
P R O T O K Ó Ł  Nr VII/07 

 

z obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 kwietnia 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 VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z VI 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok.  

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej. 

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

10. Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.  

11. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) zmieniającej Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia          

14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych        i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego, 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego               

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego, 

3) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

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

13.  Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył VII 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. 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad           

VII Sesji RPŁ w punkcie 11 „Podjęcie uchwały RPŁ:” 

 podpunktu 4 – zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego, 

 podpunktu 5 – zmieniającej 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. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad VII Sesji RPŁ w punkcie 11 „Podjęcie uchwały RPŁ:”  

 podpunktu 6 – w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego 

czteroletniemu Technikum na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 

kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że głosowanie 

zgłoszonych wniosków odbędzie się w kolejności ich zgłaszania. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad VII Sesji RPŁ w punkcie                

11 „Podjęcie uchwały RPŁ:” podpunktu 4 – zmieniającej uchwałę w sprawie 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego, 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad VII Sesji RPŁ w punkcie               

11 „Podjęcie uchwały RPŁ:” podpunktu 5 – zmieniającej 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. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad VII Sesji RPŁ w punkcie                

11 „Podjęcie uchwały RPŁ:” podpunktu 6 – w sprawie utworzenia i nadania aktu 

założycielskiego czteroletniemu Technikum na podbudowie gimnazjum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej           

w Zduńskiej Dąbrowie, kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad VII Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z VI 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.  
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7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok.  

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej. 

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

10. Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.  

11. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) zmieniającej Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 

grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych        

i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego, 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego               

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego, 

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

4) zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego, 

5) zmieniającej 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, 

6) w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu 

Technikum na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 

kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. 

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

13.  Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych nieobecny Radny 

Michał Śliwiński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 



 5 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Rada Powiatu 

Łowickiego pragnie uhonorować Panią Magdalenę Bartosiewicz, pracownika 

Muzeum w Łowiczu  za pracę wykonaną przy organizacji wystawy „Księżanek 

portret własny – kobieta w wycinance łowickiej”, która została zorganizowana           

w Bułgarii w Sofii przez Instytut Polski. Wystawa ta cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem w Bułgarii, została zauważona przez ogólnokrajowe media – 

dodał.  

 

Pani Magdalena Bartosiewicz otrzymała z rąk Starosty Łowickiego list 

gratulacyjny za wkład pracy wykonany w celu przygotowania wystawy 

„Księżanek portret własny – kobieta w wycinance łowickiej”. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że attache kulturalny Ambasady 

Polskiej w Sofii przekazał podziękowania za zorganizowanie wystawy „Księżanek 

portret własny – kobieta w wycinance łowickiej”. 

  
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 4 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że Członkowie 

Zarządu  

 wyrazili zgodę na  przekazanie prawa dysponowania działką o nr ewidencyjnym 

1381/4 w celu realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu studni 

dolnokredowej na podstawie umowy użyczenie do końca 2008 roku począwszy 

od dnia 15 kwietnia  2007 roku. 

 zapoznali się z opinią niezależnych biegłych rewidentów z badania 

sprawozdania finansowego jednostki ZOZ w Łowiczu za rok obrotowy od 

01.01.2006 do 31.12.2006. 

 przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok 

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż Członkowie Zarządu podjęli uchwałę         

Nr 31/2007 w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń 

kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań   

publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące  działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu 

kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem następujących poprawek w podziale 

dotacji w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały: 
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- zmniejszyć wysokość dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Błyskawica” w Domaniewicach o 600,00 zł  /z 6.600 zł do 6 000,00 zł/; 

- zmniejszyć wysokość dotacji dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„PELIKAN” Łowicz  o 1 000,00 zł / z 5 000 zł do 4 000,00 zł / 

- zmniejszyć wysokość rezerwy o 1 400,00 zł / z 4 000,00 zł do 2 600,00 zł/, 

- zwiększyć wysokość dotacji dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów  

Sportowych do 17 000,00 zł / z 14 000,00 zł do 17 000,00 zł/ 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Członkowie Zarządu Powiatu 

Łowickiego na bieżąco śledzili nabór elektroniczny do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego        

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował Radnym biorącym udział     

w obrzędach związanych z Wielkim Tygodniem i w Drodze Krzyżowej.  

Poinformował, że w okresie między sesjami uczestniczył w następujących 

spotkaniach: 

 05.04.2007 wizyta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                

w sprawie wniosku Muzeum o dofinansowanie jego działalności, 

 18.04.2007 uczestnictwo w Targach Pracy w Domu Nauczyciela w Łowiczu. 

  

Ad pkt. 7 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok. Podjęcie 

Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że Zarząd Powiatu Łowickiego 

w dniu 20.03.2007 roku przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2006 rok. Sprawozdanie to zostało przekazane Radnym, było 

omawiane na poszczególnych Komisjach Stałych Rady Powiatu Łowickiego – 

dodała. Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

2006 rok /Zał. Nr 2/. Poinformowała, że w budżecie PŁ na 2006 rok zaplanowane 

dochody w wysokości 45 634 001,00 zł wykonano w wysokości 46 125 514,47 zł, 

co stanowi 101,08%. Zaplanowane wydatki w wysokości 47 576 906,00 zł zostały 

wykonane w wysokości 46 875 164,00 zł, co stanowi 98,53% - dodała. 

Poinformowała, że wydatki majątkowe stanowiły 10,14% co daje kwotę                   



 7 

4 751 980,08 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 749 649,53 zł, 

pozostały wolne środki z 2006 roku w kwocie 1 193 255,99 zł, powstały one                               

w oszczędnościach po stronie wydatkowej oraz z realizacji wyższych dochodów 

niż wcześniej zaplanowano – dodała. Nadmieniła, iż zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego nie może przekroczyć 60%. Zadłużenie Powiatu Łowickiego na 

koniec 2006 roku, bez poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej                 

w Łowiczu wynosi 4 245 024,00 zł, natomiast z poręczeniem 11 625 024,00 zł co 

daje 25,20% - dodała. Poinformowała, że zgodnie z treścią przepisu art. 169, ust.        

1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota do spłat rat kredytów i pożyczek       

w 2006 roku wraz z odsetkami wynosiła 2 176 775,57 zł co stanowi 4,72%. Ustawa 

dopuszcza roczne spłaty do wysokości 15% wykonanych dochodów – dodała. 

Odczytała Uchwałę Nr III/149/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej 

sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2006 rok       

/Zał. Nr 3/.      

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu /Zał. Nr 4/. 

Przedstawiła Uchwałę Nr III/150/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium za 

2006 rok /Zał. Nr 5/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Łowickiego za 2006 rok. 

 

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

Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

podjęli Uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Powiatowy Lekarz 

Weterynarii Pan Jarosław Baczyński nie może dotrzeć osobiście na obrady VII 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego, nie może także oddelegować żadnego ze swoich 

pracowników. Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad VII Sesji RPŁ punktu          

8 „Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej.” 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, dlaczego Powiatowy Lekarz Weterynarii         

w Łowiczu nie może uczestniczyć w obradach VII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że otrzymał wiadomość 

telefoniczną, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu nie może uczestniczyć 

w obradach VII Sesji RPŁ, natomiast jego zastępcy są chorzy. Więcej informacji 

nie udzielę, gdyż nic więcej nie wiem – dodał. 

 

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

Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdjęli z porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego punkt 8 Informacja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa weterynaryjnego          

w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej.” 

 

Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z VI 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2006 rok. 

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok.  

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

9. Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim.  
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10. Podjęcie Uchwał RPŁ: 

1) zmieniającej Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 

grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych        

i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego, 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego               

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego, 

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

4) zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego, 

5) zmieniającej 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, 

6) w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu 

Technikum na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 

kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. 

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

12.  Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu Zofia Rżewska 

poinformowała, że obszerna informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Łowickiego została przekazana do Biura Rady Powiatu Łowickiego.           

W dniu wczorajszym tj. 24.04.2007 roku uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, 

na którym ważne dla mnie zagadnienia zostały poruszone i omówione – dodała.     

Przedstawiła i omówiła informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu Zofia Rżewska 

odpowiadając na pytanie Radnego Jerzego Wolskiego poinformowała, że                

większość szkół zapewnia w swoich toaletach mydło w płynie lub w kostce. 

Niestety nie ma tego we wszystkich placówkach – dodała. 
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Ad pkt. 9 

 

Kierunki rozwoju kultury w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że kolejny rok o tej 

samej porze Wydział EKS składa sprawozdanie dotyczące zadań statutowych 

Wydziału. Podstawowe zadania wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym, 

ponadto z przepisów resortowych, materiał został dostarczony Radnym i został on 

także omówiony na Komisjach Stałych Rady Powiatu Łowickiego – dodała. 

Przedstawiła informację pt.: „Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w 2006 

roku” /Zał. Nr 8/. Poinformowała, że ww. materiał zawiera informację dotyczącą 

Muzeum i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. W 2006 roku Muzeum 

otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 

700 000,00 zł, z Ministerstwa Rolnictwa 25 000,00 zł, z budżetu Powiatu 

Łowickiego 500 000,00 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne, co dało w roku 

2006 kwotę 225 000,00 zł. Jak Państwo zapewne śledzą w mediach ta dotacja               

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku została przyznana 

na poziomie 100 000,00 zł, a podstawowe zadania Muzeum to zadania statutowe, 

ponadto to dodatkowo prowadzona jest działalność wystawiennicza – dodała. 

Poinformowała, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu powstała w 2002 

roku, więc jej budżet jest niewielki i w 2006 roku wynosił 184 000,00 zł. Jako, że 

PBP w Łowiczu jest instytucją kultury korzysta z dotacji na zakup książek – 

dodała. Nadmieniła, iż co roku Starostwo Powiatowe w Łowiczu przy współpracy 

innych ośrodków kultury organizuje szereg konkursów, imprez skierowanych dla 

młodzieży. Cieszą się one coraz większą popularnością, bierze w nich udział coraz 

więcej uczestników, myślę, że należy tą działalność kontynuować, w 2006 roku 

wzięło udział w tych imprezach około 1 250 dzieci i 30 zespołów 

folklorystycznych – dodała. Poinformowała, że poszczególne GOK-i organizują te 

imprezy w których się wyspecjalizowały, które są tradycją w danym regionie. 

Działalność kulturalna to także współpraca trzech powiatów, od kilku lat 

współpracują ze sobą Powiaty Tatrzański, Kartuski i Łowicki, między tymi 

powiatami odbywa się wymiana młodzieży, w bieżącym roku odbyło się już 

spotkanie dotyczące dalszej współpracy, ta wymiana będzie się odbywać 

bezpośrednio między poszczególnymi podmiotami – dodała.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że Kalendarz Imprez Kulturalnych był 

tworzony przez kilka lat. Został on ładnie wykreowany i bardzo barwnie się 

przedstawia, ubolewam, jednak że nie będzie Powiatowego Dnia Dziecka                  

w Skansenie w Maurzycach, bo okazało się, że jest to impreza kosztowna – dodał. 

Poinformował, że do tej pory organizował to Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach 

przy współpracy z Powiatem Łowickim. W tej chwili, nie wiem czy jest tak 
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wygodne, czy nie ma się tym kto zająć, czy jest szereg innych imprez, jak to 

usłyszałem tydzień temu na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji, że ta impreza jest nie potrzebna – dodał. 

Nadmienił, iż drugą sprawą są Dożynki Powiatowe. Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w poprzedniej 

kadencji dążyła do tego, by w Powiecie Łowickim zafunkcjonowały takie dożynki, 

dwa lata temu zafunkcjonowały w formie cząstkowej, rok temu Biesiada była 

dwudniowa gdzie dzień drugi został poświęcony na Dożynki Powiatowe – dodał. 

Nadmienił, iż w roku bieżącym Biesiada Łowicki będzie jednodniowa wraz                

z dożynkami, które być może będą. Chciałbym uzyskać odpowiedź czy one będą, 

bo obawiam się, że ten kalendarz zaczyna się kurczyć, nie wiem dlaczego, czy nie 

ma ludzi do pracy – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że w Kalendarzu 

Imprez Kulturalnych zostały ujęte tylko drobne imprezy, nie obejmował on 

Biesiady. Dzień Dziecka organizowała Gmina Zduny, Powiat Łowicki 

dofinansowywał organizacje tej uroczystości, środki finansowe na jego organizację 

w bieżącym roku były zabezpieczone – dodała. Poinformowała, że Dyrekcja 

Gminnego Ośrodka Kultury z Zduny odmówiła współpracy w zakresie organizacja 

Powiatowego Dnia Dziecka z powodu szeregu problemów.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni Powiatu 

Łowickiego powinni zaoferować Gminom współorganizację Powiatowego Dnia 

Dziecka by przywrócić tą uroczystość. Wszystkie Gminy z terenu Powiatu 

Łowickiego powinny zacząć się interesować organizacją tego święta, a nie tylko 

Gmina Zduny, bo ona organizuje a dzieci przyjeżdżają z całego powiatu – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że temat Kalendarza 

Imprez Kulturalnych był omawiany dość szeroko. Dziwię się, że tutaj publicznie                  

z powrotem jest to poruszane, chyba że chodzi o to by zaistnieć w protokole, 

bardzo proszę – dodał. Nadmienił, iż sprawa Dożynek Powiatowych była 

wyjaśniona, Gmina Bielawy wstępnie wyraziła zgodę na współpracę przy 

organizacji Dożynek Powiatowych na terenie Gminy Bielawy, zaplanowano je na 

dzień 02.09.2007 roku. Propozycja odnośnie organizacji tej imprezy została 

przekazana do wszystkich Wójtów z terenu Powiatu Łowickiego, wstępne 

założenie jest takie by co roku inna Gmina na swoim terenie organizowała 

Powiatowe Dożynki – dodał. Poinformował, że sprawa dotycząca tego czy 

Biesiada ma być jedno czy dwudniowa, jest sprawą otwartą. Chcemy dwudniową 

Biesiadę, bardzo proszę – mamy środki finansowe ? nie słyszę, czyli nie mamy, 

rozumiem, jeśli tak to robimy jednodniową imprezę i spróbujemy zrobić ją na tyle 

atrakcyjną, by była udana i naprawdę promowała Powiat Łowicki – dodał. 
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Poinformował, że jeśli chodzi o Powiatowy Dzień Dziecka, to nie padło takie 

stwierdzenie, że jest to nie potrzebne. Proszę mi udowodnić, że padło z moich ust 

stwierdzenie, że ten Dzień Dziecka jest nie potrzebny – dodał. Stwierdził, że jeśli       

w  Kalendarzu Imprez Kulturalnych nie ma imprez adresowanych dla dzieci               

z  przedziału wiekowego, który jest objęty Dniem Dziecka, to wtedy uderzy się          

w pierś. Kalendarz Imprez Kulturalnych nie kurczy się, istnieje współpraca z 

Miastem Łowiczem, ten kalendarz może się jeszcze rozszerzyć, obiecuję, że 

będziecie Państwo informowani o poszczególnych działaniach i jeśli wszystko 

pójdzie dobrze, to będziemy uczestniczyć jeszcze w większej ilości imprez – dodał.           

 

Z całym szacunkiem, ja mam swoje lata i kilka lat współpracuje  z samorządami         

i już parę rzeczy zrobiłem i teraz to Pan ma pole do popisu – dodał Radny Jerzy 

Wolski. Poinformował, że nie musi istnieć w protokole. 

 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

30 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VII SESJI RPŁ W DNIU 

25.04.2007 ROKU O GODZINIE 13.00 

 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.30 

 

 

Ad pkt. 10 

 

Podjęcie Uchwał RPŁ: 

 

1) zmieniającej Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia             

14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w związku z wyborem 

Pana Dariusza Kosmatki na pozaetatowego członka ZPŁ zachodzi konieczność 

zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 

roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. Przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniający 

Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku           

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych nieobecny 

Radny Waldemar Wojciechowski/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Łowickiego zmieniającą Uchwałę 

Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 9/. 

 

2) zmieniającej Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego               

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego, 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że konieczność zmiany 

ww. uchwały wyniknęła w momencie kiedy został powołany pozaetatowy Członek 

Zarządu Powiatu Łowickiego. Ponieważ § 16 ust. 7 Statutu Powiatu Łowickiego 

mówi, że: „członkostwa w Komisjach Stałych nie można łączyć z członkostwem           

w Zarządzie Powiatu Łowickiego i funkcją Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego”, jednocześnie uchwała RPŁ o dietach dla Radnych uzależnia 

pobieranie diety dla Radnego od uczestnictwa  w Komisji, stąd powstała luka, 

polegająca na tym, że Panu Dariuszowi Kosmatce nie przysługiwałaby dieta, 

ponieważ nie jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Łowiczu na etacie – 

dodała.    

 

Radny Paweł Bejda zapytał, ile będzie wynosiło wynagrodzenie pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wynagrodzenie dla pozaetatowego 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego zostanie ustalone w wysokości 150% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wynosić 1 404,00 zł. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że należy cieszyć się z tego, że Pan 

Dariusz Kosmatka znalazł się w Zarządzie Powiatu Łowickiego, bo Klub Radnych 

PSL – Porozumienie głosował za tą kandydaturą. Cieszymy się, że w końcu Pan 

Starosta zaczyna otaczać się fachowcami, bo takich, wydaje mi się troszkę 

brakowało w Zarządzie – dodał. Nadmienił, że jeśli chodzi o wynagrodzenie dla 

Członka Zarządu, to dla takiej klasy człowieka jak Pan Dariusz Kosmatka,  jest ono 

nieco za niskie biorąc pod uwagę wynagrodzenie pozostałych Członków Zarządu, 

którymi otacza się Pan Starosta. Wrócę do wypowiedzi Pana Starosty ze stycznia 

2007 roku, kiedy to Pan Starosta powiedział, że powiększenie liczby członków 
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Zarządu Powiatu Łowickiego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla 

podatników, a powiększono wynagrodzenie dla pozaetatowego Członka Zarządu         

o około 300,00 zł. – dodał. Zapytał czy znaleziono tą różnicę w Zarządzie Powiatu 

Łowickiego, tak by nie spowodowało to zwiększenia wydatków Powiatu 

Łowickiego. Wiem, że to nie będzie duża kwota, ale pamiętam to co Pan Starosta 

powiedział, i to jest zapisane w protokole – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że podczas styczniowej Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego powiedział, iż nie będzie potrzeby zwiększania wydatków.          

I nie ma takiej potrzeby, z tego tytułu, że ja jako Radny Rady Powiatu Łowickiego 

nie pobieram diety, a ta dieta została zaplanowana w budżecie, ponieważ poprzedni 

Starosta nie był Radnym, jeszcze mamy pewną rezerwę – dodał. 

 

Wypowiedź Pana Starosty nie była wypowiedzią z listopada 2006 roku, kiedy nie 

był Pan jeszcze Starostą, lecz ze stycznia 2007 roku, kiedy Pan Starostą już był – 

dodał Radny  Michał Śliwiński.    

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeszcze raz powtarza, że nie ma 

zmian w budżecie dotyczących wydatków, ani na Radę Powiatu Łowickiego ani na 

Zarząd Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że gdyby nie był powołany pozaetatowy 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego, to środków finansowych pozostałoby             

w budżecie więcej. Myślę, że Pan Starosta tak może pomanipulować pensjami, 

żeby można było Panu Dariuszowi Kosmatce podnieść wynagrodzenie ze względu 

na jego wykształcenie,  którego brakuje troszkę w Zarządzie Powiatu Łowickiego – 

dodał. Nadmienił, iż następnym przykładem tego, że Pan Starosta jest niesłowny, 

jest przykład poprzedniego Sekretarza Powiatu. Pan Starosta powiedział,                    

że znajdzie mu pracę w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i będzie pracował,           

a z tego co wiem Pan Józef Mucha zarejestrowany jest Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Łowiczu jako bezrobotny – dodał.   

 

To jest Pańskie stwierdzenie, ja nie powiedziałem, że mu znajdę pracę, lecz że nie 

wykluczam tego, że taka praca się znajdzie, ale jeśli od razu na tej samej Sesji 

mówi się, że na byle co się nie zgodzi, więc nie śmiałem występować z propozycją 

– dodał Starosta Janusz Michalak. Poinformował, że nie może manipulować           

w wynagrodzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego bo musiałby manipulować            

w dietach dla Radnych, bo te środki są w wydatkach Rady Powiatu a nie                    

w wydatkach Zarządu Powiatu Łowickiego.     
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że Klub Radnych PSL – Porozumienie 

wstrzyma się przy podjęciu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                                 

sNr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku              

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych 

Powiatu Łowickiego. Na  następną Sesję RPŁ przygotujemy wniosek by zmienić 

uposażenie Starosty, bo nie możemy majstrować przy uposażeniu Członków 

Zarządu Powiatu Łowickiego, to przygotujemy się do zmiany uposażenia Starosty 

– dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia               

29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, 

miesięcznych diet dla Radnych Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

podjęli Uchwałę Nr VII/47/2007 Rady Powiatu Łowickiego zmieniającą Uchwałę 

Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku                 

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

3) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VII/48/2007 Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok /Zał. Nr 11/. 

 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że sednem 

tej uchwały jest to, że został zmieniony termin obowiązywania bonifikaty wyższej,         

w wysokości 75%, czyli korzystniejszej dla nabywców. W pierwotnej uchwale 

bonifikata korzystniejsza obowiązywała do 31.12.2003 roku, a po tym okresie 

obowiązywała ta mniej korzystna w wysokości 55% – dodała. Nadmieniła, iż 

ponownie Powiat Łowicki chce zaproponować sprzedaż lokali tym najemcą, którzy 

nie nabyli lokali mieszkalnych do chwili obecnej. Uchwała, ta obejmuje cztery 

lokale przeznaczone do sprzedaży – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego.      

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VII/49/2007 Rady Powiatu Łowickiego zmieniającą uchwałę     

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 12/. 

 

5) zmieniającej 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. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że zmianie ulega 

treść § 1. ust. 3 Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

marca 2007 roku, który otrzymuje brzmienie: „3. Środki przekazywane Gminie 

Łowicz na realizację porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pochodzą z działu 

600, rozdziału 60014 § 6610 – 320 000,00 zł i § 2310 – 10 000,00 zł. Kwota 10 

000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, natomiast 320 000,00 zł 

zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe – dodał. Przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ zmieniający 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. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VII/50/2007 Rady Powiatu Łowickiego zmieniającą 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 13/. 

 

6) w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu 

Technikum na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 

kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła projekt Uchwały RPŁ          

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu Technikum 

na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, kształcącego           

w zawodzie technik agrobiznesu. 

 

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

pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VII/51/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie utworzenia    

i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu Technikum na podbudowie 

gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.                 

J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, kształcącego w zawodzie technik 

agrobiznesu /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 11  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 
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Radny Stanisław Felczyński poinformował, że w dniu 25.04.2007 roku odbyła się 

Sesja Rady Gminy Łyszkowice, na której omawiany był stan nawierzchni dróg 

powiatowych na terenie gminy. Pan Starosta na spotkaniu z Wójtem Gminy 

powiedział, że odcinek drogi powiatowej zostanie wyremontowany. Zapytał, czy 

Pan Starosta podtrzymuje swoją obietnicę, jeśli tak to jaki byłby ewentualny termin 

realizacji tej inwestycji. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że podtrzymuje to co powiedział 

odnośnie inwestycji drogowej na terenie Gminy Łyszkowice. Termin realizacji 

uzależniony jest od terminu sporządzenia dokumentacji powyższej inwestycji – 

dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że przekazał osobiście Panu Dyrektorowi 

PZD w Łowiczu Panu Stajudzie wnioski Radnych i Sołtysów z Gminy Zduny 

dotyczących inwestycji na drogach powiatowych w ww. gminie. Myślę, że 

wszyscy Radni Powiatowi z poszczególnych Gmin mogliby przedstawić podobne 

wnioski czy zapytania, chciałbym jednak podziękować Zarządowi Powiatu 

Łowickiego za przeniesienia budżetowe, bo  773 000,00 zł zostało przekazane na 

drogi, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni – dodał. 

 

Radny Janusz Żurek zapytał, czy w związku z tym, że zmiana statutu Powiatu 

Łowickiego została już zatwierdzona, zostanie powołany następny Członek 

Zarządu Powiatu Łowickiego. Radni chcieliby wiedzieć, czy Zarząd może 

funkcjonować w niepełnym składzie konstytucyjnym, czy to jest zgodne z prawem 

– dodał. Poinformował, że na poprzedniej Sesji RPŁ Pan Starosta użył zwrotu, że 

„w tamtym systemie Polska nie była samorządowa”. W woli wyjaśnienia, 

przestudiowałem wszystkie ustawy odnośnie samorządu terytorialnego                        

i stwierdzam, że gmina zawsze była jednostką samorządu terytorialnego, nigdy nie 

była agendą rządową – dodał.     

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że już na poprzedniej Sesji RPŁ 

wyjaśnił tę sprawę. Powiedział wówczas, że gmina była samorządowa na tyle na ile 

rząd pozwalał, żadnych dochodów własnych gmina nie miała, więc jaka to 

samorządność, jeżeli nie ma się środków finansowych – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że na poprzedniej Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego Pan Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił pismo                  

z prośbą o wsparcie finansowe dla chorego dziecka Radnej Powiatu Kieleckiego 

Pani Urszuli Rysińskiej. Na poprzedniej Sesji RPŁ proponowałem, by w Biurze 

Rady złożyć środki finansowe i wysłać je wspólnie – dodał. Nadmienił, iż dziś 

pozwolił sobie przygotować listę i puścić ją po sali by chętne osoby wpłaciły 
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określone środki finansowe. Nikt nie wpłacił, ja wpłaciłem, gdyby jednak ktoś 

zechciał to bardzo bym o to prosił – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że do Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu zwrócił się Przewodnik Pan Marek Wiśniewski, który 

pragnie wydać książkę o pierwszym Staroście Łowickim. Zwracam się z prośbą do 

Państwa Radnych, że jeżeli ktoś chciałby wspomóc tę inicjatywę, to proszę 

wsparcie finansowe przekazać do Biura Rady – dodał.     

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że w domu uczono go pokory i jeżeli ma 

życzenie coś komuś ofiarować, to nie musi się z tym obnosić. Ja taką zasadę 

wyznaję i myślę, że większość osób tutaj także, więc bardzo bym prosił by Radny 

Wojciechowski nie opowiadał takich rzeczy jakie przed chwilą powiedział – dodał.      

 

Ja tylko prosiłem, nie nakazywałem nikomu, tylko prosiłem, a ludzką rzeczą jest 

prosić, tak jak ta Radna nas prosi – dodał Radny Waldemar Wojciechowski. 

 

Przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez Radnych 

Powiatu Łowickiego do końca kwietnia 2007 roku – poinformował 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Ad pkt. 12  

 

Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zamknął 

obrady VII Sesji RPŁ. 

 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 
 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 

  

 

 

 


