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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/07 

 

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 6 czerwca 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 VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca 

bezpieczeństwa weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii 

Europejskiej. 

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2006 rok. 

9. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

10. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                     

w Powiecie Łowickim.   

12. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2007, 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 

2006 rok, 

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu za 2006 rok, 

4) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok, 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2006 rok, 
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6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na wynajem lokalu stanowiącego własność Powiatu 

Łowickiego na czas dłuższy niż trzy lata, 

7) sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz ustanowienia służebności drogowej,  

8) Statutu Starostwu Powiatowemu w Łowiczu, 

9) utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 

10)Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

     11)przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej, 

     12)powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu, 

     13)zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                             

w Łowiczu. 

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

14.  Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył VIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad.  
 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

nieobecni Radni: Zofia Rogowska – Tylman, Radny Waldemar Wojciechowski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad VIII Sesji RPŁ. 
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Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych nieobecni 

Radni: Zofia Rogowska – Tylman, Radny Waldemar Wojciechowski/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z VII 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 zajmowali się następującymi sprawami: 

w    zakresie   edukacji: 

 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powołanie doradców metodycznych 

na terenie Powiatu Łowickiego  

 Członkowie Zarządu podjęli decyzje dotycząca podwyżek w szkołach                              

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 Członkowie Zarządu zajęli stanowisko w sprawie terminu rozwiązania 

stosunku pracy przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych                      

w związku z przejściem na emeryturę w 2007 roku. 

 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podpisanie umowy najmu 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 1 149 m² które przeznaczone są na 

funkcjonowanie II LO w Łowiczu  przy   ul. Ułańskiej 2 mieszczących się w 

budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego na 

następny rok czasu na warunkach i zasadach dotychczasowej umowy 

zawartej na okres od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 r. 

 Członkowie Zarządu wyrazili swe stanowisko co do wniosku Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zarząd Powiatu Łowickiego 

podjął wstępną decyzje o możliwości dokonania ww. zmian, jednakże nie      

w formie bezpłatnego przekazania mienia w formie umowy darowizny, jak 

zaproponowało Ministerstwo, lecz w formie np. nieodpłatnego użyczenia, 

jeśli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecyduje   o przejęciu tej szkoły, to  

majątek tej szkoły ma pozostać w gestii samorządu powiatowego.  
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 Członkowie Zarządu zdecydowali o przeprowadzeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora w następujących szkołach i placówkach oświatowo – 

wychowawczych: 

- I LO w Łowiczu, 

- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie  

- SOSz-W w Łowiczu 

- PPP w Łowiczu, 

- MOS w Kiernozi. 

 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozpoczęcie realizacji zadania 

państwowego: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów” ze środków 

pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym: 

 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wydzielenie z nieruchomości ozn.  

Nr 1381/4 i 1391/35 położonych w  Łowiczu obręb  Korabka, a następnie 

przekazanie ich na rzecz Gminy Miasta Łowicza w drodze darowizny. 

 Członkowie Zarządu zajęli stanowisko w sprawie ustanowienia służebności 

na działkach 3002/1 i 3002/6 położonych w Łowiczu, przy ul. 

Świętojańskiej przy trafostacjach. 

 Członkowie Zarządu zdecydowali o zleceniu sporządzenia operatu 

szacunkowego nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7 – 

związane jest to z ewentualnym zbyciem tego budynku w przyszłości. 

 Członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali o wystąpieniu do 

Konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na rozebranie zabytkowej bramy 

położonej  w Łowiczu  przy ul. Świętojańskiej.  

 Członkowie Zarządu zaproponowali aby rozbiórką baraków usytuowanych 

w Łowiczu przy ul. Starościńskiej  zajęli się pracownicy Powiatowego 

Zarządu Dróg w Łowiczu. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy podczas obrad VIII Sesji RPŁ w dniu 

06.06.2007 roku zostanie omówiony będzie specjalny punkt dotyczący Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

 

Starosta Janusz Michalak  nadmienił, iż o sprawach szpitala radni zostaną 

poinformowani w punkcie 13: „Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych 

i sprawy różne.” 

 

Panie Starosto mam pytanie odnośnie rozmów z Ministrem Rolnictwa                      

i Rozwoju Wsi dotyczących ewentualnego przejęcia przez niego szkół 

rolniczych z terenu Powiatu Łowickiego, bo rozumiem że w tym momencie 

temat szkoły na Blichu jest już zamknięty, bo Pan Dyrektor Kret dłuższy czas 

wokół tego tematu chodził – dodał Radny Jerzy Wolski. Zapytał do kiedy 

należy podjąć decyzję odnośnie przekazanie pod Ministerstwo ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie.  
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie ma żadnych ram czasowych. 

Do tej pory na terenie Kraju wyraziło zgodę na to przejęcie 10 samorządów i 10 

szkół stało się szkołami Ministra, na około 100 istniejących – dodał. Nadmienił, 

iż zgodnie z tym co wcześniej powiedział, dopóki Minister nie będzie miał                 

w zarządzeniu połowy to nie podejmie decyzji, a stanowisko Zarządu jest takie, 

że powyższa szkoła powinna funkcjonować i jeśli lepiej jej będzie pod rządami 

Ministra to proszę bardzo. Tylko, że nie może być to sposób na przejęcie 

naszego majątku – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, jaka jest opinia Dyrekcji szkoły na ten temat. 

Wiem, że zdania są bardzo zróżnicowane i podzielone w trosce o dobro szkoły, 

bo z tego co wiem to jednym z warunków jest posiadanie przez szkołę tylko                       

i wyłącznie kierunków rolniczych – dodał. Zapytał, czy nie należałoby się 

zastanowić, aby otwieraną w chwili obecnej klasę o kierunku – technikum 

agrobiznesu w ZSP  Nr 2 RCKU w Łowiczu nie przerzucić do ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan Dyrektor Stanisław 

Kosmowski stwierdził jednoznacznie, że  profile jakie w tej chwili prowadzi 

szkoła w Zduńskiej Dąbrowie spełniają ten wymóg jaki nakłada Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowisko Dyrektora jest bliższe przejęcia szkoły 

przez Ministerstwo, ale pytał także tych którzy już się zdecydowali i sąsiednia 

szkoła w Mieczysławowie, której w zasadzie już nie było, a przejecie przez 

Ministra spowodowało, że funkcjonuje, co z kolei spowodowało kłopoty naszej 

szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – dodał. Nadmieniał, iż Ministerstwo Rolnictwa 

na te 10 szkól wydało w ciągu ubiegłego roku tyle środków finansowych ile 

wydaje się na 100 szkół. Wcale nie jest jednak powiedziane, że będzie dobrze – 

dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał jakie jeszcze inne warunki powinna spełnić szkoła 

aby przejść pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dodatkowym warunkiem jest 

przekazanie w formie darowizny majątku szkoły Ministerstwu.  

 

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: 

- 27.04.2007 rok – rozdanie świadectw maturalnych w I LO w Łowiczu, 
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- 03.05.2007 rok- prowadzenie uroczystości związanych ze świętem z okazji              

3 Maja, 

- 06.05.2007 rok – obchody 100 – lecia OSP w Bąkowie Górnym, 

- 13.05.2007 rok – Dzień Strażaka w Kiernozi, 

- 18.05.2007 rok – udział w XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji 

Wójtów, Burmistrzów, Starostów  i Prezydentów Miast w Warszawie                        

z udziałem Wicepremier Zyty Gilowskiej, 

- 25.05.2007 rok – otwarcie wystawy  Jacka Sienickiego w Galerii Browarna  

- 26.05.2007 rok – święto rodziny w OSiR Nr 1, 

- 27.05.2007 rok – 25 – lecie PSP w Łowiczu,  

- 28.05.2007 rok – spotkanie z branżą turystyczną powiatu zorganizowane przez   

  Wydział Promocji Urzędu Miasta w Łowiczu,   

- 30.05.2007 rok – posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu, gdzie  

zaproponowałem przeprowadzenie referendum w sprawie wyboru Dyrektora  

  szpitala w Łowiczu,  

- 02.06.2007 rok – udział w III Zjeździe Wychowanków Szkół Technicznych                 

  w Łowiczu,   

- 04.06.2007 rok – wizyta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

  gdzie otrzymał obietnicę pomocy w sprawie wsparcia finansowego dla 

Muzeum w Łowiczu,  

- 05.06.2007 rok – referendum w sprawie wyboru Pana Andrzeja Grabowskiego  

  na Dyrektora ZOZ w Łowiczu gdzie był Przewodniczącym Komisji. Załoga  

  zdecydowanie bo 250 pracowników, na 320 wzięło udział w tym referendów, 

225 było za wyborem Pana Grabowskiego na Dyrektora szpitala – dodał. 

 

Ad pkt. 7 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jarosław Baczyński przedstawił 

informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej /Zał. 2/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2006 rok. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2006 rok /Zał. Nr 3/. 
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Ad pkt. 9 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Zastępca Komendanta PPSP w Łowiczu Piotr Błaszczyk przedstawił 

informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 4/.  

 

Ad pkt. 10 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Zastępca Kierownika BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński przedstawił 

informację dotyczącą wdrażania programów i funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/. Poinformował, że na 

dzień 5 czerwca 2007 roku złożono 7826 wniosków z czego 580 zostało 

wysłanych pocztą. Wysyłanie pocztą wniosków zmniejszyło ilość osób 

oczekujących w kolejkach, ale  w tych wnioskach jest bardzo dużo błędów – 

dodał. Nadmienił, iż po terminie złożonych zostało 112 wniosków. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu poinformował, że jesienią 2007 roku 

odbędzie się ostatnia sesja, podczas której będą przeprowadzane w ZSP                        

Nr 2 RCKU w Łowiczu egzaminy eksternistyczne na uzyskanie tytułu technik 

rolnik. Zgodnie z przepisami prawa ten tryb pozyskiwania kwalifikacji 

rolniczych zostaje zlikwidowany – dodał. Poinformował, że podczas egzaminów 

eksternistycznych przeegzaminowano 295 osób z czego 9 osób z terenu Powiatu 

Łowickiego. Najwięcej osób było z województwa zachodniopomorskiego                       

i podkarpackiego. Takich komisji egzaminacyjnych na terenie całej Polski było 

bardzo mało – dodał. Zwrócił się z prośbą,  aby poinformować te osoby które 

nie posiadają wykształcenia rolniczego, że ostatnią szansą jego uzyskania jest 

jesień 2007 roku. Zapisy przyjmuje tylko do końca września – dodał. Nadmienił, 

iż szkoła prowadzi także kształcenie dla osób dorosłych na kierunkach dających 

wykształcenie rolnicze: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa. Pewne segmenty 

kształcenia się kończą, otwierana jest natomiast nowa furtka kształcenia na 

odległość i będzie ono obowiązywało od 1 lipca 2008 roku, chcemy wejść w to 

kształcenie aby ludzie mogli uzyskiwać odpowiednie kwalifikacje – dodał. 

 

Te 9 osób z terenu Powiatu Łowickiego może świadczyć o tym, że system 

szkolenia w naszych szkołach rolniczych  jest dobry – dodał Radny Jerzy 

Wolski. Zapytał, czy szkoła jest w posiadaniu informacji ile osób powinno 

uzupełnić swe wykształcenia w tych kierunkach. 
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Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret poinformował, że 

Państwowa Komisja Eksternistyczna pracuje już 3 rok. Moim zdaniem spadek 

ilości osób świadczy o niedoinformowaniu, powyższe wykształcenie uzyskiwały 

osoby starsze, gdyż młodzież kształci się dalej – dodał. Nadmienił, iż 

zdawalność jest na poziomie 50%. 

 

Zastępca Kierownika BP AR i MR w Łowiczu Michał Śliwiński  nadmienił, 

iż osoby starsze nie były zainteresowane uzyskiwaniem tych kwalifikacji 

rolniczych. Do tej pory wystarczyło, że rolnik okazywał oświadczenie                              

o prowadzeniu przez niego działalności rolniczej, nie wiadomo jednak jak 

będzie w nowym projekcie – dodał.  

 

Ad pkt. 11 

 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                     

w Powiecie Łowickim.   

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił informację                         

o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim               

/Zał. Nr 6/.   

 

W miejscowości Janowice gmina Nieborów na nowym odcinku drogi na którym 

była robiona nakładka, po opadach deszczu  na łuku jest zbijana powierzchnia, 

proszę o zabezpieczenie tego nowego odcinka destruktem – dodał Radny 

Krzysztof Figat.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że Powiatowy 

Zarząd Dróg  w Łowiczu może pozyskać tylko określoną ilość destruktu i jeśli 

będzie możliwe to zostanie uzupełniona nawierzchnia na drodze w ww. 

miejscowości. Wspólnie z Zarządem Powiatu Łowickiego zaplanowaliśmy 

droższe inwestycje budowy dróg poprzez zrobienie podbudowy właśnie                    

z destruktu – dodał. Nadmienił, iż zapotrzebowanie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych na destrukt jest duże, gdyż z tego materiału budowane są zjazdy, 

podjazdy i uzupełnianie poboczy dróg krajowych. My jesteśmy dopiero                   

w drugiej kolejności do korzystania z tego destruktu – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał o sprawę drzew na drodze wojewódzkiej Łowicz – 

Bielawy – Piątek – Łęczyca. Te drzewa trzeba w końcu wyciąć i poszerzyć te 

pobocza, w chwili obecnej obciążenie tej drogi jest duże. To jest moja kolejna 

prośba w tym temacie – dodał.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że wycinka drzew 

przy ww. drodze nie leży w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Marszałek 

Województwa Łódzkiego w najbliższych 2 latach nie przewiduje remontów na 

tym odcinku drogi.  

 

Tu nie chodzi o remont tej drogi, tylko o usunięcie na pewnych odcinkach tych 

starych drzew. Ich korony zachodzą na siebie, jeżdżą  tą drogą tiry i przy ich 

wymijaniu ruch jest wstrzymywany, a samochód osobowy musi zjeżdżać na 

pobocze którego nie ma – stwierdził Radny Jerzy Wolski.  

 

Radny Paweł Bejda nadmienił, iż Pan Przewodniczący RPŁ zbyt łatwo 

przeszedł do sprawy pobytu Marszałka Województwa i nie wykonywaniu 

remontów na ww. drodze przez 2 lata. Jest to zadaniem i obowiązkiem Zarządu, 

że jeśli jest taka potrzeba to nawet raz w tygodniu trzeba u nich być dotąd 

dopóki im się znudzi i zrobią to czego oczekują mieszkańcy Powiatu 

Łowickiego – dodał. Poprosił, aby Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego 

nie odpuszczali tego tematu. Ja sam wiem, ile czasu spędziłem w Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kiedy byłem Wiceburmistrzem, niestety 

takie są czasy, że pewne tematy trzeba wyjeździć – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wynikiem jeżdżenia 

członków ZPŁ są przekazane środki finansowe na dokończenie inwestycji na 

drodze Łowicz – Wszeliwy – Wejsce w wysokości 500 000,00 zł z Ministerstwa 

Transportu. To nie jest tak, że My nic nie robimy – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że droga nr 703  na 

odcinku Brzozów – Chruślin jest węższa o 70 centymetrów. Odbyły się trzy 

spotkania z GDDKiA dotyczące inwestycji na tej drodze, sprawy te pilotuje 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy, poruszano na nich także kwestie 

wysypywania poboczy destruktem – dodał. Nadmienił, iż na spotkaniach tych 

padło stwierdzenie, iż jakieś parce może rozpoczną się w tym roku ale na 

odcinku Poddębice – Piątek , a niestety inwestycje na odcinku Piątek – Łowicz 

może będą pod koniec 2008 roku lub w 2009 roku. Nie będziemy ustawać                   

w tym aby przyśpieszyć remonty na tej drodze, chociażby poszerzenie poboczy, 

bo ruch na tej drodze jest większy i droga  jest niebezpieczna – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poprosił o 20 minut przerwy w obradach 

VIII Sesji RPŁ ze względu na konieczność zwołania posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o godzinną przerwę w obradach VIII Sesji 

RPŁ 
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RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                            

45 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH VIII SESJI RPŁ W DNIU 

06.06.2007 ROKU O GODZINIE 13.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.00 

 

Ad pkt. 12 

 

Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

 

1. zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2007 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia              

28 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2007. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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 VIII/52/2007 Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 roku      

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 

/Zał. Nr 7/. 

 

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2006 

rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                     

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 

2006 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/53/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2006 rok   

/Zał. Nr 8/. 

 

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu za 2006 rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                     

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu za 2006 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej                 

w Łowiczu za 2006 rok /Zał. Nr 9/. 

 

4. zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że do przesłanego Radnym 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 

rok decyzją Zarządu Powiatu Łowickiego zostały wprowadzone następujące 

autopoprawki: 

1) w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne 

Powiatowe, wydatki inwestycyjne: Inwestycje na drogach : Droga Nr 2713E 

Wszeliwy – Wejsce – Łowicz, 

2) z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup 

sprzętu informatycznego kwota 8 000,00 zł – zwiększają się dochody                      

i wydatki bieżące, 

3) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Zarząd Powiatu 

Łowickiego podpisał umowę sponsoringu na kwotę 1 200,00 zł                        



12 

 

z przeznaczeniem tych środków finansowych na imprezę z okazji Dnia 

Dziecka organizowaną wspólnie z Urzędem Miasta Łowicza, zostaną 

zwiększone dochody, 

4) zmniejsza się rezerwę a zwiększa środki finansowe w wysokości   4 000,00 

zł na zadanie inwestycyjne w ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

5) zwiększa się wydatki w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111 – 

szpitale ogólne o kwotę 1 062 795,00 zł na pokrycie straty za 2006 rok dla 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał w jaki sposób zostały skonsumowane środki 

finansowe przekazane przez Powiat Łowicki dla Urzędu Miasta Łowicza                     

w wysokości 1 200,00 zł na Dzień Dziecka. Pytanie moje nie jest przypadkowe, 

gdyż ostatnio kilka razy pytałem dlaczego Powiat Łowicki sam nie 

zorganizował Powiatowego Dnia Dziecka w Skansenie w Marzycach przy 

współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach – dodał. Zapytał,  czy te 

środki zostały wykorzystane należycie. Czy byliśmy widoczni jako Powiat 

podczas powyższej uroczystości – dodał. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że pojawiła się szansa 

zdobycia dodatkowych środków finansowych od sponsora z przeznaczeniem na 

konkretną imprezę. W tym momencie podjęliśmy decyzję, że przy współpracy 

Urzędu Miasta w Łowiczu pokryjemy koszty zakupu nagród rzeczowych                      

w konkursach dla dzieci, zostały zakupione maskotki i inne upominki – dodał. 

 

Bardzo jesteśmy wdzięczni władzom Powiatu Łowickiego za współudział, na 

lewo i prawo podkreślaliśmy, że nagrody zostały ufundowane przez sponsorów                   

w tym przez Miasto i Powiat, uważam że wspólnie powinniśmy organizować 

podobne imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej – dodał Burmistrz Miasta 

Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy w chwili obecnej będą głosowane zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok, dotyczące wypłaty środków 

finansowych na oświatę.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, iż będzie głosowana cała 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że odbędzie się także głosowanie nad 

przesunięciem ponad 400 000,00 zł na pensje dla nauczycieli związane                        

z 4% ich podwyżką. Na Komisji Budżetu i Finansów w dniu 06.06.2007 roku 

dowiedzieliśmy się od Pana Wicestarosty, że w kwietniu 2007 roku te środki 

zostały już przekazane dla szkół – dodał. Zapytał, w jaki sposób można 

głosować nad czymś co już zostało wykonane.  
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Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż subwencja oświatowa na rok 

bieżący wynosi około 21 400 000,00 zł. Z tej kwoty średnio siedemdziesiąt kilka 

procent wynoszą płace, jeśli przeanalizujemy rok od 01.01 do 31.12 to na 

oświatę zabraknie około 600 000,00 zł – dodał. Poinformował, że przy podziale 

nadwyżki budżetowej za 2006 rok pod uwagę bierze się potrzeby budżetu 

Powiatu Łowickiego do końca 2007 roku. W związku z tym te środki nie poszły 

na podwyżki, bo my na to mamy pieniądze, tylko pod koniec roku zabraknie 

środków – dodał. Nadmienił, iż w chwili obecnej sytuacja jest taka, że                         

z 21 400 000,00 zł pieniądze na podwyżki zostały zarezerwowane, zrealizowano 

wypłaty dla nauczycieli. Dzielimy nadwyżkę mając pod uwagę koniec roku 

kalendarzowego – dodał. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

podjęli Uchwałę Nr VIII/55/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok /Zał. Nr 10/. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że w związku z pytaniem Radnego 

Pana Pawła Bejdy i taką trochę niejasną odpowiedzią chciałby zgłosić wniosek 

formalny, by Komisja Rewizyjna sprawdziła czy faktycznie coś takiego miało 

miejsce, czy została naruszona dyscyplina finansów publicznych. 

 

Przewodniczący RPL Marcin Kosiorek zapytał czy Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej chciała by w powyższym temacie zabrać głos. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka nadmieniła, że Komisja 

Rewizyjna sprawdzi czy przy realizacji podwyżek dla nauczycieli nie doszło do 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli wniosek przedstawiony przez Radnego Michała Śliwińskiego.  

 

5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej          

w Łowiczu za 2006 rok 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że do przesłanego Radnym  

projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
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Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2006 rok decyzją Zarządu Powiatu 

Łowickiego wprowadza się następującą autopoprawkę dotyczącą § 2 który 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Strata za rok 2006 w wysokości 1.062.795,03 zł zostanie pokryta ze 

środków publicznych Powiatu Łowickiego. 

2. Strata w wysokości 620.777,02 zł powstała w wyniku rozliczenia z lat 

ubiegłych zostanie rozliczona w latach następnych”. 

Odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2006 rok wraz                        

z autopoprawką.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 9 

podjęli Uchwałę Nr VIII/56/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej                      

w Łowiczu za 2006 rok /Zał. Nr 11/. 

 

6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na wynajem lokalu stanowiącego własność Powiatu 

Łowickiego na czas dłuższy niż trzy lata 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy na wynajem lokalu stanowiącego 

własność Powiatu Łowickiego na czas dłuższy niż trzy lata. Poinformowała, że 

powyższy projekt uchwały zakłada 10 letni okres wynajęcia lokalu przy ulicy 

Stary Rynek 17, pod wynajem będzie podlegać powierzchnia 104 m². Ten 

dłuższy okres wynajęcia wiąże się z tym, że firma zainteresowana wynajęciem 

wniesie tam spore nakłady finansowe, które powinny zostać z amortyzowane – 

dodała.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski/: 

za   - 20 
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przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/57/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na wynajem lokalu stanowiącego własność Powiatu Łowickiego na czas 

dłuższy niż trzy lata /Zał. Nr 12/. 

 

7. sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz ustanowienia służebności drogowej 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz ustanowienia służebności drogowej. Poinformowała, że projekt 

powyższej uchwały dotyczy sprzedaży gruntów pod trafostacjami należącymi do 

Zakładu Energetycznego Łódź Teren S.A.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/58/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

ustanowienia służebności drogowej /Zał. Nr 13/. 

 

8. Statutu Starostwu Powiatowemu w Łowiczu 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że konieczność 

podjęcia ww. uchwały wynika z ustawy o finansach publicznych, która weszła 

w życie z dniem 01.01.2006 roku i nałożyła na organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego obowiązek nadania statutu jednostkom budżetowym. 

Obowiązek ten powinien być zrealizowany do 30.06.2006 roku – dodała. 

Nadmieniła, iż w starostwo jest specyficzną jednostką budżetową i powinno 

mieć nadany statut, jednakże przedmiot działania jest określony w szeregu 

ustaw, bo to jest de facto realizacja zadań Powiatu. Stąd też do projektu uchwały 

został załączony dosyć krótki statut, mówiący o tym, że Starostwo działa na 

podstawie Statutu Powiatu Łowickiego oraz w oparciu o powszechnie 
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obowiązujące przepisy prawa – dodała. Nadmieniła, iż przedmiotem 

działalności Starostwa Powiatowego w Łowiczu jest realizacja zadań 

ustawowych powiatu oraz realizacja Uchwał Rady Powiatu Łowickiego. 

Dodatkowo  w statucie umieszczono jeszcze kilka punktów, które odnoszą się 

do konkretnych ustaw, jak np. do ustawy o finansach publicznych. Wiem, że 

Regionalne Izby Obrachunkowe, które kontrolują jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o finansach publicznych wymagają 

tego przy kontroli – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

Statutu Starostwu Powiatowemu w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – 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 VIII/59/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Statutu 

Starostwu Powiatowemu w Łowiczu /Zał. Nr 14/. 

 

9. utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że na wstępnie 

należy przedstawić autopoprawkę ZPŁ, o której była mowa na posiedzeniach 

Komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego w dniu 06.06.2007 roku, a której nie 

ma w przekazanych Radnym materiałach na Sesję. Po posiedzeniach Komisji 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego przychylili się do wniosków Radnych 

i wprowadzili autopoprawkę. Został zmieniony w załączniku tej uchwały                  

§ 8 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Rada składa się z 3 – 5 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Łowickiego” – dodała. 

Poinformowała, że jeśli chodzi o sama jednostkę, to ma być to jednostka, której 

podstawowym celem statutowym będzie promocja kultury łowickiej, tworzenie, 

ochrona, udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury oraz prowadzenie 

ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury. Do zadań Centrum będzie 

należało przede wszystkim:  

 prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne            

i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze,  
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 organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych,  

 podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych             

w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej,  

 promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego Powiatu 

Łowickiego,  

 współdziałanie z samorządami, szkołami i placówkami oświatowymi 

instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich oferty w system 

promocji walorów kulturowych i turystycznych Powiatu Łowickiego. 

Nadmieniła, iż powyższa jednostka ma działań w formie instytucji kultury, 

ponieważ jako instytucja kultury będzie miała możliwość prowadzenia 

działalności usługowej, a swoje dochody będzie mogła przekazywać na pokrycie 

kosztów działalności bieżącej. To jest rzecz, której nie możemy realizować 

wtedy kiedy zadania promocyjne są realizowane w Starostwie, ponieważ 

materiały promocyjne w Starostwie nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek 

działalności gospodarczej – dodała. Nadmieniła, iż Centrum mogłoby 

przygotowywać materiały promocyjne, jak również dochody z tego tytułu 

mogłoby przeznaczać na swoją działalność. Oprócz tego prowadziłaby 

działalność nie tylko na rzecz Powiatu Łowickiego, ale dzięki temu, że byłaby to 

instytucja kultury mogłaby wykonywać zadania na rzecz innych podmiotów – 

dodała.  Poinformowała, że w powyższej instytucji będzie powołana Rada 

Programowa, która może działać, jako organ doradczy, będzie powoływana 

przez Radę Powiatu Łowickiego. Za udział w pracach tej rady nie będą 

przysługiwały diety ani zwrot kosztów podróży – dodała. Przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

 

Wydaje mi się, że cześć zadań, które mają być realizowane przez Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej są już realizowane przez 

Centrum Informacji Turystycznej, które jest wspólnie prowadzone przez Powiat 

Łowicki i Gminę Miasto Łowicz dodał – Radny Michał Śliwiński. 

Poinformował, że Rada Powiatu Łowickiego przekazała środki finansowe na 

prowadzenie CIT. Zapytał, w jaki sposób te środki finansowe są przekazywane 

do Urzędu Miasta i czy te przekazane środki finansowe przepadną jeśli postanie 

nowa powiatowa jednostka organizacyjna. Zapytał, ile będzie kosztowało 

Powiat Łowicki utworzenie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej. Ile osób będzie w nim zatrudnionych, bo Rada Programowa jest 

społeczna ale zadania do wykonania, ktoś będzie musiał realizować – dodał.   

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w sprawie 

prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej zostało zawarte porozumienie               

z Urzędem Miasta Łowicza i w lutym 2007 roku została przekazana I część 

środków finansowych na jego prowadzenie. Środki są przekazywane w dwóch 

ratach zgodnie z harmonogramem zawartym w porozumieniu – dodał. 

Nadmienił, iż zakres działania CIT został nieco rozszerzony po rozmowach                
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z Urzędem Miasta Łowicza, CIT powstało by realizować działania dwóch 

jednostek: samorządu powiatowego i samorządu miejskiego. W porozumieniu 

został zawarty punkt o kontroli, i zbliża się właśnie półrocze, jak informowałem 

na Komisjach Stałych pod koniec czerwca 2007 roku będziemy analizować 

działalność CIT pod kątem celowości funkcjonowania, czy zadania są zgodne             

z zawartym porozumieniem – dodał. Poinformował, że cześć zadań CIT będzie 

powielanych przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

Pragnę zwrócić uwagę, że nowa powiatowa jednostka organizacyjna zacznie 

funkcjonować od dnia 01.10.2007 roku, czyli teoretycznie będziemy się już 

przygotowywać do działalności na przyszły rok – dodał. Poinformował, że jeśli 

chodzi o koszty związane z powstaniem Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej, to w chwili obecnej Wydział Rozwoju Informacji i Promocji, 

w części promocji jako takiej kosztuje budżet Powiatu Łowickiego około 

256 000,00 zł, na tę kwotę składają się wszystkie koszty, łącznie zakupami,                

z zapewnieniem wynagrodzenia dla trzech osób. Nie przewiduje się by                         

w Centrum były dodatkowe koszty, chyba, że zajdzie taka konieczność, bo 

wiadomo, że Centrum powstaje po to by działać, czyli szukać dodatkowych 

źródeł finansowania, tworzyć ciekawe pomysły, więc uważam, że wszyscy 

Radni zgodzą się by na takie cele były przekazywane dodatkowe środki – dodał.     

 

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli kontrola CIT wypadnie pozytywnie, 

i okaże się, że działa bez zarzutów to przez pół roku zadania w zakresie kultury                  

w Powiecie Łowickim będą powielane – dodał Radny Michał Śliwiński. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że od momentu 

powołania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej                          

w październiku 2006 roku będzie się ono przygotowywać do działalności                    

w roku 2008. Padały zarzuty ze strony Radnych ale i nie tylko, że odkąd istnieje 

CIT Starostwo Powiatowe w Łowiczu nie wykorzystuje swoich możliwości, nie 

ma dochodów, padały zarzuty wobec Urzędu Miasta Łowicza, że miasto za 

nasze pieniądze prowadzi CIT, chociaż to nie prawda bo miasto wykonuje swoją 

dobrą robotę i chwała mu za to – dodał. Nadmienił, iż należy dać szansę także 

Powiatowy Łowickiemu by powołał własne Centrum Kultury, by mogło ono 

generować dochody, by za kilka lat mogło się samo utrzymać.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy Starosta Łowicki Pan Janusz Michalak 

rozważał likwidację Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji, a jego zadania 

dołożyć do dużego Wydziału Edukacji łącznie z pracownikami co dałoby 

oszczędności w kosztach wynagrodzenia jednego Dyrektora Wydziału. Widzę, 

że połowicznie się to tutaj udaje, likwidujemy Wydział RIP łącznie                              

z Dyrektorem, ale powołujemy nową powiatową jednostkę organizacyjną                         

z nowym Dyrektorem – dodał. Nadmienił, iż jeszcze rok temu, dwa lata temu 

Radni poprzedniej kadencji słyszeli o chęci likwidacji Wydziału RIP dla 

oszczędności. 
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że w chwili obecnej Wydział RIP 

zajmuje się od organizacji dożynek powiatowych aż po inwestycje i zamówienia 

publiczne. Część Wydziału RIP zostanie przypisana do Wydziału 

Architektoniczno – Budowlanego zajmując się inwestycjami, a część 

pracowników będzie wykonywała pozostałą cześć zadań w  nowo powołanej 

jednostce – dodał. Nadmienił, iż dyskusja o zasadności działalności CIT jest 

bezcelowa, gdyż w chwili obecnej rozmowa toczy się tym co ma funkcjonować 

kiedyś a nie dzisiaj. Podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Miasta w Łowiczu 

na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, nie zamierzamy się z niego 

wycofywać, wykonamy je tak jak to zostało zapisane w jego treści – dodał.  

Poinformował, że od 01.10.2007 roku do końca roku należy wykorzystać czas 

na organizację nowo powołanej instytucji. Należy wyposażyć ją w takie 

narzędzia aby mogła funkcjonować poza strukturami Starostwa Powiatowego w                

Łowiczu, mieć własne dochody i przeznaczać je na imprezy, które organizuje 

się w Powiecie – dodał. 

 

Rozumiem, że funkcjonowanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej nie będzie miało nic wspólnego z budżetem Powiatu Łowickiego,                

a wręcz powołana jednostka sama na siebie zarobi – dodał Radny Michał 

Śliwiński.  
 

Panie Radny, jeżeli zakłada się gospodarstwo, to najpierw należy w nie 

zainwestować, aby ono mogło później przynieść dochody – dodał Starosta 

Janusz Michalak. Poinformował, że CKTiPZŁ zostanie wyposażone w jeden           

z obiektów na którym będzie mogło zarabiać, oprócz tego będzie mogło 

prowadzić działalność komercyjną. Nic nowego nie tworzymy, działają takie 

instytucje w innych miastach, w innych powiatach jak np. w powiecie 

zakopiańskim – dodał.    

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – negatywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 
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podjęli Uchwałę Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki   

i Promocji Ziemi Łowickiej /Zał. Nr 15/. 

 

10. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Poinformowała, że jeśli chodzi o treść Regulaminu Organizacyjnego, to należy 

przedstawić na wstępnie autopoprawkę ZPŁ, powstałą po sugestiach Radnych 

Powiatu Łowickiego podczas posiedzeń Komisji Stałych. W załączniku do 

powyższej uchwały w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Jeśli Starosta nie może 

pełnić swoich obowiązków służbowych (urlop, choroba), jego zadania wypełnia 

Wicestarosta, a pod nieobecność Starosty i Wicestarosty – Członek Zarządu.” 

Poinformowała, że powyższy projekt regulaminu różni się od obowiązującego                 

w chwili obecnej, w tamtym były wypisywane szczegółowo z poszczególnych 

ustaw zadania realizowane przez Powiat, na tyle szczegółowo, że były przesiane 

fragmenty ustaw dotyczących powiatu z podaniem dokładnie z jakiego dnia                 

i z jakiego roku danej ustawy. Dokładnie wiemy, że w Polsce ustawy bardzo 

szybko się zmieniają, więc w powyższym regulaminie zadania poszczególnych 

wydziałów są określone ogólnie, tak że jeśli wchodzi jakieś nowe zadanie do 

realizacji , by było wiadomo, który wydział ma to realizować, ale żeby nie było 

to tak szczegółowo podane by nie trzeba było zmieniać całego regulaminu – 

dodała. Poinformowała, że w powyższym regulaminie nie ma szczegółowego 

podziału zadań pomiędzy członkami zarządu, jest zapis, że podział zadań                 

w przedmiocie nadzoru nad działalnością wydziałów oraz powiatowych 

jednostek organizacyjnych ustala Starosta w drodze zarządzenia. W samym 

Starostwie według tego regulaminu zostały zlikwidowane trzy stanowiska 

dyrektorskie: nie ma Wydziału RIP, a Wydziałem OR i FN kierują kolejno 

Sekretarz i Skarbnik – dodała. Nadmieniła, iż dodatkowo zostały zlikwidowane 

wszystkie samodzielne stanowiska, które mogły zostać zlikwidowane, pozostały 

dwa samodzielne stanowiska: Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Audytor 

Wewnętrzny. Jeśli chodzi o poszczególne wydziały, to w Wydziale 

Organizacyjnym zostało wyszczególnione Biuro Rady, które wchodzi w skład 

Wydziału, oraz do tego Wydziału przeszły zadania w zakresie ochrony zdrowia              

i informatyki urzędu, BIP oraz obsługa prawna – dodała. Poinformowała, że 

następna zmiana dotyczy Wydziału SRZ, z którego zostały wyłączone zadania 

dotyczące zarządzania kryzysowego. W chwili obecnej powstanie oddzielne 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,                  

z kierownikiem, do tej pory w Wydziale SRZ był Oddział Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych także z kierownikiem – 

dodała. Poinformowała, że w Wydziale AB oprócz dotychczas wykonywanych 

zadań dojdą zadania inwestycyjne i realizacja przepisów prawo zamówień 

publicznych, czyli druga cześć zadań dotyczących Wydziału RIP. Dodatkowo 
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została stworzona komórka pod nazwą Biuro Strategii i Programów 

Pomocowych, to komórka stworzona bardziej przyszłościowo wówczas gdy 

otrzymamy środki pomocowe, by miał kto realizować zadania w tym zakresie – 

dodała. Nadmieniła, iż w powyższym regulaminie zawarto zapis, że: 

„Liczebność etatową Wydziałów i samodzielnych stanowisk w Starostwie ustala 

Starosta w zależności od potrzeb i przyznanych w budżecie środków 

finansowych na dany rok”, oraz zapis, że: „zmiany zakresów obowiązków                   

i kompetencji poszczególnych Wydziałów wynikające ze zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących nie wymagają zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego”.     

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że chciałby przedstawić stanowisko „Klubu 

Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego – Porozumienie”. Są to uwagi do 

projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 

dodał. Nadmienił, iż Powiat ma obowiązek wykonywania zadań publicznych 

określonych w ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw, jest to art. 

2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Brak przywołania konkretnych 

przepisów ustaw i rozporządzeń  przy określeniu zadań poszczególnych 

wydziałów Starostwa stanowi, naszym zdaniem, poważny błąd legislacyjny – 

dodał. Poinformował, że ograniczenie się do wymienienia niektórych zadań            

w ramach sformułowania „a w szczególności” nie określa precyzyjnie  

kompetencji wydziałów. Pozwala na dowolność interpretacyjną zadań oraz 

wprowadza bałagan organizacyjny zwłaszcza, gdy zadania z jednej ustawy ma 

realizować kilka wydziałów – dodał. Poinformował, że regulamin organizacyjny 

stanowi ponadto podstawową informację dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, jednostek organizacyjnych powiatu, a szczególności 

dla mieszkańców powiatu i petentów załatwiających sprawy w starostwie. 

Muszą oni wiedzieć dokładanie jakie sprawy i w jakim Wydziale się to załatwia, 

dlatego nie do pomyślenia jest brak w Regulaminie schematu  organizacyjnego 

Starostwa z podziałem zadań i podległości kompetencyjnej Wydziałów                       

i jednostek organizacyjnych pod Starostę i poszczególnych Członków Zarządu 

Powiatu – dodał. Nadmienił, iż odesłanie podziału zadań pomiędzy Starostą, 

Wicestarostą i pozostałymi Członkami Zarządu w przedmiocie nadzoru nad 

Wydziałami i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi do Decyzji Starosty, 

jest Panie i Panowie Radni, próbą pomniejszenia roli Rady Powiatu Łowickiego. 

Stwarza pole do ciągłego eksperymentowania w administracji, która tego nie 

znosi, podczas gdy zasadą powinno być, tak jak w poprzednich kadencjach, że 

przy powołaniu Członka Zarządu Starosta powierza mu określony obszar spraw, 

co zapisywano w Regulaminie Organizacyjnym – dodał. Nadmienił, iż do tej 

pory nie wiadomo kto za co odpowiada, bo dotychczasowy regulamin nie jest 

przestrzegany. W powyższym projekcie regulaminu całkowicie pominięto 

organizację systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, co ma badać audytor 

wewnętrzny, odnoszę się do § 21 regulaminu – dodał. Poinformował, że 

pominięcie tak istotnego zagadnienia w działalności Starostwa Powiatowego             
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w Łowiczu świadczy wprost o dyletanckim podejściu do funkcjonowania 

administracji publicznej. Przypisywanie audytorowi wewnętrznego obowiązków 

kontroli działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych świadczy                     

o kompletnym niezrozumieniu roli i funkcji audytora wewnętrznego – dodał. 

Poinformował, że w powyższym regulaminie nie określono zasad przyjmowania 

i rozpatrywania skarg i wniosków oraz załatwiania indywidualnych spraw 

petentów. Powiat został powołany i jest to tym bardziej dziwne, że rocznie                

w Starostwie załatwia się sprawy prawie 30 tyś petentów – dodał. Nadmienił, iż 

doprecyzowania wymaga § 8 ust. 1 mówiący o tym, że wydziałami kierują                     

i organizują im pracę Dyrektorzy, podczas gdy Wydziałem Organizacyjnym 

kieruje Sekretarz, jest to § 5 ust. 2 tego regulaminu, a Wydziałem Finansowym 

kieruje Skarbnik, § 6 ust. 2.  Zupełnie sztuczne i niczym nieuzasadnione wydaje 

się być przeniesienie do Wydziału OR spraw w zakresie ochrony zdrowia                   

i likwidacja dotychczasowego samodzielnego stanowiska pracy podległego 

bezpośrednio Wicestaroście. Precyzyjnego rozstrzygnięcia wymaga również 

obsługa transportowa Starostwa Powiatowego w Łowiczu, czy ma to robić 

Wydział OR i jest to zapisane w § 12 pkt. 27, czy Powiatowy Zarząd Dróg                             

i Transportu co jest zapisane w § 6 ust. 2 projektu Statutu Powiatowego Zarządu 

Dróg i Transportu w Łowiczu – dodał. Nadmienił, iż Powiatowy Zarząd Dróg            

i Transportu w Łowiczu stanie się według zamierzeń projektodawców 

gospodarstwem pomocniczym Starostwa Powiatowego w Łowiczu w sprawach 

inwestycji budowlanych, remontów, transportu samochodowego i innych prac 

gospodarczych, obsługowych i usługowych. Ale chyba nie na zlecenie Starosty 

jak to jest to zapisane w § 6 ust. 2 pkt. 5 projektu Statutu Powiatowego Zarządu 

Dróg i Transportu w Łowiczu, tylko Zarządu Powiatu Łowickiego, który 

sprawuje nad nim nadzór § 4 powyższego Statutu, czyli następna sprzeczność 

Proszę Państwa – dodał. Poinformował, że doprecyzowania w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa wymagają relacje pomiędzy Wydziałem Edukacji, 

Kultury i Sportu a zamierzonym do powołania Centrum Kultury, Turystyki                  

i Promocji Ziemi Łowickiej, relacje tych instytucji z Biurem Strategii                           

i Programów Pomocowych. Reasumując należy stwierdzić, że proponowana 

treść Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu stanowi 

typowy przykład niechlujstwa administracyjnego ponieważ: 

  zadania Wydziałów nie są obsadzone w źródłach prawa, 

 dowolność interpretacyjna w zakresie praw i obowiązków może prowadzić 

do niebezpiecznego krzyżowania kompetencji i rozmywania 

odpowiedzialności, 

 brak podziału odpowiedzialności między poszczególnymi Członkami 

Zarządu Powiatu Łowickiego, 

 brak przejrzystego systemu kontroli w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, 

 brak określenia zasad rozpatrywania skarg i wniosków oraz załatwiania 

indywidualnych spraw obywateli. 
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W związku z tym apeluję do Pań i Panów Radnych o nieprzyjmowanie tego 

typu projektu regulaminu organizacyjnego, ponieważ według nas jest to bubel 

prawny – dodał.    

 

Radny Dariusz Mroczek poinformował, że nie będzie odnosił się do całości 

wypowiedzi Radnego Pana Pawła Bejdy. Mam pytanie do Pani Sekretarz, 

mianowicie, czy czuje się Pani niechlujem administracyjnym – dodał. Zapytał, 

czy Radny Pan Paweł Bejda pamięta czym zajmował się audytor wewnętrzny           

w Urzędzie Miasta Łowicza, czy tylko kontrolowaniem budżetu jednostki, czy 

uczestniczył wtedy w niechlujstwie administracyjnym.   

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że wszystkie które 

zna regulaminy organizacyjne różnych jednostek samorządu terytorialnego, 

poza tym, który obowiązuje na dzień dzisiejszy w Starostwie Powiatowym               

w Łowiczu, są dokładnie w ten sposób sformułowane. Są to ogólne zadania 

poszczególnych Wydziałów i komórek organizacyjnych, nie jest możliwością 

pisać tego szczegółowo ponieważ przepisy u nas zmieniają się z dnia na dzień. 

Na dzień dzisiejszy zastałam tutaj taki stan prawny, że regulamin organizacyjny, 

który był uchwalany w 2004 roku ma zapisane poszczególne zadania, ale 

okazało się, że Wydziały nie realizują tego co jest zapisane, tylko każdy sobie 

aktualizuje, pisze sobie na nowo – dodała. Poinformowała, że w tym kontekście 

jej odpowiedzialność oraz jej poczucie legalizmu tak spowodowało, bo 

Regulamin uchwala Rada Powiatu Łowickiego, i wydział nie może sobie 

dostosowywać w związku ze zmianą przepisów treści regulaminu, co innego jest 

realizować zadania wynikające z ustawy a co innego zmieniać sobie treść 

regulaminu. Tak się stosuje, wszystkie regulaminy tak są pisane, pisze się 

ogólne, najważniejsze zadania, by każdy wiedział, gdzie to zadanie jest, a proszę 

mi wierzyć, że to wynika z tego regulaminu – dodała. Poinformowała, że jeśli 

chodzi o kontrolę wewnętrzną, to faktycznie w obowiązującym w chwili 

obecnej regulaminie była bardzo rozbudowana kontrola wewnętrzna, która 

powoduje dodatkowe zatrudnienie pracowników, którzy się muszą tym 

zajmować. Nasza intencja była taka, że nie jest to potrzebne aż w takiej liczbie, 

bo kontrolę wewnętrzną, czy mi piszemy czy mi nie piszemy musimy 

realizować i tak samo w Starostwie jak i jednostkach organizacyjnych i jeżeli 

jest taka potrzeba to Starosta w każdej chwili może zlecić wykonanie kontroli                                         

w takim zakresie jakim uważa za słuszne – dodała. Poinformowała, że 

dotychczas w Starostwie Powiatowym w Łowiczu było tak, że każdy wiedział 

kiedy będzie kontrola w jakim zakresie będzie kontrolowany. Z kontrolą mało to 

miało wspólnego – dodała. Nadmieniła, iż następna rzecz dotyczyła skarg                          

i wniosków, sprawy te reguluje kodeks postępowania administracyjnego,                   

a zasadą jest, że się nie przepisuje ustaw, bo Rada nie może uchwalać tego co 

jest w ustawie. Nie przepisuje się ustaw, nie wolno tego robić – dodała. 

Poinformowała, że jeśli chodzi o Dyrektorów, to oczywiście, że Dyrektorzy 

kierują Wydziałami, mało tego w § 2 w pkt. 11 jest mowa o Dyrektorze, i należy 
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przez to rozumieć oprócz Dyrektora Wydziału także Kierownika równorzędnej 

komórki organizacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, bo biurami będą 

kierować kierownicy, ponieważ jest to niższego szczebla komórka niż Wydział, 

ma mniejszy zakres działania. Jeśli chodzi o Sekretarza i Skarbnika to jest to 

tzw. przepis szczególny, do ogólnego przepisu, że Wydziałami kierują 

Dyrektorzy zastosowano przepis szczególny, że Wydziałem Organizacyjnym 

kieruje Sekretarz a Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik – dodała.   

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że audytor wewnętrzny jest po to by 

wskazał Zarządowi co jest niewłaściwie w Starostwie czy danej jednostce 

organizacyjnej. Czy kontrola będzie przeprowadzona z zaskoczenia czy nie, to 

nie ma to żadnego znaczenia, gdyż obowiązek audytora jest wskazanie tego co 

jest złe – dodał. Poinformował, że mówiono dzisiaj o tym, że Starostwo 

Powiatowe przygotowuje się do pozyskiwania środków zewnętrznych. Zapytał, 

co robi ZPŁ w kierunki by te środki zewnętrzne można było pozyskiwać, jak się 

przygotował do tego by można było składać wnioski jeśli chodzi o kolejny 

nabór. Do tego Zarząd nie jest przygotowany, bo nie mamy Lokalnego Planu 

Rozwoju, plan ten został przyjęty przez Zarząd i ja się upieram, że powinien być 

przyjęty przez Radę Powiatu Łowickiego, Członek ZPŁ miał nieco inny pomysł 

jeśli chodzi o Plan Rozwoju Lokalnego, ale zawsze można go zmodyfikować, 

ale dokument ten jest potrzebny aby można było występować o środki 

zewnętrzne, na tą chwilę nie mamy takiej możliwości – dodał. Zapytał, jaki 

koszt poniesie Starostwo Powiatowe w Łowiczu w związku ze zmianą 

Regulaminu Organizacyjnego. Raz już mieliśmy wypowiedź Pana Starosty, 

przedstawił wyciąg z protokołu z IV Sesji RPŁ /Zał. Nr 16/.  To jest wyciąg               

z protokołu, Pani Sekretarz, potwierdziła za zgodność, ja poproszę umieścić go 

jako załącznik do protokołu z dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego – 

dodał.  

 

Odpowiem na pytanie dotyczące jakie będą koszty związane ze zmianą 

regulaminu organizacyjnego i będę się starał być teraz precyzyjnym i nie 

powiedzieć nic ponadto co myślę – dodał Starosta Janusz Michalak. 

Poinformował, że nie będzie to miało skutków dla zapisów już wykonanych              

w budżecie Powiatu Łowickiego, czyli nie będziecie Państwo musieli zwiększać 

wydatków, ponadto to jest zapisane w budżecie Starostwa na wynagrodzenia 

pracownicze. Czy to jest dość precyzyjne, i jeszcze jeden wniosek z tego 

właśnie płynie, że będziemy dłużej przechowywać dźwiękowe rejestry z Sesji 

RPŁ – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że wszyscy Radni czytają protokoły             

w Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ja też go czytałem, prosiłem także o zapis dźwiękowy, niestety już nie go było – 

dodał Starosta Janusz Michalak. Poinformował, że nie wie czy nie było trochę 
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za dużo tych ostrych słów w kierunku twórców tego regulaminu. Ja na 

przykładach powiem jakie to były tworzone w poprzednich kadencjach zgodne       

z prawem, jakie piękne, nie bublowate, akty prawne – dodał. Nadmienił, iż do 

dzisiaj Dyrektor PZD nie ma podstaw prawnych do działania. Drugi przykład to 

zdziwienie członków Rady Muzeum, kiedy dowiedzieli się, że nie ma uchwały 

powołujących ich na Członków Rady Muzeum, jedynie Pan Starosta podpisał 

takie powołanie, poinformował wszystkich, że zostali członkami, tylko, że nie 

miał do tego prawa – dodał. Zapytał, czy zmieniać statut PZD w Łowiczu, czy 

nie. Myślę, że należy go po prostu stworzyć, bo do tej pory go nie było,                       

a obowiązek taki istnieje od zeszłego roku, a ponadto trzeba w końcu podjąć 

uchwałę, która pozwoli działać temu zarządowi, bo to co było do tej pory, 

trudno to nazwać, gdyż ZPŁ nie miał takich kompetencji do powoływania PZD, 

i chociaż o tym nie mówił, ale to właśnie on ubezwłasnowolniał Radę Powiatu 

Łowickiego – dodał. 

 

Chciałabym zwrócić uwagę Panu Radnemu Bejdzie, na to, że uważam, iż będą 

jeszcze oszczędności, gdyż stanowiska pewne zostaną zlikwidowane – dodała 

Radna Jolanta Kępka. Poinformowała, że wprowadzając Regulamin 

Organizacyjny w poprzedniej kadencji, radni opozycyjni zwracali uwagę, że              

w Wydziale Organizacyjnym nie jest potrzebny Dyrektor, również zwracano 

uwagę, że w Wydziale Finansowym nie jest potrzebna osoba, która będzie 

pełniła funkcję Dyrektora, ponieważ Skarbnik, faktycznie stawia tylko 

kontrasygnatę na dokumencie. Tworzenia takiego stanowiska w poprzedniej 

kadencji było naprawdę, uważaliśmy bezsensowne – dodała. Nadmieniła, iż             

w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego powstaną oszczędności, 

ponieważ jakieś środki finansowe zostały zaangażowane w płace tych osób. 

Tutaj Pan Starosta mówił o braku statutu w Powiatowym Zarządzie Dróg                   

w Łowiczu, brak dodatkowych dokumentów w Muzeum. Panie Bejda, mówił 

Pan w swoim wystąpieniu o bublu prawnym, że jest on nie do przyjęcia, i że 

należy się zastanowić nad jego przyjęciem, a czy Państwo się zastanawiali                    

w poprzedniej kadencji, że faktycznie PZD w Łowiczu nie powinien w ogóle 

istnieć i pracować – dodała. Poinformowała, że w poprzedniej kadencji Komisja 

Rewizyjna zwracała uwagę na brak kontroli wewnętrznej, który był całkowity – 

sprawa inwestycji w Zduńskiej Dąbrowie, stowarzyszenie z Poddębic, które 

prowadziło Warsztaty Terapii Zajęciowej w Urzeczu. Także, brak kontroli 

wewnętrznej był w poprzedniej kadencji, uważam, że w tej kadencji trzeba dać 

szansę Zarządowi na zmiany, na pewno wszelkie zmiany będą właściwe                       

i przyniosą tego efekty – dodała. Nadmieniła, iż mieszkańcy Powiatu 

Łowickiego w chwili obecnej zwracali uwagi, mnóstwo skarg wpłynęło na pracę 

Urzędu, na pracę urzędników. Myślę, że Pan Starosta może przetoczyć, kilka 

skarg, których było bardzo dużo, mieszkańcy w końcu się otworzyli i nie boją 

się mówić, że musimy zmienić ten urząd, żeby on był właściwy dla petenta – 

dodała.            
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że Starostwo 

Powiatowe jest tak samo przygotowane do pozyskiwania środków finansowych 

z zewnątrz, jak pod koniec 2006 roku, kiedy udało się przygotować kilka 

dokumentów o pozyskanie środków. Mam nadzieje, że Wydziały które będą je 

przygotowywać nadal będą to wykonywać – dodał. Nadmienił, iż to nie jest tak, 

że przestaną pracować. Mam nadzieję, że dobrze wywiążą się ze swych 

obowiązków – dodał. Obiecał, że wszystkie dokumenty łącznie z Lokalnym 

Planem Rozwoju zostaną przygotowane. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – negatywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/61/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 17/ 

 

11. przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                  

w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej. Poinformowała, 

że genezą powstania powyższego projektu uchwały był obowiązek wynikający     

z ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że do końca 30.06.2006 

roku organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny nadać 

statuty jednostkom budżetowym nie posiadającym statutu. W takim przypadku 

był Powiatowy Zarządu Dróg w Łowiczu, który nie posiadał statutu – dodała. 

Nadmieniła, iż podczas pracy nad projektem statutu dla PZD okazało się, że 

Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu został powołany uchwałą Zarządu Powiatu 

Łowickiego. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi wyraźnie, że do 

wyłącznej właściwości Rady należy tworzenie jednostek organizacyjnych, 

dodatkowo w ustawie szczegółowej, tj. ustawie o drogach publicznych, która 

reguluje zakres zadań Powiatowego Zarządu Dróg w art. 21 zapisano, że 

zarządca drogi może wykonywać swe obowiązki w przy pomocy jednostki 

organizacyjnej będącej zarządem drogi utworzonej odpowiednio przez Sejmik 

Województwa, Radę Powiatu i Radę Gminy – dodała. Nadmieniła, iż intencją 

Zarządu Powiatu Łowickiego było unormowanie sytuacji i doprowadzenie do 
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stanu zgodnego z powyższymi ustawami. Takim najprostszym i najlepszym 

wyjściem było przekształcenie tej jednostki, która przejmie wszystkie zadania                        

i wyposażenie oraz pracowników i będzie realizowała je tak jak realizuje                    

w chwili obecnej. W statucie PZDiT w Łowiczu został zapisany dodatkowy 

zakres działalności, a mianowicie w § 6 ust. 1 określono zadania wynikające                

z ustawy  o drogach publicznych, które PZD realizował do chwili obecnej                     

a dotyczą zarządzania drogami, natomiast § 6 ust. 2 mówi, że przedmiotem 

działania PZDiT jest również organizacja transportu samochodowego, 

prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji obiektów Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu i powiatowych jednostek organizacyjnych 

przekazanych Zarządowi do wykonania. Zwracam uwagę na sformułowanie 

„przekazanych Zarządowi do wykonania”, nie jest to scedowanie realizacji 

całego tego zadania do realizacji PZDiT w Łowiczu, a jedynie zapisanie, że 

może się czymś takim Zarząd dróg zajmować i będzie wykonywać te zadania            

w momencie, kiedy zostanie mu to przekazane do realizacji – dodała. 

Poinformowała, że w regulaminie organizacyjnym zostały zapisane zadania 

dotyczące gospodarki transportowej realizowane w Wydziale OR, ponieważ 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu dysponuje dwoma samochodami osobowymi  

i może być tak, że jeden zostanie przekazany do PZDiT a drugi zostanie                     

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. To jest to co podkreślam, że nie jest to 

przekazanie całkowicie tych zadań i pozbycie się tych zadań, tak jak to jest                 

w przypadku promocji, która jest całkowicie przekazana do wykonywania 

jednostkom, tak tutaj ma być to wówczas kiedy zajdzie taka potrzeba i będzie 

możliwość przez PZDiT by wykonać określony zakres usług – dodała.    

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – negatywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej /Zał. Nr 18/. 
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12. powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że zgodnie z ustawą                    

o muzeach zadaniem Rady Muzeum jest m.in. nadzorowanie powinności 

Muzeum w Łowiczu wobec jego zbiorów i społeczeństwa, ocena działalności 

Muzeum, zatwierdzanie rocznego planu działalności wraz z planem 

finansowym, a także sprawozdania rocznego z działalności Muzeum. W skład 

Rady powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez: 

 organizatora instytucji, 

 właściwy ze względu na siedzibę muzeum organ samorządu terytorialnego, 

jeżeli nie jest organizatorem instytucji, 

 stowarzyszenia naukowe i twórcze, 

 fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, 

 dyrektora muzeum, 

 samą radę muzeum. 

Przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy 

Muzeum w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu /Zał. Nr 19/. 

 

13. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

 

Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. ZPS Joanna Jaros 

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jest konsekwencją uchwały podjętej 

przez Radnych Powiatu Łowickiego podczas VI Sesji RPŁ w dniu 28 marca 

2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Podjęta wówczas uchwała wymagała ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, a została ogłoszona 10 maja 2007 roku i weszła                   

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, to też w dniu dzisiejszym 
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można przedstawić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

ZOZ w Łowiczu – dodała. Poinformowała, że powyższy projekt uchwały 

dotyczy dopisania do Statutu ZOZ dwóch poradni: chirurgii urazowo – 

ortopedycznej oraz reumatologicznej. Przedstawione zmiany zostały 

zatwierdzone przez Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej                        

w Łowiczu na posiedzeniu w dniu 30 maja 2007 roku – dodała. Przedstawiła 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

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 VIII/64/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                   

/Zał. Nr 20/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Chciałbym serdecznie podziękować Adzie, Beacie, a przede wszystkim Asi 

Jaros za pomoc w przeprowadzeniu referendum w Zespole Opieki Zdrowotnej, 

bardzo wam dziękuję – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w dniu 22 maja 2007 roku Zarząd 

Powiatu Łowickiego podjął decyzję o odwołaniu Pana Jacka Chylińskiego ze 

stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, jednocześnie 

rozwiązując z nim umowę kontraktową. W dniu dzisiejszym ZPŁ podjął decyzje 

powołaniu na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu z dniem 16 czerwca 2007 

roku Pana Andrzeja Grabowskiego – dodał. Nadmienił, iż po odwołaniu Pana 

Dyrektora Chylińskiego zostało zorganizowane spotkanie z ordynatorami 

łowickiego szpitala, na którym to w mieniu Zarządu zaproponował, aby 

wskazali kandydata na stanowisko Dyrektora jednostki spośród załogi, 

jednocześnie wspominając, że dobrze by było by kandydat miał poparcie załogi, 

a także przyznał, że będą pewne rygory narzucone przez ZPŁ przyszłemu 

Dyrektorowi ZOZ w Łowiczu, tj. pewne warunki do wykonania zostaną 

zapisane w kontrakcie Dyrektora ZOZ w Łowiczu. Panowie ordynatorzy po 

krótkim namyśle, po konferencji we własnym gronie, wskazali właśnie Doktora 

Pana Andrzeja Grabowskiego jako kandydata – dodał. Nadmienił, iż na Radzie 

Społecznej ZOZ w Łowiczu w dniu 30 maja 2007 roku, na której Rada miała 
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zaopiniować sprawozdanie finansowe ZOZ w Łowiczu za rok ubiegły, odbyła 

się prezentacja kandydata na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, po Radzie 

odbyło się także spotkanie ze związkami zawodowymi. W między czasie, 

podczas Rady Społecznej przy ZOZ w Łowiczu Pan Przewodniczący RPŁ 

zaproponował, aby zweryfikować decyzję ordynatorów odnośnie kandydata 

głosami wszystkich pracowników szpitala poprzez referendum – dodał. 

Poinformował, że takie referendum odbyło się w dniu 05.06.2007 roku, wzięło 

w nim udział 77% pracowników, 250 osób oddało swój głos, z czego 225 

poparło kandydaturę Pan Andrzeja Grabowskiego. Zgodnie z tym co zostało 

obiecane, w dniu dzisiejszym powołaliśmy Pana Andrzeja Grabowskiego na 

stanowisko ZOZ w Łowiczu od dnia 16.06.2007 roku, do tego czasu jak                     

i pewnie przez jakiś czas będę prosił pełniącego obowiązki Dyrektora Pana 

Andrzeja Kaźmierczaka o pomoc głównie w tym co się dzieje dziś i co za nami, 

czyli w ustabilizowaniu sytuacji finansowej w ZOZ w Łowiczu – dodał. 

Poinformował, że głównym zadaniem nowego Dyrektora szpitala w Łowiczu 

będzie doprowadzenie do bilansowania się bieżącego, operacyjnego na 

działalności medycznej, a nie szukanie dochodów w jakiejś działalności, która 

nie jest objęta ustawą o ZOZ-ach i która rodzi niebezpieczeństwo podatku 

dochodowego. Takie niebezpieczeństwo w ostatnim czasie i ostatnich 

momentach nam groziło- dodał. Poinformował, że wynik finansowy ZOZ jest 

ujemny i wynosi 1 062 795,00 zł. Okazało się dodatkowo, że do tego ujemnego 

wyniku należy dopisać kwotę 620 000,00zł, jest to kwota zabezpieczona na 

rezerwą na zobowiązania za nadgodziny przepracowane przez pracowników 

ZOZ – dodał. Poinformował, że wszyscy pamiętają o tym, iż od 2005 roku 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jest w trakcie procesu restrukturyzacji, 

która przewiduje spłatę zadłużeń publiczno – prawnych i cywilno – prawnych 

na dzień 31.12.2004, przewiduje restrukturyzację personalną, tj. na dzień 

dzisiejszy zatrudnienie w szpitalu powinno wynosić 300 osób, połączenie 

pewnych oddziałów, zwiększenie kontraktu z NFZ. Przeliczając proporcjonalnie 

wzrost kontraktu z 30% wzrostem wynagrodzeń pracowników przekładając to 

na procent udziałów w ogóle w procedurach prawie ten warunek został 

spełniony – dodał. Nadmienił, iż na dzień dzisiejszy do zakończenia procesu 

restrukturyzacji brakuje około 2 390 000,00 zł na pokrycie kosztów w stosunku 

do ZUS. Na zobowiązania cywilno – prawne objęte restrukturyzacją jest jeszcze 

cześć kredytu, który poręczył Powiat Łowicki w wysokości 1 450 000,00 zł – 

dodał. Poinformował, że w między czasie był w Wojewódzkim Ośrodku 

Zdrowia Publicznego. Jest to organ działający w imieniu Wojewody, 

nadzorujący sprawy zdrowia, sprawy restrukturyzacji. Niepokoiło mnie czy 

możemy przeznaczyć na szpital jakieś większe środki finansowe, niż te które są 

ujęte w programie, bo Wojewoda ten program restrukturyzacji zatwierdził                     

i Wojewoda musi go skwitować. Mamy czas do końca 2007 roku na 

zakończenie procesu restrukturyzacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

istniała obawa, że jeżeli będą to środki finansowe inne, niż zapisane                             

w restrukturyzacji pomimo, że wywiążemy się z warunków, to Wojewoda nie 
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podpisze zakończenia procesu restrukturyzacji i może ona stanąć pod ścianą, to 

znaczy mogą zostać naliczone odsetki, może nie zostać umorzona część 

pożyczki z budżetu państwa – dodał. Nadmienił, iż takiej obawy nie ma, gdyż 

okazuje się, że taki problem mają jeszcze 24 ZOZ-y w Województwie Łódzkim. 

Nie jesteśmy więc na szarym końcu – dodał. Nadmienił, iż odbył także wizytę       

w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie Pan Dyrektor przyznał, że do tej pory  

ZOZ w Łowiczu był traktowany po macoszemu, że kontrakty były zbyt niskie. 

Ponoć z tego co wiem wcześniej także tak obiecywał – dodał. Nadmienił, iż 

zadał Dyrektorowi NFZ pytanie, czy szpital w Łowiczu ma pracować na 

normalnych obrotach, czy tylko tyle co kontraktuje. Pan Dyrektor prosił, żeby 

pracować, gdyż sytuacji NFZ jest na tyle dobra, i jeśli sytuacja strajkowa tego 

nie załamie, to wzrost dochodów Funduszu będzie na poziomie bliskim 

poprzedniego roku czyli o koło 13%, co pozwoli na pokrycie nadwykonań – 

dodał. Nadmienił, iż należy pochwalić załogę szpitala w Łowiczu w którym 

wykonano procedur za kwartał tak jak za 4 miesiące. Gdybyśmy otrzymali 

środki finansowe za nadwykonania, to nie za dużo by nam brakowało, gdyby 

wypłacono nam to co jesteśmy w stanie wykonać nie było by wcale takie 

karkołomne aby finansować się w terminie który wskazaliśmy Panu Andrzejowi 

Grabowskiemu w kontrakcie. Oczywiście jeśli się to nie uda, a tendencje będą 

wskazywały, że może to być za miesiąc czy dwa, bo pewne skutki będą po 

pewnym okresie i nie ma co tu wymagać cudów, wtedy będziemy uważali                  

i zaproponujemy Wysokiej Radzie większą, kompleksową pomoc dla 

łowickiego ZOZ-u, bo nie może się to skończyć na tym 1000 000,00 zł, który 

dzisiaj przegłosowaliśmy. Jakie to będą kwoty, to wolałbym dzisiaj nie mówić, 

bo są pewne możliwości które, pozwolą te dwudziesto prawie jedno milionowe 

zadłużenie może zredukować do 14 000 000,00 zł, wolałbym nie strzelać, żeby 

później nie być łapany za słówka – dodał. Poinformował, że największym 

wierzycielem cywilno – prawnym ZOZ w Łowiczu jest Wojewódzka Stacja 

Ratownictwa Medycznego, gdzie zobowiązanie szpitala wynosi około 

1 200 000,00 zł. Rozmawiałem z Dyrektorem tej placówki, doszliśmy do 

zbliżenia stanowisk w kwestii porozumienia, nie mniej jednak oni oczekują 

spłacenia zobowiązań w tych wartościach, które zalegamy za lata ubiegłe, gdyż 

sami są w programie restrukturyzacyjnym, nie może być tak, że nie wykonują 

programu mając jakieś należności – dodał. Nadmienił, iż reszta kontrahentów 

przy pomocy Dyrektora Pana Kaźmierczaka dała Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

oddech na okres około dwóch tygodni. 

 

Radny Dariusz Mroczek zapytał, czy przed powołaniem na stanowisko 

Dyrektora ZOZ w Łowiczu Pan Andrzej Grabowski ustosunkował się do 

zbliżającego się strajku załogi ZOZ w Łowiczu. Zapytał, czy będzie 

przekonywał załogę do tego by nie strajkowała, czy też odwrotnie.   

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan doktor Grabowski do chwili 

obecnej jest szefem jednego ze związków zawodowych działających w ZOZ             



32 

 

w Łowiczu. Będzie musiał wybrać którąś z tych funkcji, nie wiem jak zachowa 

się Pan doktor Grabowski – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, kiedy Radni Powiatowi będą mięli 

przyjemność spotkać się z Dyrektorem Panem Andrzejem Grabowskim. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan doktor Grabowski jeszcze nie 

wiedząc o referendum, o terminie przeprowadzenia referendum, o tym, że 

będzie powołany na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu, przyjął  

zaproszenie na kongres neonatologii, czyli lekarzy zajmujących się 

noworodkami. W dniu dzisiejszym nie ma go po prostu w Łowiczu – dodał.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy odwołany ze stanowiska Dyrektora 

ZOZ w Łowiczu Pan Jacek Chyliński otrzymał odprawę. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan Jacek Chyliński nie otrzymał 

odprawy, gdyż zapisy kontraktu nie przewidywały odprawy. Zapis kontraktu był 

mało precyzyjny  i mówił że należy się Dyrektorowi urlop, ale nie należy się 

zwrot pieniędzy za urlop niewykorzystany, i tutaj rozwiązaliśmy kontrakt                   

z dniem 31.05.2007 roku aby Pan Dyrektor mógł wykorzystać urlop – dodał. 

 

Rozumiem, że Pan Andrzej Grabowski decydując się na objęcie stanowiska 

Dyrektora ZOZ w Łowiczu przejrzał całą dokumentację finansową jednostki                    

i rozumiem, że widzi nadzieję, że jego kierownictwo pomoże restrukturyzacji – 

dodał Radny Jerzy Wolski. Zapytał, czy Pan Grabowski przeglądając 

dokumentację zgodził się na objęcie powyższego stanowiska, bo widzi realną 

szansę wyjścia z kryzysu poprzez lepsze zarządzanie. Czy być może po raz 

kolejny, następny Dyrektor stwierdzi, że bez systemowych rozwiązań nie da się 

tego zrobić, i ja się tego obawiam, czy faktycznie systemowe rozwiązanie nie 

muszą wejść, aby uratować szpital, moja obawa jest taka, czy kolejny koń, który 

ciągnie ten wózek podoła temu – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że bezpośrednim powodem 

odwołania Pana Jacka Chylińskiego ze stanowiska Dyrektora ZOZ w Łowiczu 

była jego nieszczerość w stosunku do szefów i nie mówienie o wszystkim, 

dobrym czy złym, z tłumaczeniem, że jutro już dobrze, jeśli otrzyma trochę 

pieniędzy. Co miesiąc te kwoty były inne, na uwagi czy nasze, czy Pani 

Skarbnik mówił, że już jutro się to stanie, mówił, że w teczce ma przygotowane 

dokumenty i to była przyczyna – dodał. Nadmienił, iż zasady z nowym                        

z Dyrektorem zostały rozpisane o wiele precyzyjniej. Obiecuję Państwu 

wszystkim, odnosząc się do podziału zadań, że Zakładem Opieki Zdrowotnej            

w Łowiczu będę zajmował się osobiście, będę próbował wymuszać pewne 

rzeczy na Dyrektorze jednostki – dodał.   
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Radny Dariusz Mroczek poinformował, że w czasie wyjaśniania sytuacji                 

z Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu niejasno padało, że atmosfera 

była taka, że miasto źle współpracowało w tym zakresie z Powiatem Łowickim. 

Mówiono, że być może Radni mięli uwagi do CIT. Nie pamiętam, by Radni 

mięli jakieś uwagi, może na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łowickiego to 

poruszaliście – dodał. Nadmienił, iż chciałby podkreślić, że wszystkim zależy  

by ta współpraca w zakresie promocji była jak najlepsza – dodał. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że należy przypomnieć 

sytuację, kiedy Radni nie przyjęli powyższego porozumienia na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Przed 

samą Sesją RPŁ ustalaliśmy na czym ma polegać ta współpraca z Urzędem 

Miasta. Jeszcze raz podkreślam, że nie chodzi o to by wyszukiwać błędy, były 

sprawy, które należało wyjaśnić – dodał. 

 

Ad pkt. 14 

 

Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady VIII Sesji RPŁ. 

 

 

      Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka 

  

 
 


