiem, że Klub PiS i Sprzymierzeni miał tą przyjemność, 

proponowalibyśmy kilka minut przerwy by i nasz Klub mógł poznać Panią 

Magdalenę Pietrzak – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał oświadczenie lustracyjne 

kandydata na stanowiska Sekretarza Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 17/. Zapytał, czy 

Pani Magdalena Pietrzak wyraża zgodę na powołanie jej na stanowisko Sekretarza 

Powiatu Łowickiego. 

 

Pani Magdalena Pietrzak wyraziła zgodę na powołanie jej na stanowisko 

Sekretarza Powiatu Łowickiego. 

 



 27 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

20 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VI SESJI RPŁ W DNIU 

28.03.2007 ROKU O GODZINIE 12.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.05 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

powołali Panią Magdaleną Pietrzak na stanowisko Sekretarza Powiatu Łowickiego. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak podziękowała za powołanie jej na 

stanowiska Sekretarza Powiatu. Na pewno tego zaufania nie zawiodę, i na pewno 

będzie się nam dobrze współpracować, ja zrobię wszystko ze swojej strony, by ze 

wszystkimi Radnymi, pracownikami i przede wszystkim Panem Starostą, który jest 

moim bezpośrednim przełożonym, współpracowało się dobrze – dodała. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił Uchwałę Nr VI/44/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie powołania 

Sekretarza Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu 

Łowickiego o zainteresowanie się stanem dróg powiatowych w gminie Kiernozia. 

Wiosna odkryła stan tych dróg, gdzie za dwa lata większość nie będzie się w ogóle 

nadawała do użytku, tylko do ponownej odbudowy – dodał. Nadmienił, iż Dyrektor 

PZD w Łowiczu na pewno wie, które drogi wymagają inwestycji. Jeśli Starosty nie 

stać, to ja służę swoim pojazdem i mogę obwieść, na swój koszt – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dzisiejszą Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego obsługuje pod względem prawnym Pani Mecenas Małgorzata Zabost. 

Jest tutaj gościnnie, ponieważ Pani Mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska 

choruje, wypada ją przedstawić, mimo że Sesja się już kończy, należało naprawić 

ten błąd – dodał. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni Powiatu 

Łowickiego są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na 

dzień 31.12.2006 roku do końca kwietnia 2007 roku.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił pismo z prośbą o wsparcie 

finansowego dla chorego dziecka Radnej Powiatu Kieleckiego Pani Urszuli 

Rysińskiej /Zał. Nr 19/. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zaproponował by Radni wpłacali dowolne 

środki finansowe do Biura Rady i całościowo przekazać je jako wsparcie finansowe 

od całej Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Ad pkt. 12  

 

Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zamknął 

obrady VI Sesji RPŁ. 

 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 
 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 

 


