
P R O T O K Ó Ł   Nr X / 07 

 

z obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 sierpnia 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 X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo                                     

– wychowawczych do nowego roku szkolnego 2007/2008. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 

2007 roku. 

9. Ocena działań promocyjnych na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego                       

za I półrocze  2007 roku. 

11. Zmiana Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                   

28 lutego  2007 roku zmienionej uchwałą Nr VIII/52/2007  Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku   w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007. 

12. Nabycie zabudowanej nieruchomości. 

13. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bielawy/. 

14. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego/obręb Sobota/. 

15. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Chąśno/. 

16. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Domaniewice/. 
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17. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kocierzew Południowy/. 

18. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kiernozia/. 

19. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/. 

20. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bełchów/. 

21. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Zduny/. 

22. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/. 

23. Zmiana budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

24. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2008 rok. 

25. Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego     

w Łowiczu 

26. Uchylenie Uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława 

Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły 

Medalu. 

27. Uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007 

– 2009 w Powiecie Łowickim. 

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

29. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył X 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. 
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Starosta Janusz Michalak  poinformował, że zgodnie z wnioskiem  Komisji 

Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji prosi o zdjęcie                  

z porządku obrad X Sesji RPŁ punktu 26 - Uchylenie Uchwały                               

Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku             

w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi 

Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych 

nieobecny Radny Ryszard Malesa/:  

za    - 16 

przeciw   - 1 

wstrzymało się   - 3 

zdjęli z porządku obrad X Sesji RPŁ punkt 26 - Uchylenie Uchwały                      

Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku                           

w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi 

Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono do porządku obrad X Sesji RPŁ.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo                                  

– wychowawczych do nowego roku szkolnego 2007/2008. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 

2007 roku. 

9. Ocena działań promocyjnych na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego                     

za I półrocze  2007 roku. 

11. Zmiana Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                    

28 lutego  2007 roku zmienionej uchwałą Nr VIII/52/2007  Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku   w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007. 

12. Nabycie zabudowanej nieruchomości. 
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13. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bielawy/. 

14. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego/obręb Sobota/. 

15. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Chąśno/. 

16. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Domaniewice/. 

17. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kocierzew Południowy/. 

18. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kiernozia/. 

19. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/. 

20. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bełchów/. 

21. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Zduny/. 

22. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/. 

23. Zmiana budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

24. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2008 rok. 

25. Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Łowiczu 

26. Uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007 

– 2009 w Powiecie Łowickim. 

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

28. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z X 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 Ryszard Malesa/:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Radny Michał Śliwiński zapytał, na jakiej podstawie jest realizowany porządek 

obrad, bo nie był przegłosowany cały porządek obrad . 

 

Bo nie trzeba go głosować – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że za kilkadziesiąt  godzin 

rozpoczyna się nowy rok szkolny. Tak jak i w latach ubiegłych tak i w roku 

bieżącym są nauczyciele i dyrektorzy którzy rozpoczynają pracę i są tacy którzy 

odchodzą na emeryturę, w roku szkolnym 2006/2007 z emerytury w naszych 

szkołach skorzystało 17 osób, zaś jeśli chodzi o dyrektorów to Pan Henryk 

Zasępa i Zbigniew Sitkowski odchodzą na emeryturę, a Pan Tadeusz Żaczek 

zostaje dyrektorem w szkole marszałkowskiej - dodał. Poinformował, że Pan 

Dyrektor Henryk Zasępa rozpoczął pracę w 1977 roku, a funkcję dyrektora pełni 

od 1992 roku. Ta szkoła, I LO im. Józefa Chełmońskiego ma duże zasługi jeśli 

chodzi o proces dydaktyczny i wychowawczy, młodzież co roku uczestniczy w 

wielu olimpiadach, zdobywa wysokie miejsce, od wielu lat w rankingu 

„Perspektyw”  Rzeczpospolitej szkoła zajmuje czołowe lokaty w całym Kraju ,  

a tym samy w województwie - dodał.  Poinformował, że w tej szkole po raz 

pierwszy w dawnym województwie skierniewickim odbyły się łączone 

egzaminy maturalne na politechnikę, uczniowie otrzymywali oceny które były 

zaliczane na uczelni wyższej. Nadmienił, iż I LO  należy do Stowarzyszenia 

Najstarszych Szkół w Polsce i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych , Pan Zasępa 

od 1 września przechodzi na emeryturę.  Pan doktor Zbigniew Sitkowski 

Dyrektor SOSz - W pełni funkcję Dyrektora od 1982 roku ma ponad 40 letni 

staż pracy – dodał. Stwierdził, że jeśli porównamy te dwie szkoły to jest duża 

różnica między I LO w Łowiczu a SOSz –W. W Ośrodku jest przede wszystkim 

młodzież niepełnosprawna i zarówno na tle naszego województwa łódzkiego                

i dawnego skierniewickiego oraz w Kraju nasz Ośrodek uzyskuje dość dobre 

wyniki jeśli chodzi o wyniki nauczania, a ci którzy mają do czynienia                              

z młodzieżą niepełnosprawną wiedzą ile wymaga to wysiłku i pracy, z 

inicjatywy dyrektora Sitkowskiego  podjęto współpracę z Mazowiecką Wyższą 

Szkołą Humanistyczno – Pedagogiczną w Łowiczu, dość dobrze prowadził 

Ośrodek – dodał. 

 

Dyrektorowi Henrykowi Zasępie oraz Dyrektorowi Zbigniewowi Sitkowskiemu 

zostały wręczone listy gratulacyjne i nagrody pieniężne. List gratulacyjny został 

wręczony także Dyrektorowi   Tadeuszowi Żaczkowi.  

 

Dyrektor I LO w Łowiczu Henryk Zasępa w imieniu odchodzących 

Dyrektorów ze stanowisk bardzo serdecznie podziękował Wysokiej Radzie , 

staroście, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

koleżankom i kolegom dyrektorom, za te lata spędzone razem, za ciężką  pracę 
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w zawodzie nauczycielskim, za wzajemną pomoc, odchodząc na emeryturę na 

pewno nie odchodzimy ze środowiska nauczycielskiego, będziemy dzielić się 

wiedzą  i służyć swoją pomocą – dodał. Podziękował za docenienie ich pracy. 

 

Pani Krystyna Mostowska przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty             

w Łodzi przekazała listy gratulacyjne dla Pana Henryka Zasępy i Pana 

Zbigniewa Sitkowskiego od Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w toku 

przeprowadzonych konkursów na stanowiska Dyrektorów szkół i placówek 

oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łowicki zostali 

wybrani następujący nowi Dyrektorzy: 

I LO w Łowiczu – Pani Elżbieta Skoneczna, 

ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – Pani Zofia Wawrzyńczak, 

SOSz – W w Łowiczu – Pani Magdalena Karska  

MOS w Kiernozi – Pani Dorota Zielińska, 

PPP w Łowiczu – Pani Aleksandra Przybylska.   

 

Dyrektor PPP w Łowiczu Aleksandra Przybylska w imieniu nowych 

dyrektorów bardzo serdecznie podziękowała za okazane zaufanie i jednocześnie 

zapewniła, że  dołożą wszelkich starań aby ich praca dobrze służyła rozwojowi 

dzieci i młodzieży, a tym samym całemu społeczeństwu Powiatu Łowickiego.  

 

Ad. pkt 5  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami.  

 

Starosta Janusz Michalak  poinformował, że Zarząd Powiatu czas między 

sesjami głównie poświęcił na nadzorowanie, kontrolowanie, na remonty                     

w podległych placówkach, na sprawy związane z funkcjonowanie ZOZ                    

w Łowiczu. Odbyliśmy spotkanie w Kluczborku z Zarządem tamtego powiatu 

oraz z dyrekcja funkcjonującej tam spółki NZOZ na której chcemy się 

wzorować dokonując pozycji takowego przekształcenia naszego zakładu - 

dodał. Nadmienił, iż Członkowie Zarządu odbyli wizyty w zaprzyjaźnionych  

powiatach Kartuskim i Zakopiańskim, a w ostatnią niedziele Powiat Łowicki 

gościł ich na Dożynkach Wojewódzkich w Walewicach. Uczestniczyliśmy dość 

czynnie w tych dożynkach jako jeden z  organizatorów, otrzymałem dla Rady 

Powiatu Łowickiego wieniec dożynkowy od KGW w Oszkowicach. Ze spraw 

finansowych zarząd głównie zajmował się przygotowaniem sprawozdania                 

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2007 roku, zaś                       

z inwestycji drogowych zostały, nam praktycznie dwie: odcinek drogi                       

w Błędowie i w Piaskach Bankowych - dodał. 
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Ad. pkt 6  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie 

międzysesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

- koniec czerwca – Dni Łowicza, Noc Świętojańska w Kiernozi, 

- 28.06.2007 r - Rada Muzeum w Łowiczu, 

- 29.06.2007 r -  Sesja Rady Gminy Łowicz, 

- delegacji Powiatu Łowickiego w Kartuzach na Biesiadzie Kaszubskiej, 

- pracy w Komitecie powołanym przez Burmistrza na EURO 2012 – spotkanie  

  w Kutnie, 

- z dyrektorami szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego  celem  

  odbycia zawodów piłki nożnej dla 12 – latków ,  

- 11.08.07 r – 115 rocznica urodzin Generała Władysława Andersa                             

  w Krośniewicach,  

- 15.08.07 r – Dzień Wojska Polskiego, rocznica Cudu nad Wisłą, 

- Impreza „Księżackie jadło” 

 

 Ad. pkt 7 

 

Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2007/2008. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że tuż przed Sesją 

odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół i placówek oświatowo – 

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łowicki. Chcę Państwu 

powiedzieć, że wszystkie nasze szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego – dodała. Poinformowała, że prace remontowe prowadzone               

są na poziomie roku ubiegłego, jako że w subwencji nie ma środków 

finansowych na tego typu zadania. W naszych szkołach będzie pracowało nieco 

mniej nauczycieli, uczniów też będzie nieco mniej ale nie wiadomo jeszcze o ile 

bo w dalszym ciągu trwa nabór do szkół dla dorosłych, do szkół niepublicznych 

- dodała. Poinformowała, że nabór elektroniczny prowadzony był po raz 

pierwszy w Powiecie Łowickim, był omawiany także na naradzie kuratoryjnej                   

w Skierniewicach. Nowa Pani kurator jest zwolennikiem wprowadzenia go                

w całym województwie, większy nacisk trzeba nałożyć na przekazanie 

informacji o naborze do gimnazjów, wyniki z egzaminów dojrzałości jak i te 

związane z naborem gdzie można sprawdzić progi punktowe bardzo dokładanie 

przyjrzeć się gimnazjalistom , świadczy o tym, że poziom nauczania w naszych 

szkołach jest dobry – dodała.  Nadmieniła, iż pierwotne projekty organizacyjne 

zostały zatwierdzone. Przedstawiła i omówiła informację z przygotowania szkół                     
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i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 

2007/2008 /Zał. Nr 2/. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż 06 sierpnia 2007 roku odbyła się 

nadzwyczajna Sesja RPŁ dotycząca ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, na której 

wyrażono wolę przekazania tej szkoły pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Czy w trakcie tych 3 tygodni coś się wydarzyło w tej sprawie – zapytał. 

 

Jesteśmy w trakcie, nic ponad to nowego się nie wydarzyło ponieważ osoby              

w MR i RW były na urlopach – odpowiedziała Dyrektor Wydziału EKS 

Teresa Wicher.  

 

Radna Jolanta Kępka zwróciła  się z zapytaniem do Dyrektorów szkół                    

i placówek oświatowo – wychowawczych: „Cy w projektach organizacyjnych 

na rok szkolny 2007 / 2008 uwzględniali godziny dla młodych nauczycieli 

pracujących w tych szkołach  i placówkach, jak i tych nowo zatrudnionych, 

gdyż w projektach organizacyjnych w roku ubiegłym które przeglądała Komisja 

Rewizyjna było bardzo dużo godzin ponadwymiarowych, a niektórzy 

nauczyciele nie mogli mieć pensum 18 godzin , ponieważ inni musieli mieć np. 

24, 26  godzin i czy w projektach organizacyjnych ujmowaliście Państwo 

zatrudnianie emerytów”.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że zgodnie                       

z uchwałą dotyczącą organizacji roku szkolnego po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości , na koniec sierpnia Dyrektorzy szkół i placówek występują                   

do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem o nauczycieli danych specjalności 

których zamierza zatrudnić. Często dajemy jakieś tam godziny emerytom                   

w formie nadgodzin, również po kilka godzin nadliczbowych dostają 

nauczyciele przedmiotów zawodowych, gdyż obserwujemy w Kraju negatywną 

tendencję związaną ze spadkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych, jeśli 

chodzi o sytuację tego typu jaka miała miejsce w ZSP Nr 3 w Łowiczu ta osoba 

ma etat , natomiast w pozostałych szkołach każdy taki przypadek rozpatrywany 

jest indywidualnie i ostateczne arkusze organizacyjne będą przekazywane 

Zarządowi   Powiatu Łowickiego do podpisywania  - dodała. 

  

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo – wychowawczych nie zabrali głosu              

w powyższej sprawie. 

 

Ad. pkt 8  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2007 

roku. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że budżet Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok został uchwalony Uchwałą  

Nr V/28/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 r. w wysokości: 

- Dochody 44.358.308,00 zł 

- Wydatki 44.211.823,00 zł 

- Przychody 2.039.194,00 zł 

- Rozchody 2.185.679,00 zł 

Stwierdziła, że różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt 

wynosiła 146.485,00 zł, w ciągu roku budżetowego następowały zmiany w 

budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego, w związku                          

z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2007 roku 

ukształtował się w sposób następujący: 

- Dochody 44.346.496,00 zł 

- Wydatki 46.456.062,00 zł 

- Przychody 4.295.245,00 zł 

- Rozchody 2.185.679,00 zł 

Nadmieniła, iż ogółem dochody zmniejszyły się o 11.812,00 zł tj. 0,03 %                 

w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane 

wydatki wzrosły  o 2.244.239,00 zł tj. o 5,08 % w stosunku do pierwotnie 

zaplanowanych. Poinformowała, że wykonanie budżetu przedstawia się 

następująco: 

- Dochody 25.502.520,06 zł tj. 57,51 % planu 

- Wydatki 21 735 656,73 zł tj. 46,79 % planu 

- Przychody 1.193.255,59 zł tj. 27,78 % planu 

- Rozchody 1.090.340,00 zł tj. 49,89 % planu 

Nadmieniła, iż plan dochodów w wysokości 44.346.496,00 zł został wykonany 

w 57,51 % tj. w kwocie 25.502.520,06 zł. Największe dochody zrealizowane 

zostały w działach: 

1) 758 – Różne rozliczenia – 60,58% dochodów ogółem, 

2) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem –14,34 % dochodów ogółem, 

3) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7,58 % 

dochodów ogółem – dodała. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że wykonanie dochodów                  

w I półroczu 2007 roku wyniosło 57,51 % planu, przy czym plan dochodów 

zmniejszył się z 44.358.308,00 zł do 44.346.496,00 zł tj. o 0,03 %. W stosunku 

do kwot zaplanowanych, dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane 

w 58,61 %, dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane  

w 54,26 %, dochody własne w 56,79 %., zaś w dochodach ogółem, subwencja 

ogólna stanowiła 60,43 %, dotacje celowe z budżetu państwa 13,46 %                       
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a dochody własne 26,11 % - dodała. Nadmieniła, iż na zrealizowane dochody 

własne składają się: 

 wpływy z opłat – 3,08 % dochodów ogółem, 

 dochody z majątku powiatu – 1,55 % dochodów ogółem, 

 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14,27 % 

dochodów ogółem, 

 dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych                       

– 0,28 % dochodów ogółem, 

 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                           

– 0,32 % dochodów ogółem, 

 środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych                 

– 2,90 % dochodów ogółem, 

 inne dochody własne – 3,71 % dochodów ogółem. 

Poinformowała, że w I półroczu 2007 roku Powiat Łowicki otrzymał subwencję 

ogólną, która składała się z części: 

1) oświatowej w wysokości 13.214.344,00 zł, 

2) wyrównawczej w wysokości 1.410.444,00 zł, 

3) równoważącej w wysokości 787.506,00 zł. 

Jednym z większych źródeł dochodów powiatu są dotacje celowe z budżetu 

państwa, dotacje te przeznaczone na realizację zadań powiatu  

w I półroczu 2007 roku dotyczyły głównie: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej, 

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej, 

3) zadań własnych – dodała.  

Poinformowała, że zaplanowane przez powiat dochody z tytułu dotacji 

celowych z budżetu państwa wynosiły 6.325.180,00 zł, a zostały zrealizowane           

w wysokości 3.431.837,86zł, czyli w 54,26 %. Plan dochodów z dotacji na 

zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 55,72 %, na 

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w 100,00 % a na zadania własne w 49,97 %. Zagrożenie  w realizacji 

dochodów istniej we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych – dodała. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że plan wydatków                      

w wysokości 46.456.062,00 zł został wykonany w 46,79 % tj. w kwocie 

21.735.656,73 zł. Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach: 

1) 801 – Oświata i wychowanie – 47,77 % wydatków ogółem, 

2) 750 – Administracja publiczna – 11,98 % wydatków ogółem, 

3) 852 – Pomoc społeczna – 10,60 % wydatków ogółem – dodała. 

Stwierdziła, że w wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w I półroczu 

2007 r. dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń                                 

i pochodnych od nich, które stanowiły 65,85 % wydatków ogółem. Wydatki 
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bieżące stanowiły 99,36 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe  

0,64 %, wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 21.597.211,18 zł  

tj. w 49,88 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 

138.455,55 zł tj. w 4,38 % - dodała.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła wynik budżetu Powiatu 

Łowickiego na dzień 30 czerwca 2007 roku:/w zł/ 
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2004 r. 

Wykonanie 

2005 r. 

Wykonanie 

2006 r. 

2007 r. 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

30 czerwca 

2007 r. 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Dochody ogółem 39 979 536 43 953 391 46 125 514 44 346 496 25 502 520 

2. Wydatki ogółem (a+b) 40 890 618 42 847 834 46 875 164 46 456 062 21 735 657 

  a) wydatki bieżące 36 018 938 38 727 733 42 123 184 43 295 942 21 597 211 

  b) wydatki majątkowe 4 871 680 4 120 101 4 751 980 3 160 120 138 446 

3. Nadwyżka/deficyt (1-2) -911 082 1 105 557 -749 650 -2 109 566 3 766 863 

4. Finansowanie (a-b) 2 536 095 838 062 1 942 905 2 109 566 102 916 

  a) przychody ogółem, w 

tym: 

4 123 474 3 665 049 3 955 619 4 295 245 1 193 256 

   – kredyty i pożyczki 3 455 627 2 040 036 2 012 000 3 101 989 0 

   – inne źródła 667 847 1 625 013 1 943 619 1 193 256 1 193 256 

  b) rozchody ogółem, w tym: 1 587 379 2 826 987 2 012 714 2 185 679 1 090 340 

   – spłaty kredytów i pożyczek 1 587 379 2 826 987 2 012 714 2 185 679 1 090 340 

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 

3.766.863 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu powiatu w kwocie 102.916 zł.- dodała. Przedstawiła wielkość 

zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2007 roku w porównaniu do roku 2003, 

2004, 2005 i 2006 /w zł/ 
Wyszczególnienie Zadłużenie 

na koniec 

2004 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2005 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2006 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na dzień 

30 czerwca 

2007 r. 

z tego wobec wierzycieli: 

krajowych zagranicznych 

1 3 4 5 6 7 8 

Zobowiązania 

według tytułów 

dłużnych ogółem, z 

tego: 

5 154 122 4 280 852 4 245 024 3 154 684 3 154 684 0 

a) papiery 

wartościowe 

0 0 0 0 0 0 

b) kredyty i 

pożyczki 

5 154 122 4 280 852 4 245 024 3 154 684 3 154 684 0 

c) wymagalne 

zobowiązania, 

0 0 0 0 0 0 
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w tym z tytułu: 

 dostaw 

towarów i 

usług 

0 0 0 0 0 0 

Poinformowała, że na zadłużenie powiatu składa się: 

 Kredyt w PKO BP S.A. (2006 r.) – 1.676.666 zł 

 Kredyt w PKO BP S.A. (2005 r.) – 1.020.018 zł 

 Kredyt w BGK (2004 r.) – 420.000 zł 

 Pożyczka z WFOŚiGW (2002 r.) – 38.000 zł 

Powiat Łowicki posiada również zobowiązanie z tytułu poręczenia udzielonego 

dla SP ZOZ w Łowiczu na spłatę kredytu obrotowego wraz z kosztami obsługi, 

wartość nominalna tego zobowiązania na dzień 30.06.2007 r. wynosi 

7.179.766,51 zł – dodała. Poinformowała, że wykonanie  wydatków najwyższe 

jest w oświacie. Niektóre wydatki są wyższe niż powinny być zgodne ze 

wskaźnikiem upływu czasu – dodała. /Zał. Nr 3 – sprawozdanie z  wykonania 

budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2007 roku/. 

 

Ad. pkt  9 

 

Ocena działań promocyjnych na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka przedstawił informację z  działań 

promocyjnych na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

 

Dyrektor ZSP NR 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret podziękował Radzie           

i Zarządowi Powiatu Łowickiego za umożliwienie występowania Zespołowi 

Pieśni i Tańca „Blichowiacy” w uroczystościach w których współorganizatorem 

i uczestnikiem jest Powiat Łowicki. Nadmienił, iż dzięki temu następuje 

promocja zespołu, szkoły i Powiatu Łowickiego. Poinformował, że zespół 

zmienia swe oblicze m.in. dzięki otrzymanej z Ministerstwa dotacji                            

w wysokości 25 000,00 zł na wymianę strojów. Chcemy także aby zostało 

zmienione nagłośnienie , gdyż z dalszej odległości nie jest dobrze słychać 

spiewu który jest tak ważny, to jest ten wydatek jaki chcemy ponieść jeszcze             

w tym roku  – dodał.   

 

Ad. pkt  10 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego                          

za I półrocze  2007 roku. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna w I półroczu 2007 roku odbyła 14 posiedzeń , podjęła dużo 

wniosków na które zostały udzielone odpowiedzi / Sprawozdanie z działalności 

Komisji Zał. Nr 5/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdane z realizacji budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2007 roku  

/Sprawozdanie z działalności Komisji Zał. Nr 6/.   

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska Tylman 

poinformowała, że komisja odbyła 10 posiedzeń w I półroczu 2007 roku, 

złożyła do Zarządu Powiatu Łowickiego  6 wniosków na które udzielono 

odpowiedzi, Komisja na każdym posiedzeniu  omawiała sytuację w łowickim 

szpitalu /Sprawozdanie z działalności Komisji Zał. Nr 7/.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sporty, Turystyki, młodzieży             

i Promocji Mieczysław Szymajda poinformował, że Komisja w I półroczu 

2007 roku odbyła 8 posiedzeń, podjęła  6 wniosków na które udzielono 

odpowiedzi /Sprawozdanie z działalności Komisji Zał. Nr 8/.   

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa             

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski poinformował, że Komisja w I półroczu 

2007 roku odbyła 12 posiedzeń i plan nakreślony w styczniu br. został 

zrealizowany w 100%  /Sprawozdanie z działalności Komisji Zał. Nr 9/.   

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                          

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADCH X SESJI RPŁ – GODZ. 11.00 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY 

X SESJI RPŁ – GODZ. 11.10 

 

Ad. pkt 11 

 

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

2007 roku zmienionej uchwałą Nr VIII/52/2007  Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 06 czerwca 2007 roku   w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007. 
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Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik  poinformował, że  liczba osób 

ubiegających się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych wraz z opiekunami wynosiła 638 osób w tym: 

-  229 dorosłych + 62 opiekunów,  

-  82 osoby - dzieci i młodzież + 45 opiekunów.  

Przyznano dofinansowanie dla 406 osób na kwotę 223 770,00 zł , i plan został 

wykonany w 100%: 

-  dla 260 osób niepełnosprawnych + 26 opiekunów,  

- dla 77 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej + 43 opiekunów – dodał. 

Poinformował, że nie przyznano dofinansowania dla 227 osób: 

-  dorośli niepełnosprawni 187 osób + 34 opiekunów, 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna 3 osoby + 3 opiekunów. Przedstawił                    

i omówił projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2007 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego  2007 roku zmienionej Uchwałą                       

Nr VIII/52/2007  Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku                     

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr X/69/ 2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego  2007 roku zmienionej Uchwałą                      

Nr VIII/52/2007  Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku                 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007 

/Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Nabycie zabudowanej nieruchomości. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie  nabycia zabudowanej nieruchomości. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy są zagwarantowane środki finansowe                    

w budżecie Powiatu Łowickiego na zakup w.w nieruchomości.  
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że zwiększenie  środków 

finansowych na ten cel w budżecie będzie głosowane w uchwale w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał radcy prawnego czy kolejność uchwał jest 

prawidłowa. Głosujemy nad czymś na co nie ma środków - dodał.   

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że w tej 

chwili na razie Rada Powiatu wyraża zgodę na nabycie. Natomiast jeszcze  nie 

kupujemy, w związku z tym wydaje mi się, że jest ona prawidłowa – dodała. 

 

Chcę tu zaznaczyć, że w porządku obrad  jest napisane „Nabycie zabudowanej 

nieruchomości” – dodał Radny Paweł Bejda. 

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że nie 

była twórcą w.w uchwały. Może Pani Ania Kasińska wyjaśni treść tej uchwały – 

zaproponowała.   

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska nadmieniła, iż sednym tej 

uchwały, jest wyrażenie zgody na nabycie poprzez przystąpienie do przetargu na 

nabycie tej nieruchomości.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że w porządku obrad X Sesji RPŁ nie 

widzi aby był zapis dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nabycia 

zabudowanej nieruchomości. My jesteśmy oczywiście za tym aby nabyć tą 

nieruchomość, tylko nie widzę tego w porządku obrad, myślałem, że może 

będzie dzisiaj przetarg i będziemy go głosować   – dodał.   

 

Rozmawialiście państwo o tej sprawie na posiedzeniach Komisji – nadmienił 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że na Komisjach nie był głosowany 

porządek obrad.  

 

Ja rozumiem, ale ten projekt był głosowany – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  

 

Pani Sekretarz nie mamy tej uchwały w porządku obrad – nadmienił Radny 

Michał Śliwiński. 
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że w porządku obrad  

X Sesji RPŁ jest tematyka dzisiejszego posiedzenia. Z obowiązujących nas 

przepisów wynika w jakiej formie mamy te decyzje podejmować i na przykład 

nabycie nieruchomości wynika z tych przepisów, że możemy ją nabyć tylko i 

wyłącznie w formie uchwały Rady Powiatu , bo to należy do jej wyłącznej 

właściwości - dodała. Nadmieniła, iż rozumie, że chodzi o to, że poprzednio 

było napisane w porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie…”. Gdyby teraz 

było tak napisane, a Rada by tej uchwały nie podjęła to co wtedy – zapytała. 

Gdyby było napisane tak jak dotychczas to ja to odbierałam w ten sposób, że 

Pan Przewodniczący decyduje za Radnych , że uchwała będzie podjęta ,w 

momencie kiedy jest wpisane „Podjęcie uchwały w sprawie…”, to znaczy tylko 

i wyłącznie podjęcie uchwały, a nie podjęcie lub nie podjęcie uchwały wtedy to 

by było zgodne ze stanem rzeczywistym, bo to należy tylko i wyłącznie do 

kompetencji Rady – dodała. Poinformowała, że nie ma nigdzie w żadnych 

przepisach które obowiązują , nie ma w rozporządzeniu dotyczącym zasad 

legislacji, nie ma w statucie Powiatu Łowickiego, nie ma nic w ogóle na temat 

tego w jaki sposób mają być wpisane hasła w porządku obrad.  

 

Wszystkie komisje zapoznały się z projektem uchwały przed chwila 

odczytanym , ale pod ten punkt można było na tą chwilę przygotować jeszcze 

kilka uchwał o nabyciu np. może Katedry  Łowickiej, nauczeni przykładem 

tego, że dostajemy materiały późno, a na ostatnią Sesję niektórzy radni nie 

dostali i musieliśmy głosować nad czymś czego jeszcze nie znaliśmy , dlatego 

dla mnie ten punkt jest bezzasadny i powinno być sprecyzowane nad którą 

uchwałą głosujemy w punkcie 12, proszę panią prawnik o ocenę - dodał Radny 

Michał Śliwiński.  

 

Jeżeli  byłoby tak jak Pan mówi, to po pierwsze byłoby gdzieś w przepisach 

szczegółowych określone jak ma wyglądać porządek obrad, tego nie ma  to jest 

sprawa czysto techniczna – dodała Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak.  

Stwierdziła, że w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym jest napisane 

wyraźnie, że porządek obrad ma być przekazany wraz z projektami uchwał, co 

zostało wykonane. Do każdego projektu uchwał które Państwo dostali jest 

napisane którego punktu dotyczy, żeby nie było żadnej wątpliwości i tam ma 

Pan szczegółowo napisane że do 12 punktu jest projekt tamtej uchwały i tylko 

ten może być przedmiotem obrad Rady – dodała. 

 

Tylko proszę nie kpić z takich budowli jaką jest Katedra Łowicka – dodał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

„Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność powiatu” , czy my 

to dzisiaj sprzedajemy, jak to wygląda nawet z prawnego punktu, my nie mamy 

dzisiaj takiej mocy abyśmy mogli ją sprzedać, możemy przygotować się do 
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podjęcia uchwały o sprzedaży ale nie sprzedajemy, tak jak dziś nie możemy 

nabyć tej nieruchomości, nawet gdyby był tu właściciel tej nieruchomości to my 

nie możemy przyjąć tego dziś, że nabywamy tą nieruchomość -  dodał Radny 

Michał Śliwiński. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak nadmieniła, iż zgadza się ze swym 

przedmówca tyle tylko, że są to te same tytuły które są tytułami uchwał. Musi 

Pan pamiętać o tym, że Rada nie przegłosowuje  punktu z porządku obrad tylko 

konkretny projekt uchwały który może być jeszcze przez Radę całkowicie 

zmieniony, który jest przed samym głosowaniem przeczytany dokładnie od 

początku do końca żeby każdy wiedział co głosuje , tylko i wyłącznie nad tym, 

Rada głosuje, a nie nad punktem z porządku obrad, bo to jest tylko porządek 

obrad czyli aby po kolei było wiadomo czym się będzie Rada zajmowała - 

dodała. 

 

Prosiłbym jeszcze Radcę prawnego, aby wypowiedział się w tej sprawie – 

stwierdził Radny Michał Śliwiński.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że w § 6 

Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego  jest napisane w ten sposób „Rada 

rozpatruje na Sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał  wszystkie sprawy należące 

do jej kompetencji” więc jeżeli to należy do kompetencji Rady więc tylko                 

w formie uchwał.  

 

Radny Paweł Bejda poprosił Panią mecenas o sprecyzowanie czy ta treść która 

jest zawarta w punkcie 12 czyli „Nabycie zabudowanej nieruchomości” należy 

do kompetencji Rady czy nie literalnie tak jak jest napisane. 

 

Nie bardzo rozumiem, jest uchwała, jest podstawa, na jakiej podstawie Rada 

podejmuje uchwałę i jest podstawa do podjęcia uchwały przez Radę- dodała 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska  
  

Ja nie wiem czy my się rozumiemy, my po prostu twierdzimy, że ten porządek 

obrad który jest od punktu 12 do punktu 22, jest napisany po prostu nie po 

polsku, powinno być to zupełnie inaczej – stwierdził Radny Paweł Bejda.  

 

Ja przepraszam, ale jest napisany po polsku – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że jeśli 

chodzi o samą pisownię, to ona nie przygotowywała porządku obrad. 
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Czy my wiemy nad czym będziemy głosować, czy jest to prawnie dobrze 

napisane – zapytał Radny Paweł Bejda.    

 

To jest kwestia logiki a nie języka polskiego , nie głosujemy porządku przy 

uchwale tylko uchwałę przecież to jest bardzo proste i logiczne – stwierdził  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał, gdzie jest tam napisane, że jest to uchwała.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni z każdym 

punktem dostali materiały i do każdego punktu dołączone są uchwały i głosuje 

się uchwały, a nie punkty.  

 

Dla ułatwienia cyferka w rogu, więc jaką ja mam pewność że dostaliśmy 

wszystkie uchwały w danym punkcie, bo może się okazać że do jednego punktu 

jest kilka uchwał – zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek stwierdził, że wszystko jest czytane i 

protokołowane. Czy są jeszcze pytania – dodał 

 

Radny Michał Śliwiński  zapytał, czy Pani prawnik  może odpowiedzieć, że 

porządek obrad jest prawidłowy czy też nie.   

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że nie 

może się wypowiadać co do  sformułowań. Są poszczególne tematy Rada je 

rozpatruje i rozstrzyga   w drodze uchwał i tyle mogę powiedzieć – dodała.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż Rada podejmując uchwałę powierza jej 

wykonanie Zarządowi Powiatu. My jako Radni nie możemy sprzedać bądź 

kupić czegokolwiek sami, a wygląda to tak jakbyśmy to sobie kupowali – dodał. 

 

Panie Radny to jest rozpatrywane przy tym punkcie , a uchwała w treści jaką 

Pan podejmuje jest odczytywana na Sesji, nie podejmuje Pan punktu tylko  

podejmuje Pan uchwałę – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że może się zdarzyć, że do tego punktu 

Klub Radnych PSL na przykład zgłosi nabycie Katedry Łowickiej.  

 

Panie Przewodniczący, ja zwracam uwagę tutaj aby Pan Radny  tutaj jednak nie 

żartował bo Katedra jest poważną budowlą – dodała Radna Jolanta Kępka  
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

5  MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH X SESJI RPŁ – GODZ. 

11.35 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY 

X SESJI RPŁ – GODZ. 11.40 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że nie został wyjaśniony jeszcze porządek 

obrad. Jeśli faktycznie jest to bzdura to  można zmienić porządek obrad 

zapisując to normalnie – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jeszcze pytania do 

przestawionego projektu uchwały. Aby było wszystko w porządku to niech, Pan 

Radny zgłosi wniosek o zmianę porządku obrad i będziemy go głosować – 

zaproponował.  

 

Ale ja nie wiem czy mam rację i oczekuję na odpowiedź – dodał Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są pytania do 

przestawionego projektu uchwały. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 13 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 8 

podjęli uchwałę Nr X/70 / 2007 w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości 

/Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt  13 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bielawy/. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Bielawy/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu              

i Finansów jeden z Członków ZPŁ próbował wyjaśnić jaki jest zamiar 

sprzedania tych OZ. Będzie się to tyczyło do wszystkich punktów, wiemy że 

zostało skierowane pismo do gmin, w sprawie czy są one zainteresowane 

nabyciem tych ośrodków zdrowia , czy nie, z tego co Pan  Starosta wcześniej 

mówił celem zbycia tych ośrodków zdrowia jest także pomoc dla szpitala, 

stworzenie spółki, która potrafiła by odciążyć szpital i pomóc w dalszym ciągu 

prowadzić opiekę zdrowotną na terenie Powiatu Łowickiego, te Ośrodki 

Zdrowia które sprzedajemy mają za cel prowadzenie opieki zdrowotnej                  

i bezpośrednio głównie są to NZOZ – y, mamy wpisane w swoje zadania, że 

Powiat ma zapewnić ochronę zdrowia , te OZ to w dalszym ciągu realizują - 

dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o uchwały które są przygotowane                        

o sprzedaży tych ośrodków zdrowia, tam nie ma wpisane na co te ośrodki mają 

być nabyte, można przypuszczać że te ośrodki nabędą lekarze,  ale nie ma takiej 

pewności w związku z tym co się dzieje na rynku nieruchomości faktycznie 

może pojawić się ktoś kto przebije lekarza i da cenę taką że on to kupi i otworzy 

tam np. bar piwny i nie będzie tam realizowana usługa zdrowotna. Pan Starosta 

z tego co wiem, w niektórych sesjach gminnych uczestniczył ale tak naprawdę 

my na Komisji Budżetowej nie mieliśmy przedstawionych tych trzech 

wariantów  ściśle finansowych jak będą one wyglądały – dodał. Nadmieniła, iż 

Pan Miedzianowski Członek Zarządu powiedział, że wszystkie te pieniążki 

pójdą na szpital. Przeglądając uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

zobaczyliśmy że nie wszystkie te ośrodki zdrowia pójdą na to żeby ratować 

szpital, dwa ośrodki są wpisane przy zakupie budynku od BGŻ – tu – dodał. 

Nadmienił, iż trzeci budynek OZ jest już praktycznie sprzedany, bo jest 

ogłoszony przetarg na Łyszkowice, na tą chwilę opieka zdrowotna nie jest w 

nim prowadzona , jest to pustostan więc ten OZ można sobie odpuścić, ale dwa 

ośrodki z tych które Rada będzie głosować  miały iść na szpital, ale już nie idą 

na szpital bo są zabezpieczeniem do tego aby nabyć BGŻ. My nie jesteśmy 

przeciwni nabyciu tego budynku, faktycznie wiemy, że w Starostwie  jest ciasno 

jest ciężko obsługiwać petentów  ale trzeba pokazać nam najpierw inne źródła 

bo te co miały iść na szpital są zabierane tak można nawet powiedzieć po 

kryjomu – dodał. Poinformował, że nie widzi faktycznie jaki jest ten pomysł. 

Wydaje nam się, że jest to wszystko za wcześnie, a pomijając to, że nie 

podobają nam się rozmowy prowadzone z Wójtami, bo zaczęły się one                      
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3 miesiące temu, a wcześniej już w mediach były informacje w tej sprawie – 

dodał. Ja na przykład jeśli chciałbym załatwić taką sprawę i chciałbym dogadać 

się z gminami po partnersku to nie zaczynał bym rozmowy przez prasę , nie 

stawiałbym takiej uchwały, bo jeśli gmina nie wyraziła jeszcze chęci to ma do 

wyboru, my podejmiemy uchwałę o sprzedaży na wolnym rynku i teraz                       

„ Wójtowie szybciej zastanawiajcie się bo jak nie to sprzedamy to” - dla mnie 

jest to takie podejście, na początku myślałem że tylko moje, ale po rozmowie               

z niektórymi Wójtami to niektórzy tez tak to odbierają, nas interesuje naprawdę  

jak miałaby wyglądać ta struktura spółki , choćby jakie pieniądze mają iść na 

zasilenie, jak to wygląda finansowo, jakie będą przybliżone skutki 

matematyczne – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, iż jego przedmówca poruszył kilka 

elementów złego ich traktowania. Muszę stwierdzić, że nie zgadzam się w całej 

rozciągłości z Pańską wypowiedzią, traktuję ją jako wysoce demagogiczną , Pan 

jako Radny już którejś kadencji, a zresztą większość Panów już ma 

doświadczenie wie ile takie procedury trwają , w przypadku takich obiektów jak 

te budynki w których dzisiaj pracują NZOZ-y jest to 3 tygodnie od dzisiaj, jeśli 

podejmiemy uchwałę, jest to wywieszenie wykazu nieruchomości których 

powiat chce się pozbyć, 3 tygodnie musi to wisieć i jeszcze 2 miesiące musi się 

to uprawomocnić, później jest jeszcze procedura przetargowa czyli tak 

najskromniej licząc jest to 4 miesiące , no nie stać już nas na to żeby tyle czasu 

czekać, a dowodem na to jest udzielony w przerwie wywiad, że w przypadku 

dogadania się z która kolwiek gminą będzie czas na to ,aby zmienić te uchwały                

i jeżeli pójdzie to tak daleko to podjąć uchwałę o przekazaniu - dodał. 

Zapewniam Państwa, że nawet jeśli sprzedamy wszystkie Ośrodki, czy 

uzyskamy pieniądze po cenie wyceny to i tak tych środków będzie mało, dlatego                       

w każdym grosiku jak i z tych ewentualnych środków jakie wpłyną za ośrodki 

one trafią do ZOZ –u albo na spłatę zadłużenia, albo na tworzenie nowej spółki, 

mogą być różne formy spłacania tego zadłużenia – dodał. Nadmienił, iż według 

jego oceny trwa to przynajmniej 5 lat za długo dlatego, już dziś nie można 

czekać. Niektórzy mówili „dajmy spokój ogłośmy upadłość” nie stać nas na to, 

ponieważ zadłużenie szpitala łącznie z naszym zadłużeniem byłoby to ponad 

60%, także jeszcze raz powtarzam, jeśli wpłyną pieniądze za któryś                          

z ośrodków to wtedy je przekazujemy do ZOZ-u – dodał. Nadmienił, iż Rada 

Powiatu Łowickiego, podjęła w czerwcu uchwałę o przekazaniu 1 062 000,00 zł 

na pokrycie straty w ZOZ w Łowiczu z roku ubiegłego. Nie będziemy 

przedstawiać uchwał, że tamte pieniądze to są na zakup BGŻ – tu , bo przecież 

nawet prowadząc budżet rodzinny wiemy, czy to mąż czy żona, przynoszą 

wypłatę składa się to na jedną kupkę i później się z niej wydaje – dodał.  
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Mnie konkretnie Panie Starosto chodzi o to,  jak ma wyglądać ten plan, czy 

faktycznie go Pan ma, bo ja np. dziś wstanę i mówię, że założę spółkę z Panem 

Januszem Żurkiem albo z Krzyśkiem Figatem, tak naprawdę dogadujemy się,  

ale są jeszcze kwestie finansowe, które są najbardziej drażliwą sprawą i dlatego 

tego faktycznie nie widzimy, jest pomysł i ja się naprawdę z tego cieszę – dodał 

Radny Michał Śliwiński  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że już w dniu dzisiejszym zaprasza 

wszystkich na spotkanie w dniu 14 września 2007 roku. Zaprosimy Wójtów 

Przewodniczących Rad i Radnych Gminnych jeśli będą zainteresowani,                     

na spotkaniu tym będą przedstawione sprawy spółek prowadzących już 

niepubliczne spółki samorządowe, dyrektorów szpitali i Pana Starosty z 

Kluczborka, wtedy państwo będziecie mogli pytać o każdy szczególik, jak może 

wyglądać nowa spółka – dodał. 

 

Panie Starosto ja jestem daleki od tego aby pytać Pana o szczegóły , ale 

podejmując taką czy inną decyzję,  Pana plan już jakiś jest – dodał Radny 

Michał Śliwiński.  

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, że oczywistym jest że realizacja tego 

planu zależy od tego co powiedzą na to gminy. Ja powiedziałem, że my 

jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby zrobić to i sami , jeżeli nie będzie woli 

dołożenia się gmin, no może nie wiem, może faktycznie niezręczne było to 

pismo, chociaż gdyby ktoś treść przeczytał nie ma tam nic niegrzecznego, jest 

jakby nawet prośba o udział w każdej wysokości w spółce i będzie on przez nas 

bardzo mile widziany, a jeśli tego nie ma to ja na spotkaniach, na Sesjach                

to powtarzam, że nawet jeśli  gminy nie stać, czy nie ma woli na większe środki, 

to każdy nawet z udziałem 100 000,00 zł będzie mile widziany , ponieważ o tyle 

mniej będziemy musieli  my dołożyć, a nawet jeszcze inne formy są 

dopuszczalne takie jak choćby poręczenie kredytu, bo te 60% do której wartości 

możemy się zadłużać, jest to też parę milionów – dodał.    

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że na Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wielokrotnie 

radni zwracali uwagę, że kluczem do sukcesu w gminach jest decyzja Miasta, 

ponieważ 50% społeczeństwa Powiatu Łowickiego mieszka w mieście Łowiczu. 

Myślę , że tutaj ta niefortunność polegała na tym , że  na tych Sesjach Gminnych 

nie padło stwierdzenie, że Miasto już się zdeklarowało, mieszkańcy gmin w ten 

sposób to odbierają, że szpital jest powiatowy, leczy się całe społeczeństwo 

powiatu, a Miasto tak naprawdę nie jest szpitalem zainteresowane, tego nie 

widać nawet jeżeli to jest , należy to pokazać – dodał. .  
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Zgoda, ale na dzisiaj to właśnie Miasto i gmina Bielawy tylko konkretnie 

pomogły szpitalowi , deklarując umorzenie podatków – dodał Starosta Janusz 

Michalak.  
 

Czy Miasto zdeklarowało się w wejście w tą spółkę – zapytał Radny Krzysztof 

Figat.  

 

Ja powiem, że się zdeklarowało , a Państwo powiecie, że nie ma uchwały i 

Burmistrz powie, że gadaliśmy sobie z Michalakiem , był zarzut że 

niepotrzebnie jakieś informacje przeciekają – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Krzysztof Figat stwierdził, że trzeba opracować formę nowej spółki, 

przedstawić to przyjąć w formie uchwały intencyjnej. Myślę, że taka jest 

możliwa, zrobi ona krok do przodu, na razie to robimy tak, że  chcemy cos 

osiągnąć, ale nie zrobiliśmy tej podstawy, która pokaże ludziom co to nam da , 

naprawdę uważam, że społeczeństwo powiatu jest zainteresowane szpitalem, bo 

gdzie ma się leczyć , ludzie z Łowicza bardziej sytuowani pojadą gdzie indziej – 

dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, że niektóre władze wykonawcze z gmin 

Powiatu Łowickiego zupełnie nie są zainteresowane tym co zrobi Powiat.  

Gminy też są częścią powiatu i nie można tak powiedzieć, że to nie jest nasza 

sprawa, Panie Radny to wy jesteście bliżej tej społeczności lokalnej i prośba jest 

abyście próbowali bronić tego pomysłu  – dodał.  

 

Dlatego nam potrzeba tych informacji – dodał Radny Michał Śliwiński  

 

Więc pewnie Burmistrz się nie obrazi jeśli powiem, że jesteśmy już po kilku 

spotkaniach i po ustnych deklaracjach, że Miasto wejdzie w tą spółkę na 

podobnych zasadach jakie proponujemy gminom, nie mam jeszcze deklaracji 

gminy Łowicz, która też nie posiada OZ, ale też tak wstępnie była 

zainteresowana jednym z obiektów gdzie na podobnej zasadzie mogliby wejść 

do spółki – dodał Starosta Janusz Michalak. 

 

Bardzo się cieszę, że Panowie Radni z PSL-u tak bardzo dogłębnie starają się 

dociec w wielu sytuacjach jak tutaj pomóc, co zrobić, chciałabym Państwu  

przypomnieć kto sprawowała władzę w Powiecie przez 8 lat, proszę Państwa  

sprawowaliście władzę przez 8 lat beztrosko, faktycznie nie pomyśleliście, że od 

kilku lat zadłużenie szpitala w Łowiczu ulega zwiększeniu, co wpływa na jakość 

pracy, zakres wykonywanych usług czy też możliwości kontraktowe, brak 

jakiejkolwiek decyzji tych władz, Pana Starosty i Zarządu naprawdę uważam 

było bardzo błędne, dopiero ten Zarząd w tej chwili podjął jakieś działania, 

przedstawił jakieś warianty gdzie możemy naprawdę o czymś rozmawiać, do tej 
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pory nie podjęli  Państwo działań– stwierdziła Radna Jolanta Kępka. 

Poinformowała, że Ośrodki Zdrowia tak jak mówiliście Państwo na Komisjach 

budowało społeczeństwo. Ja wiem że budowało je społeczeństwo, ale 

społeczeństwo również budowało szpital łowicki, społeczeństwo budowało 

szkoły, remizy jeśli chodzi o Straż Pożarną i wiele jeszcze innych instytucji,                 

i chciałabym powiedzieć, że My służymy społeczeństwu i na pewno osoby które 

zarządzają danymi instytucjami robią to na pewno dobrze i właściwie , chciałam 

powiedzieć również, że ten pustostan w Łyszkowicach, czy powinien  tak zostać 

zaniedbany – na pewno nie, Pan Wójt Gminy Łyszkowice wypowiedział  się, że 

go w ogóle szpital nie interesuje ani nic innego, więc też tak dziwnie podchodzi 

do tego a uważam, że reprezentuje społeczeństwo Gminy Łyszkowice                         

i powinien dbać o swoich mieszkańców – dodała.   

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że radni PSL-u nie krytykowali pomysłu             

powołaniu  spółki. My chcieliśmy tylko uzyskać więcej informacji, rozumiem, 

że można mieć różne zaufanie do różnych osób, bo czasami i do własnej rodziny 

nie można mieć zaufania, my chcemy więcej informacji i nie może nas Pani 

negować, za to że ich potrzebujemy - dodał. Nadmienił, że jełki chodzi                     

o pomysł, to Radni PSL- u nie mają własnego pomysłu. Prosiłbym, aby nie 

wracać do przeszłości bo w Państwa szeregach też są radni którzy zasiadali               

w I kadencji i ten dług najbardziej przyrósł właśnie w tamtej  kadencji , to nie 

sama decyzja Zarządu spowodowała, że to się tak stało, wiemy o tym, że był od 

tego Rząd który teraz pokazał faktycznie, że my musimy sami się tym zając bo 

jak nie to oni go rozgonią, co było widać na przykładzie Centrum Zdrowia 

Matki Polki w Łodzi – dodał.  

 

Radny Paweł Bejda zaproponował i zwrócił się z prośbą do Radnych aby 

bardzo poważnie zastanowili się czy w dniu dzisiejszym można głosować 

sprzedaż Ośrodków Zdrowia, a dlatego ponieważ, sam Pan Starosta tutaj 

powiedział, że rozmowy   jeszcze trwają i być może , że trzeba będzie zmieniać 

uchwały, więc po co je podejmować skoro zaraz trzeba będzie je zmieniać.          

Być może, że do każdego z OZ „czytaj” do każdej z Gmin trzeba będzie inaczej 

dotrzeć, inaczej porozmawiać, być może, że ta sprzedaż  poszczególnych OZ 

będzie odbywała się w zupełnie innych formach nie wiem: sprzedaży, zamiany, 

czy może jeszcze jakiejś innej formie, muszę powiedzieć, że te wszystkie OZ 

które dzisiaj są poddane pod głosowanie czyli chodzi o sprzedaż bardzo ściśle 

wiążą się z punktem 23 porządku obrad Sesji mianowicie – „Zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2007 rok”, i ja bardzo bym prosił aby pani Skarbnik 

powiedziała nam dokładnie co wiąże się i co jest zawarte w kwocie 

2 500 000,00 zł – dodał. Nadmienił, iż powyższa kwota związana jest ze 

zwiększeniem dochodów budżetu Powiatu Łowickiego. Kwota ta jest 

oczywiście na zwiększenie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego, jest to 

kwota która ma być zapewnieniem tego, że jako Powiat będziemy mogli 
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przystąpić do przetargu na zakup BGŻ – tu, ale Pani Skarbnik proszę teraz 

przedstawić wszystkim Państwu Radnym co jest zawarte w tej kwocie 

2 500 000,00 zł jeśli chodzi o zwiększenie dochodów - dodał.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że te wcześniejsze uchwały, 

a więc nabycie zabudowanej nieruchomości i te kolejne mają wpływ na zmiany 

w budżecie Powiatu Łowickiego. Jeżeli Państwo nie zagłosujecie , to będzie 

musiała być wprowadzona autopoprawka do zmian w budżecie, ale to 

decydujecie Wy Państwo jeśli chodzi o te wcześniejsze uchwały, jeśli jest taka 

wola – dodała. Nadmieniła, iż na  podstawie wniosku skierowanego z Wydziału 

GGN zarząd rozpatrywał zwiększenie dochodów które wynika ze sprzedaży:  

- lokalu mieszkalnego w Nowych Zdunach 64c – 8 713,00 zł ,  

- lokalu mieszkalny w Nowych Zdunach 68a – 15 785,00 zł,  

- trafostacji – 86 500,00 zł,  

- nieruchomości przy ul. 3 Maja 7 – 1 414 000,00 zł,  

- nieruchomości położonej w Łyszkowicach były OZ – 232 300,00 zł  

- Ośrodków Zdrowia – 942 702,00 zł . 

 

Jeżeli chodzi o same OZ łącznie z Łyszkowicami  to jaka jest to kwota – zapytał 

Radny Paweł Bejda.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że jest to kwota około 

1 200 000,00 zł. 

 

Panie i Panowie Radni czyli dysponuje się już środkami, o których żeśmy tutaj 

wcześniej mówili i były zapewnienia też Zarządu Powiatu, że tak jak wcześniej 

mówił Radny Śliwiński, że te środki pieniężne w kwocie 1 200 000,00 zł będą 

przeznaczone na szpital, a chce zaznaczyć że te środki są gwarantem kupna 

nieruchomości od BGŻ - tu – dodał Radny Paweł Bejda.  

 

Pan Radny nie chciał słuchać, albo nie słuchał tego co mówiłem, kto jak kto ale 

Pan Panie Pawle tworzył budżety Miasta i wie jak to się robi, to co Pan 

powiedział to jest zwykły socjotechniczny chwyt do tego aby media napisały, że 

środki z Ośrodków pójdą na cel inny, proszę Państwa ja prosiłem na Komisji 

żeby ta nasza oferta mogła być tajna, powiedzmy poufna tą którą chcemy złożyć  

BGŻ – towi, ale jeśli jest taka konieczność to ja powiem jak ona wygląda , ano 

tak, że kiedy wygramy ten przetarg to wpłacimy 10% czyli 240 000,00 zł w tym 

roku a pozostałą kwotę wpłacimy do kwietnia przyszłego roku – dodał Starosta 

Janusz Michalak. Poinformował, że jeśli by chcieć te środki przeznaczyć z 

Ośrodków to ich po prostu nie będzie. Przykro mi, że nie wszystkie sprawy o 

które proszę, które są w interesie powiatu mogą być poufne czy zachowane 

tylko dla tych osób które powinny wiedzieć – dodał.  
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Radny Michał Śliwiński zapytał, co zrobi Starosta jeżeli za dwa miesiące lub 

za miesiąc domówi się z Wójtami, i ci za OZ nabędą udziały w spółce. 

Rozumiem, że pieniądze wpłyną do spółki, a nie do kasy Rady Powiatu – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, że ten Zarząd zrobi to co robił 

poprzedni kiedy brakowało środków finansowych w budżecie – weźmie  kredyt.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w budżecie powiatu można 

znaleźć 900 000,00 zł które czeka albo na termin realizacji którego się nie 

doczeka z założenia , albo jest już  w zasadzie przekroczeniem dochodów ale nie 

można jeszcze ich przyjąć na te normalne dochody i zapisać po stronie 

wydatków , tak więc te 900 000,00 zł nie jest problem i nawet grosz. nie tylko 

złotówka ze sprzedaży Ośrodków nie pójdzie na zakup BGŻ – tu – dodał.  

 

Radny Paweł Bejda nadmienił, iż Pan Starosta jest bardzo doświadczonym 

politykiem i doskonale wie, że jeżeli nie ma się argumentów na argumenty 

wtedy zarzuca się populistykę i demagogię. To właśnie Pan uczynił , natomiast 

co do tych ostatnich słów Panie Starosto jeżeli można gdzieś znaleźć jakieś inne 

środki o których Pan tutaj przed chwilą powiedział chodzi o te 900 000,00 zł, to 

po co w takim układzie w tej kwocie 2 500 000,00 zł jest zawarta kwota ze 

sprzedaży OZ, Panie i Panowie Radni ja w dalszym ciągu apeluję aby pewne 

rzeczy się wyjaśniły i dopiero wtedy  przegłosujmy sprzedaż OZ być może, że 

będziemy mogli to zrobić na następnej Sesji i tylko o to mi chodzi, żeby 

naprawdę bardzo poważnie zastanowić się ponieważ są pewne rzeczy 

nieodwracalne i ja bym bardzo prosił żeby bardzo poważnie do tego tematu 

podejść – dodał.  

 

Panie Przewodniczący czy to jest wniosek o zmianę porządku obrad – zapytała  

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska. 

 

Panie Radny Paweł Bejda czy to jest wniosek o zmianę porządku obrad – 

zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Tak – odpowiedział Radny Paweł Bejda. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o sformułowanie wniosku. 

 

Chciałbym wnieść o zdjęcie wszystkich punktów dotyczących sprzedaży 

Ośrodków Zdrowia i przesunięcie głosowania nad tymi punktami w momencie 

kiedy Pan Starosta będzie już po rozmowach ze wszystkimi Wójtami, ze 

wszystkimi Gminami i będzie Pan Starosta nam mógł powiedzieć, że ta gmina 

to w taki sposób, ta gmina w ogóle nie jest zainteresowana, a następna gmina 

chciałaby to kupić, czy przystąpić do przetargu i tylko proszę Państwa, o to mi 
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chodzi, żeby była pełna jasność, żebyśmy my jako Radni mieli pełną jasność              

w jaki sposób i w jakim kierunku będzie szła sprzedaż tych ośrodków – 

zawnioskował Radny Paweł Bejda 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 8  

przeciw   - 13 

wstrzymało się   - 0 

odrzucili wniosek Radnego Pawła Bejdy i nie zdjęli z porządku obrad 

wszystkich uchwał dotyczących sprzedaży Ośrodków Zdrowia.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 12 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X/ 71 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Bielawy/ /Zał. 

Nr 12/. 

 

Ad. pkt  14 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Sobota/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Sobota /. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  
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Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 3 

podjęli uchwałę Nr X / 72 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Sobota / /Zał. 

Nr 13/. 

 

Ad. pkt  15 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Chąśno/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Chąśno /. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 3 

podjęli uchwałę Nr X / 73 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Chąśno/ /Zał. 

Nr 14/. 

 

Ad. pkt  16 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Domaniewice/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Domaniewice/. 
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Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 7 

wstrzymało się   - 3 

podjęli uchwałę Nr X / 74 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Domaniwice/ 

/Zał. Nr 15/. 

 

Ad. pkt  17 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kocierzew/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Kocierzew/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 12 

przeciw   - 9 

wstrzymało się   - 0 
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podjęli uchwałę Nr X / 75 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Kocierzew/ 

/Zał. Nr 16/. 

 

Ad. pkt  18 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Kiernozia/ 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Kiernozia/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X / 76 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Kiernozia / 

/Zał. Nr 17/. 

 

Ad. pkt  19 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/ 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Nieborów /. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  



 31 

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 10 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 3 

podjęli uchwałę Nr X / 77 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Nieborów/ 

/Zał. Nr 18/. 

 

Ad. pkt  20 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Bełchów/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Bełchów/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w glosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X / 78 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Bełchów/ /Zał. 

Nr 19/. 
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Ad. pkt  21 

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Zduny/. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Zduny/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X / 79 / 2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Zduny/ /Zał. 

Nr 20/. 

 

Ad. pkt  22 

 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego /obręb Nieborów/.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego /obręb Nieborów/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna  
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 11 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X / 80 / 2007 w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /obręb Nieborów/ 

/Zał. Nr 21/. 

 

Myślałem, że przed głosowaniem nie rozumiem dużo, ale po głosowaniu nie 

rozumiem jeszcze więcej, bo myślałem , że choć Zarząd podziela w całości 

sprzedaż tych OZ, jest w pełni przekonany do tego co robi, a jednak przy 

głosowaniu swoich OZ nie koniecznie są członkowie Zarządu za tym żeby te 

środki zasiliły budżet szpitala m.in. Pan Miedzianowski na Komisji Budżetu               

i Finansów przekonywał mnie  do tego, że faktycznie należy sprzedać a teraz nie 

jest pewny no i nie wspomnę już o Panu Przewodniczącym Komisji Budżetu               

i Finansów Panu Waldemarze Wojciechowskim,  który przy każdej uchwale 

głosem Przewodniczącego Komisji przechylał szale na to, że opinia Komisji jest 

pozytywna, rozumiem że gdyby Pan Przewodniczący Wojciechowski miał 

jeszcze jakieś pytania na Sesji, coś się zrodziło innego, ale dzisiaj żadnych pytań 

wszystko jasne, a wstrzymuje się od głosu bo jednak nie jest pewien, u nas już 

chyba taka wrodzona obłuda funkcjonuje - stwierdził   Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek stwierdził, że uważa głos swego 

przedmówcy za zwykłą złośliwość i poprosił aby nie zabierać w ten sposób 

głosu.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiadając radnemu Michałowi 

Śliwińskiemu poinformował, że w demokracji niestety jest głosowanie i nie 

zawsze wygrywa większość głosów. Krótko mówiąc czasami ma się oddzielne  

zdanie ale trzeba przyjąć wynik głosowania taki jaki jest, mam nadzieję, że  Pan 

to rozumie – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż nauka nie idzie w las, 4 lata 

uczyliśmy się na podstawie PSL-u i reszty – dodał  

 

Radny Janusz Żurek poprosił Przewodniczącego RPŁ o traktowanie 

wszystkich radnych jednakowo. Jeśli komuś się urywa i komuś zwraca się 

uwagę , to i swojemu Klubowi również należy zwrócić uwagę o dyscyplinę i o  

powagę sprawy, a że Radni się zachowują nieodpowiedzialnie to mieliśmy 
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wyniki głosowania , i mówmy o tym prosto, otwarcie i po chłopsku , ja 

doświadczony tyluletnią działalnością na przyszłą Sesje nie życzę sobie takich  

zachowań, takich punktów, podpunktów Radny ma mieć jasno określony 

program swego działania, a porządek obrad stwierdzam, to z jasnością był 

robiony pod publikę, żeby wszyscy nie wiedzieli co pod danymi punktami się 

znajduje, na terenie Gminy Kiernozia znajduje się jeszcze w obrębie budynek 

MOS – u, ja mogłem więc udawać przed wyborcami „głupiego” – przepraszam 

za takie wyrażenie,  bo nie wiedziałem który będzie sprzedawany, a w porządku 

obrad czy w Sejmie czy w Sejmiku jest wszystko jawnie powiedziane , to Pan 

odpowiada za porządek na sesji, program Sesji i wiele innych spraw – dodał.  

 

Dobrze dziękuje, ale ja nikomu też ust zamykać nie będę, ja prosiłem, zamykam 

dyskusję – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.     

 

Ad. pkt 23 

 

Zmiana budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła  i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 13 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr X / 81 / 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok /Zał. Nr 22/. 

 

W zasadzie dyskusja wokół zmian w budżecie, wokół tych 2 500 000,00 zł 

została zakończona, sytuacja jest jaka jest i chciałbym Panie Starosto 

skomentować to jednym zdaniem -  z tymi 2 500 000,00 zł po stronie dochodów 

wygląda  pan jak Zagłoba z tymi inflantami które sprzedał – dodał  Radny 

Jerzy Wolski  

 

Tak samo jak z zakupem BGŻ – tu – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Ad. pkt  24 

 

Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2008 rok. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła  i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 

2008 rok. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr X / 82 / 2007 w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej na 2008 rok /Zał. Nr 23/. 

 

Ad. pkt  25 

 

Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego             

w Łowiczu 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w powyższej 

sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Radna Jolanta Kępka poinformowała, 

że komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2007 roku 

rozpatrzyła skargę. Nadmieniła, iż w dniu 27 lipca 2008 roku wpłynęła do 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu skarga pana Jerzego Jakubowskiego na 

„postępowanie, działanie i zachowanie pracownika Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Łowiczu – Ob. Zofii Więcław”. Jednocześnie skargę 

Pana Jerzego Jakubowskiego – tej samej treści – przekazał w dniu 06 sierpnia 

2007 roku Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi celem 

rozpatrzenia zgodnie z właściwością w zakresie zarzutów dotyczących 

nieprawidłowego wypełniania obowiązków  pracowniczych przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu panią Zofię Więcław – dodała. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego skargę w powyższym zakresie rozpatruje Rada Powiatu.  Pan 

Jerzy jakubowski zarzuca w swej skardze, że Pani Zofia Więcław wywierała na 

nim „presję psychiczną poprzez groźby i zastraszenia”, próbowała go „obrażać, 

groziła, upokarzała” i zachowywała się wobec niego „w sposób chamski                   

i arogancki” – dodała. Nadmieniła, iż w toku rozpatrywania skargi Komisja 

Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Powiatu Łowickiego, przeprowadziła 
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postępowania wyjaśniające. Pani Zofia Więcław jak i pracownicy Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, zgodnie stwierdzili, że 

rozmowy pani Zofii Więcław z panem Jerzym Jakubowskim zarówno w 

siedzibie Inspektoratu, jak i na terenie podczas przeprowadzania oględzin i 

kontroli, odbywały się zawsze w obecności pracowników i zarzuty zawarte w 

skardze  nigdy nie miały miejsca - dodała. Poinformowała, że po zapoznaniu się 

z dokumentacją oraz złożonymi w dniu 27 sierpnia 2007 roku wyjaśnieniami 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu – Pani Zofii 

Więcław oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Łowiczu radni uznali, iż w przedmiotowej sprawie nie potwierdziły się 

zarzuty Skarżącego. W tych okolicznościach skargę należało uznać za 

bezzasadną - dodała. Rozpatrzenie skargi w pozostałym zakresie należy do 

organu wyższego stopnia tj. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego - dodała. Odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu 

  

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że zarówno Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak i Komisja 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji  jednogłośnie  

przychyliły się do opinii Komisji Rewizyjnej . 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr X / 83 / 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu /Zał. Nr 24/ - uznając ją za 

bezzasadną 

 

Ad. pkt  26 

 

Uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007 – 

2009 w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor Wydziału SRZ Ryszard Deluga poinformował, że projekt 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007 – 2009                     

w Powiecie Łowickim opracowany został zgodnie z ustawą o samorządzie  

powiatowym przez Powiatowa Komisje Bezpieczeństwa.                                  

Komisja  Bezpieczeństwa i Porządku  posiada specjalny charakter jako 
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instytucja o ustawowym umocowaniu – musi być ustanowiona i musi m.in. 

opracować projekt programu – dodał. Poinformował, że tworzy się ją z mocy 

prawa  w każdym powiecie w celu realizacji zadań Starosty  w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,  inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. Przewodniczącym Komisji z mocy prawa jest Starosta Powiatu.                

Taka Komisja w Powicie Łowickim funkcjonuje i została ona powołana 

Zarządzeniem Starosty Łowickiego - dodał. Poinformował, że w pracach nad 

projektem Programu czynnie uczestniczyli członkowie komisji tzn. 

przedstawiciele Policji, PUP, PCPR, Wydziału EKS, KP PSP, PLW, PPIS, 

PINB oraz przedstawiciele Burmistrza Miasta Łowicza, a jednocześnie są oni 

wykonawcami tegoż Programu. Poinformował, że według procedury 

opracowania w.w Programu najpierw został powołany zespół roboczy. Podstawą 

opracowania tego Programu jest dokument rządowy pt. „Rządowy program 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. 

Ten dokument przedstawia najbardziej spotykane, powszechne problemy 

związane z bezpieczeństwem publicznym Kraju, z tego dokumenty staraliśmy 

się odnieść problemy w sferze bezpieczeństwa zadania dot. zapobiegania 

przestępczości  i poprawy bezpieczeństwa do naszej rzeczywistości lokalnej, 

szukaliśmy z jednej strony zbieżności problemów ale z drugiej strony 

wyartykułowane zostały nasze własne wynikające ze specyfiki  terenu problemy 

i zadania, tym samym chcieliśmy włączyć się  w realizację rządowego programu 

– dodał. Nadmienił, iż największy nacisk w programie położony jest na 

profilaktykę i działania zapobiegawcze. Starano się aby połączyć działania w 

największej liczbie  dziedzin głównie z działu praktyki społecznej i polityki 

zapobiegawczej przestępczości (czyli kryminalnej) tworząc spójny system – 

dodał. Poinformował, że wiodącą role w realizacji tego programu będzie miała 

dziedzina odpowiadająca za bezpieczeństwo publiczne które utworzyło umową 

partnerów do współdziałania. Konstrukcja dokumentu wygląda mniej więcej 

tak:   

1) ustalono 9 obszarów w których zidentyfikowano najważniejsze problemy 

związane z przestępczością, bezpieczeństwem i porządkiem  publicznym, 

2) następnie ustalone zostały zadania , występujące problemy  oraz główne 

zadania o charakterze zapobiegawczym, profilaktycznym  

3) ustalono podmioty odpowiedzialne za realizacje każdego zadania                      

i każdego z obszarów, 

4) każdy wykonawca Programu stał się  zobowiązany do ustalenia  własnego 

szczegółowego programu kierunkowego w swoim obszarze                              

i wyartykułowanie przez siebie problemów, takie szczegółowe, cząstkowe 

plany są opracowane w tych instytucjach – dodał. 

Nadmienił, iż projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez całą 

Komisję Bezpieczeństwa, merytoryczną Komisje Rady Powiatu oraz 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Realizacje Programu wraz z programami 
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cząstkowymi – kierunkowymi Komisją będzie oceniać przynajmniej dwa razy w 

roku, a Starosta z mocy prawa będzie składał sprawozdania Radzie Powiaty 

każdego roku w miesiącu styczniu – dodał. Poinformował, że realizacja tego 

programu nie przewiduje nakładów  finansowych. Najważniejszym 

fundamentalnym zadaniem dla uzyskania dobrego efektu z realizacji Programu 

to zadanie umiejętnego  połączenia działań partnerów - dodał. Odczytał Projekt 

uchwały RPL w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego na lata 2007 – 2009 w Powiecie Łowickim 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

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

nieobecny radny Krzysztof Janicki/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr X / 84 / 2007 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli                       

i Porządku Publicznego na lata 2007 – 2009 w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 25/. 

 

Ad. pkt  27 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w ostatnią 

niedzielę, nastąpiła sprawa która zelektryzowała część mieszkańców Powiatu 

Łowickiego, Nie doszło do rozegrania II ligowego meczu pomiędzy Pelikanem 

– Łowicz a  Wisłą – Płock, jest to sprawa o tyle ważna bo o naszym Łowiczu, o 

naszej ziemi w mediach było bardzo głośno w sensie  negatywnym, sprawa ta 

jest już prawie rozwiązana, o wyjaśnienie poproszę obecnego na Sesji zastępcę 

Komendanta Pana Andrzeja Rokickiego, natomiast umówiłem się z Panem 

Komendantem Zygmuntem  Galantem , że zostanie do końca Sesji i wyjaśni te 

sprawy sam, bo nie było go również przed wczoraj kiedy był przedstawiciel 

Wojewódzkiej Komendy  - dodał.  

 

Członek Zarządu Klubu „Pelikan” Pan Wiesław Dąbrowski poinformował, 

że temat o jakim wzmiankował jego przedmówca chciałby jako Członek 

Zarządu Klubu publicznie zapytać Policje Łowicką. Szkoda, że nie ma Pana 

Komendanta Zygmunta Galanta, tak dziwnie się składa, że mało kiedy i mało 
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gdzie jest, ale może taka jego rola – dodał. Nadmienił, iż nie odbył się mecz              

VI kolejki rozgrywek II ligi w Łowiczu w niedziele planowany na godzinę 

11.15. Poinformował, że od początku rozgrywek II Ligi do której awansował 

Klub Sportowy Pelikan Łowicka Policja wydawała negatywną opinie odnośnie 

obiektu, a co za tym idzie jest to jeden z elementów pozwolenia podpisywanego 

przez Burmistrza na przeprowadzenie imprezy masowej. W ostatnim protokole 

lustracyjnym z dnia 08 sierpnia 2007 roku  sporządzonym na stadionie Klubu 

Sportowego Pelikan w dniu 06 sierpnia 2007 roku , wskazano na szereg kwestii 

które stwarzają potencjalne zagrożenie dla imprez przeprowadzanych                      

na obiekcie m.in.: 

- niskie ogrodzenie płyty boiska w żaden sposób  nie zabezpiecza przed  

  wtargnięciem na grunt kibiców, 

- ogrodzenie stadionu od ulicy Starzyńskiego wykonane z betonowych płyt –  

  materiał łatwy do zniszczenia, potłuczenia  i użycia jego kawałków do  

  wszczynania burd, dodatkowo jego wysokość i konstrukcja nie stanowi  

  żadnej przeszkody dla osób które chcą  wejść na teren stadionu, 

- istnieją tylko 2 wyjścia ewakuacyjne na płytę boiska, za każdą z bramek  

  uniemożliwiając podjęcie szybkiej interwencji policji oraz stosowania  

  właściwej taktyki działań w imprezach masowych,  

- rozwiązanie sektora dla kibiców przyjezdnych – „klatka” – nie jest  adekwatna  

  do rozgrywek II Ligi piłki nożnej,  

- trwające ciągle prace budowlane powodują że podczas zbiorowych zakłóceń  

  porządku na stadionie kibice mogą w łatwy sposób wejść w posiadanie  

  niebezpiecznych przedmiotów np. szpadle , widły,  grabie , taczki , 

- brak stref buforowych,  

- nie ma szczegółowego regulaminu obiektu, to tyle może pokrótce do tego 

protokółu z 8 .08.2007 roku - dodał. Nadmienił, iż dalsze negatywne stanowisko 

łowickiej policji doprowadziło do nierozegrania meczu. Stwierdził, iż łowicka 

policja tłumaczyła się także tym, że na terenie Powiatu Łowickiego odbywa się 

inna impreza – Dożynki Wojewódzkie w Walewicach   i nie ma takiej siły 

porządkowej aby mecz zabezpieczyć.  Panie Komendancie jest jeszcze od tego 

Komenda Wojewódzka można wystąpić o dodatkowe siły prewencji, ale 

najlepiej jest mówić nie bo nie, mniej roboty to mniej zdarzeń, bo szukanie 

dziury w całym jest zawsze możliwe i zawsze można do tego doprowadzić  – 

dodał. Poinformował, że odnośnie ogrodzenia to Komisja Licencyjna Polskiego 

Związku Piłki Nożnej na ten obiekt i na istniejąca infrastrukturę stadionu 

licencje przyznała. Po ustaleniu z Komendą Wojewódzką wysokość ogrodzenia 

1, 30 metra pozostanie bez zmian, bo nie ma sensu budować ogrodzenia na 

wysokość 2,5 m na stadionie na którym jest monitoring, mamy stadion Lecha na 

który przychodzi 25 tyś. kibiców i nie ma żadnego ogrodzenia, mamy stadion 

Śląski na którym rozgrywane są mecze narodowe i jest tam metrowe ogrodzenie 

i wasze trzymanie się stwierdzenia że musimy mieć 2,5 metrowe ogrodzenie  

jest bezsensu – dodał. Nadmienił, iż nie wie czy betonowy płot od ulicy 
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Starzyńskiego jest tak wielkim zagrożeniem do rozgrywanych meczy. Panie 

Komendancie my też jeździmy na mecze po całej Polsce i widzimy jaki jest stan 

infrastruktury na boiskach, a klatka znajdująca się na naszym boisku spełnia 

wymogi tego Klubu tej infrastruktury, stadion mamy na 2 tysiące miejsc 5% dla 

kibiców drużyny przyjezdnej to jest 100 miejsc – dodał. Poinformował, że jako 

gospodarze na ten mecz z Wisłą – Płock wysłali 100 biletów  zgodnie z imienną 

listą. Jeżeli na stronach internetowych Płockiej Wisły pokazały się informacje że 

chce przyjechać 500- 800 kibiców, no to nasza policja przestraszyła się , my ze 

swej strony jako organizator dopełniliśmy wszystkie formalności w tym temacie 

– dodał. Stwierdził, że za bezpieczeństwo na stadionie i infrastrukturę 

stadionową odpowiada organizator. My mamy profesjonalną firmę ochraniającą, 

jesteśmy z niej zadowoleni, a afront policji od samego początku rozgrywek 

wobec klubu który zrobił bardzo dużo i robi, spełnił właściwie rzeczy nie 

możliwe uzyskując licencje PZPN , wystarczy tylko trochę dobrej woli                    

w działaniu policji i orientacji naszego Komendanta Powiatowego Policji, nie 

dawno jak we wczorajszej Gazecie Wyborczej  wypowiada się w odniesieniu do 

protokółu o którym wcześniej mówiłem powiedział: 

-  „że nic się nie zmieniło” - a zmieniło się bardzo dużo tylko Komendanta  

nigdy na tym obiekcie nie był  

- „wskazywaliśmy na konieczność postawienie  prawdziwej trybuny dla kibiców 

przyjezdnych a nie klatki jaka jest” – będziemy budować stadion, będziemy 

budować trybunę ale to nie dziś i nie jutro ,  

- „trybuny nie są też  monitorowane” – o czym my tu mówimy, 3 dni przed 

pierwszą inauguracją założyliśmy 4 kamery obrotowe, szkoda naprawdę bardzo 

szkoda że nie ma tu Komendanta Powiatowego Zygmunta Galanta, bo akurat               

z Komendantem Rokickim nie raz nie dwa borykaliśmy się z tym problemem                  

i zawsze doszliśmy do porozumienia jak była wola Policji – dodał. 

Poinformował, że pozwolenie na organizacje imprez masowych przez klub także 

już było wydawane ale wystarczą chęci. Teraz dziwną rzeczą nic nie jest 

możliwe do zrobienia mimo żeśmy tyle wysiłku włożyli tyle zaangażowania 

Miasta, na 3 pierwsze mecze podpisał Burmistrz i podpisał by następne gdyby 

nie groźby z waszej strony, że postawicie go do Prokuratora, a co najważniejsze 

to Łowicz jest oby jak najdłużej świętym miejscem do kibicowania, oglądania 

porządku i spokoju , na tym obiekcie i w tym Mieście – dodał.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

nadmienił, iż ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Dąbrowskiego musi się 

opierać na faktach a nie na informacjach prasowych. Poinformował, że policje 

obowiązuje ustawa o zabezpieczaniu imprez masowych, natomiast ma 

wątpliwości co do jej znajomości przez Zarząd Klubu. W ustawie tej są 

określone szczególne procedury przy organizacji imprez masowych odnośnie 

zadań policji , klubu – organizator imprezy, są w niej określone wymogi jakie 

musi spełniać organizator aby mógł uzyskać pozytywną opinię policji w tym 
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zakresie. Nie ukrywam i o ile dobrze pamiętam to nigdy stadion Pelikana                

nie miał pozytywnej opinii policji jeśli chodzi o zabezpieczenie przy organizacji 

imprez masowych może Pan to potwierdzić, zawsze były jakieś  uwagi - dodał. 

Stwierdził, że skala zagrożeń jaka obecnie występuje przy rozgrywkach II ligi    

w porównaniu z III ligą  jest większa, w II lidze grają zespoły z większych miast 

i przyjeżdżają na mecze większe grupy kibiców. W sierpniu przed rozpoczęciem 

rozgrywek sezonu II Ligi Klub Pelikan zwrócił się do nas po raz pierwszy                  

z wnioskiem o wydanie opinii, ponieważ tamta poprzednia runda rozgrywana 

była w większości nielegalnie bo Klub nie miał wydanych zezwoleń na 

organizowanie imprez masowych , zwrócił się do policji według procedur 

przewidzianych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych o wydanie 

opinii co do zagrożeń myśmy wspólnie z przedstawicielami KWP w Łodzi  

oddziału Prewencji dokonaliśmy lustracji obiektu stadionu Pelikana i wydaliśmy 

stosowną opinie, wysunięte zostały wnioski, warunkowo została wydana opinia 

pozytywna na rozegranie meczu ze Zniczem – Pruszków z naszego rozpoznania 

nie wynikało żadne zagrożenie  i to była nasza jedyna pozytywna opinia ale                  

i tak warunkowa , po tym fakcie Klub Pelikan zwrócił się do nas po raz drugi               

o wydanie opinii z tym, że ta opinia miała dotyczyć rozgrywek na nowy sezon, 

odbyła się ponowna lustracja z przedstawicielami KW, ta nasza opinia była 

negatywna , stadion nie spełnia wymogów jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

masowe , mówiąc o bezpieczeństwie trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo 

kibiców ale i osób ochraniających – dodała. Poinformował, że generalnie Klub 

nie spełnia tych najistotniejszych wymogów, a brak strefy buforowej  jest 

podstawowym elementem bezpieczeństwa na stadionie gdy dojdzie do 

bezpośredniej konfrontacji kibiców to sytuacja jest bardzo poważna i wtedy 

ciężko jest  zapobiec bójkom – dodał. Poinformował, że m.in. ten warunek nie 

został spełniony i dlatego nie  była wydana pozytywna opinia , aczkolwiek 

pierwsze dwa mecze zostały rozegrane na stadionie Pelikana gdyż Burmistrz 

mimo negatywnej opinii Policji mógł wydać pozwolenie zezwalające. Przy 

drugim meczu Pan Burmistrz również wydał zgodę mimo tego że policja 

wogóle nie wypowiadała się na ten temat ponieważ żadne dokumenty do 

Komendy nie wpłynęły, ustawa o Policji dokładnie mówi, że organizator na 14 

dni przed imprezą musi złożyć wniosek do Burmistrza o wydanie decyzji, jeśli 

chodzi o wniosek o wydanie opinii m.in. do Burmistrza to organizator taki 

wniosek do Policji  powinien złożyć nie później niż  na 14 dni przed wnioskiem 

do Burmistrza, czyli tak naprawdę wniosek powinien zostać złożony na 30 dni 

przed planowaną imprezą , jeżeli wniosek do nas wpływa w czwartek, a mecz 

jest rozgrywany w piątek więc nawet z tego tytułu nie mogliśmy wydać 

bezprawnie pozytywnej opinii, my musimy przestrzegać przepisów prawa , nie 

możemy wydawać czegoś co jest niezgodne z prawem - dodał. Stwierdził, że 

Policja nie opiera swych działań na plotkach i na podstawie forum 

internetowego, opiera je na podstawie danych z innych Komendt Policji. Przed 

każdym meczem Pelikana zasięgamy informacji z jednostki policji z której 
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kibice mają do nas przyjechać, tak samo było w przypadku meczu 

zaplanowanego z Wisłą – Płock, Policja w Płocku stwierdziła, że na ten mecz 

wybiera się co najmniej 400 kibiców Wisły, Policja płocka uznała  swych 

kibiców jako osoby które potrafią wszczynać awantury – dodał.                                 

Poinformował, że łowicka policja podzieliła się z Burmistrzem Miasta Łowicza 

tylko informacjami jakie posiadała , decyzje o nie wydaniu zgody na rozegranie 

meczu wydał Burmistrz. Ustawa nie przewiduje takiej procedury, żeby od 

policji zależało czy mecz się odbędzie czy też nie, prawnie nie ma przeszkód 

aby Burmistrz mimo negatywnej opinii Policji, PSP czy PPIS mógł nie wydać 

zgody, przecież przy wcześniejszych przypadkach Pan Burmistrz mimo 

negatywnej opinii Policji wydał zgodę, natomiast w tej sytuacji nie wydał zgody 

na imprezę uważając, że zagrożenie jest duże – dodał. Chciałbym zdementować 

Pańską pewności, że nie wystąpiliśmy z wnioskiem o wsparcie, takie 

wystąpienie poszło jak na każdy mecz Pelikana rozgrywany w Łowiczu, 

wystąpiliśmy z wnioskiem do KW Policji w Łodzi o wsparcie , z racji tej, że 

Burmistrz wydał negatywną opinie takiego wsparcia nie otrzymaliśmy , nie 

mniej jednak byliśmy przygotowani do zabezpieczenie tego meczu gdyby 

doszedł do skutku, totalną bzdurą była informacja, że mecz nie odbył się 

kosztem Dożynek Wojewódzkich w Walewicach, informacja o dacie dożynek 

była nam podana na 2 miesiące przed, gdyby był ten mecz to byłby on 

zabezpieczony z naszej strony – dodał.  Poinformował, że za bezpieczeństwo na 

imprezach masowych odpowiada jej organizator, ale w sytuacji gdzie służby 

porządkowe nie mogą sobie poradzić wzywają policje i wtedy „gaszenie 

pożaru” należy do Policji, wtedy służby porządkowe wycofują się i to policjanci 

ryzykują własnym zdrowiem i życiem. Opiniując bezpieczeństwo na stadionie 

Pelikana podczas meczów bierzemy także pod uwagę bezpieczeństwo własnych 

ludzi, my musimy zapewnić policjantom maksimum bezpieczeństwa , taka jest 

moja rola , te zarzuty jakie padają w stronę policji, że to tylko z jej winy nie 

odbył się ten mecz są mocno przesadzone, myśmy zrobili to co do nas należało 

zgodnie z prawem, ja rozumiem że są przepisy PZPN, ale dotyczą one tylko 

Klubu , natomiast nas jako organ policji interesują przepisy ustawy                              

o zabezpieczeniu imprez masowych – dodał. Poinformował, że ubolewa nad tym 

iż do tego meczu nie doszło bo również jest sympatykiem klubu i przykro mu             

z tego tytułu, ale nie można obarczać winą policji. Nie twierdzę, że Pan 

Dąbrowski działa w złej wierze, rozumiem, że jest wieloletnim sympatykiem 

Klubu i sercem zaangażowany w to wszystko, że ma ból serca  z tego tytułu że 

do tego meczu nie doszło ale nie można obciążać policji za coś za co nie ponosi 

odpowiedzialności - dodał. 

 

Panie Komendancie stało się to, co się stało był delegat PZPN z którym 

rozmawialiśmy, wyraził duże zdziwienie, prawo w całym Kraju jest jednakowe      

i nikt oczywiście nie zamierza łamać prawa, bo to nie o to chodzi, wyraził 

zdziwienie decyzją i to o co tak naprawdę myślę większość ma pretensje                  
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a nieobecność w tej chwili Komendanta jakby to potwierdza, bo gdyby był i on 

by to  powiedział, że było trochę brak dobrej woli ze strony policji , obiecano 

nam że będą walczyć o to by mecz był powtórzony i co dalej – zapytał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

poinformował, że decyzję o tym, że mecz się nie odbędzie podjął Pan Burmistrz 

biorąc pod uwagę ryzyko jakie może z tego tytułu nastąpić. Ja rozumiem, że nic 

się nie stało, ale co by było w sytuacji odmiennej kiedy dochodzi do bijatyki i są 

ludzie ranni, na mecze przychodzi wiele osób młodych, matki z dziećmi nie 

wyobrażam sobie sytuacji gdyby wtedy doszło do jakieś bijatyki – dodał. My 

nie możemy z góry zakładać, że się nic nie stanie, my musimy być 

przygotowani na najgorsze , dla nas sukcesem jest to że się nic nie stanie , 

porażką natomiast byłoby gdyby przyjechali kibice i robili burdy - dodał.  

 

Członek Zarządu Klubu „Pelikan” Pan Wiesław Dąbrowski stwierdził, że 

jeśli jest wola to można dużo zdziałać. Wczoraj przyjechała inspekcja z KW 

Policji  z Łodzi , byli przedstawiciele KP Policji w Łowiczu i można było pewne 

rzeczy uzgodnić i ustalić, ogrodzenie  betonowe może zostać, płotu od kibiców 

nie będziemy robić można było od tego odejść wystarczyło tylko dobrej woli – 

dodał. Stwierdził, że według  niektórych to na prowincji nie ma szans na 

rozgrywanie meczów, nie ma pozwoleń na imprezy masowe, ale w innych 

miejscowościach można. Tutaj jest jedna zasadnicza rzecz nie ma na sali tej 

jednej osoby która mówi – „nie” – jako wam którzy macie to wykonywać, i 

bardzo źle Panie Starosto i Panie Przewodniczący, że pomimo tego, iż 

składałem wniosek o obecność na Sesji Komendanta Galanta, go nie ma, bo jest 

osobą odpowiedzialną, za to w 100%, a Pan Komendant Rokicki naprawdę 

niepotrzebnie słyszy te zarzuty  – dodał. 

 

Ale Pan Komendant obiecał mi , że będzie na Sesji – dodał Przewodniczący 

RPŁ Marcin Kosiorek 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

nadmienił, iż on również wypowiada się w imieniu Komendanta i Policji jako 

instytucji. Nie może być tak, że Komendant wydaje inną decyzje i ja wydaje 

inną , bo przepisy są jednoznaczne dla wszystkich – dodał.  

 

Ale wokół tego prawa są realia życia codziennego, uwarunkowań, chęci                        

i możliwości – dodał Członek Zarządu Klubu „Pelikan” Pan Wiesław 

Dąbrowski.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, że wcześniej Komenda Policji wydała 

zgodę na takich ulgowych warunkach na odbycie poprzednich meczów. Jeśli 
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ktoś straciłby życie na tym meczu to kto ponosi za to odpowiedzialność czy 

organizator imprezy masowej czy Burmistrz który wydał decyzje pozytywną, 

czy Policja podczas zamieszania  - zapytał.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 
poinformował, że jeżeli by się okazało, że jest brak opinii Policji która wskazuje 

na szereg bardzo istotnych uchybień i wbrew temu Pan Burmistrz podjął decyzje 

o zorganizowaniu imprezy  to na pewno taka odpowiedzialność  spadła by na 

Burmistrza ponieważ prawo wymaga opinii od organów policji. My musimy 

mieć w zamyśle ewentualnie to co się może wydarzyć,  nie możemy się skupić 

tylko na chwili obecnej i byle do przody, ale musimy także przewidywać 

ewentualne skutki i tu jest nasza istotna rola, żeby zapobiec tragedii, bo zginie 

człowiek i życia mu się nie odwróci - dodał. Poinformował, że za każdym razem 

byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, i brano pod uwagę ich opinie 

przy wydawaniu opinii przez KP Policji w Łowiczu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy odbędą się  następne 

mecze.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się lustracja stadionu Pelikana.             

Uczestniczyli w niej przedstawiciele KW Policji w Łodzi z Oddziału Prewencji i 

uzgodniono z Zarządem Klubu, co trzeba ewentualnie zrobić, aby spełnić 

warunki do otrzymania pozytywnej opinii, jeżeli zostanie wypełniona procedura 

zgodnie z ustawą to ja nie widzę problemu żeby następny mecz odbył się w 

Łowiczu i  musi być to zgodnie z prawem, wydanie decyzji wbrew przepisom 

ustawy jest łamaniem prawa – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak zapytał, czy Komendant sugeruje, że mecz 

zaplanowany na 9 września br. nie odbędzie się.  

 

Nie, Pan Burmistrz może wydać pozwolenie bo w ciągu 14 dni powinien 

przyjąć dokumenty i jeśli będą spełnione wymogi to może wydać pozwolenie – 

stwierdził  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej 

Rokicki. 
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż pojawiła się nowa 

informacja dotycząca nowego sponsora Klubu Pelikan. Myślę, że te prace 

zostaną wykonane tylko trzeba czasu, to jest tylko teraz dobra wasza wola               

bo czas płynie nieubłaganie tego się nie da zrobić fizycznie – dodał. 
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

stwierdził, że gdyby to zależało tylko od dobrej woli policji to opinia była by 

pozytywna. Lecz nie wystarczy tylko dobra wola, bo Policję obligują przepisy 

prawa, więc zrozumcie Państwo że nie możemy kierować się tylko i wyłącznie 

dobrą wolą mimo szczerych chęci, ja też jestem  sympatykiem Pelikana i zależy 

mi na tym,  aby te mecze się odbywały – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż policja powinna więcej 

pouczać kierowców parkujących przy targowicy we wtorki i piątki, a nie 

nakładać na nich od razu mandaty.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki 

stwierdził, że nikt nie dostaje mandatów kiedy nie łamie przepisów  drogowych.  

Stwierdził, że z obserwacji wynika, że w dni targowe zazwyczaj wolny jest 

parking przy stadionie Pelikana , który jest płatny, natomiast pozastawiane są 

chodniki, pobocza wjazdy i wyjazdy.  

 

Radny Dariusz Mroczek zachęcił wszystkich radnych i mieszkańców Powiatu 

Łowickiego do oddawania krwi w dniu 05 września 2007 roku na Starym Rynku 

w Łowiczu w godzinach od 12.00 do 16.00. które odbędzie się w ambulansie                       

z Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. Zwrócił także uwagę na to, że na terenie 

Powiatu Łowickiego nie ma stałego miejsca do oddawania krwi.   

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że chciałby 

odpowiedzieć na niektóre pytania jakie padły podczas dyskusji przy sprzedaży 

OZ. Kolega Paweł zadał pytanie dlaczego, nikt nie rozmawiał  z Wójtami Gmin 

– takie rozmowy były prowadzone, ja sam osobiście jeździłem po wszystkich 

gminach, z Członkiem ZPŁ Wojciechem Miedzianowskim i Starostą Januszem 

Michalakiem, i chcę powiedzieć, że mam tu przed sobą informację zbiorczą                  

o stanowiskach gmin i NZOZ-ów w sprawie nabycia na własność OZ na terenie 

Powiatu Łowickiego sporządzona przez Panią Annę Kasińską – dodał. 

Nadmienił, że każda gmina wystosowała swoje pisma. Drugie pytanie było Pana 

Krzysztofa Figata który powiedział, że nikt nie mówił , że Miasto chce wejść            

w spółkę – Panie Krzysztofie ja na Sesji w Nieborowie referowałem                            

i powiedziałem, że mamy ciche przyzwolenie z Miasta, że wejdą w tą spółkę, 

tylko, że akurat Kolegi nie było na tej Sesji – dodał. I było jeszcze jedno pytanie 

, dlaczego rozmawiamy przez prasę, a nie bezpośrednio z wójtami – no właśnie 

bezpośrednie rozmowy były i odpowiednie odpowiedzi pisemne  były i nikt                 

o tym nie wiedział, a jednak prasa ma to do siebie, że sprawę nagłośniła i wtedy 

taki Wójt i taka Rada Gminy musi się troszkę inaczej ustosunkować bo wie,                

że ma nacisk społeczeństwa, a to pewnie powiedział Wójt Łowicza, który nie 

posiada na swoim terenie NZOZ-u – dodał.  
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Radny Michał Śliwiński zapytał dlaczego dopiero teraz  Pan Dariusz Kosmatka 

przedstawia te informacje. Kiedy pytaliśmy wcześniej to nie uczestniczył Pan           

w dyskusji  kiedy byliśmy przed głosowaniami, może byśmy zmienili 

stanowisko przy głosowaniu – dodał.  

 

Bo nie mogłem tej informacji znaleźć, i dopiero teraz ją odnalazłem – dodał  

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że mu chodziło o to, iż tą informację 

przekazano na „sucho”. Mnie się wydaje, że jeżeli mam coś do zaoferowania              

i wiem, ze nie jest to najlepszej jakości to musze to trochę inaczej sprzedać, 

natomiast my zachowaliśmy się w tej sytuacji z ta propozycja trochę na 

zasadzie, że mamy na zbyciu perełkę na którą wszyscy się rzucą, o to mi 

chodziło i taki był sens mojej wypowiedzi – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, ze w dniu 

wczorajszym o godzinie 16.00 w ZOZ w Łowiczu zakończył się strajk.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman nadmieniła, iż została podpisana ugoda 

pomiędzy Dyrektorem a związkami zawodowymi lekarzy.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 28 

 

Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady X  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  
 

      Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

 J. Protekta  

 


