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P R O T O K Ó Ł  Nr XI/07 

 

z obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 1 października 2007 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

7. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2007/2008. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

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

11. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 
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Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

nieobecni Radni: Dariusz Mroczek, Jerzy Wolski, Mieczysław Szymajda, 

Krzysztof Figat/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XI Sesji RPŁ. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy coś się zmieniło jeśli chodzi o porządek 

obrad. W dniu dzisiejszym Rada Powiatu Łowickiego głosowała porządek obrad 

– dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że nic się nie zmieniło, 

przepisy są jasne i klarowne. W związku z emocjami wywołanymi na 

poprzedniej Sesji RPŁ zdecydowałem, taki ukłon w kierunku tym, którym to nie 

pasowało, że w dniu dzisiejszym porządek obrad zostanie przegłosowany – 

dodał. Zapytał, czy Radny Michał Śliwiński jest zadowolony. 

 

Radny Michał Śliwiński odpowiedział, że jest zadowolony z takie obrotu 

sprawy. 

 

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 18 Radnych nieobecni 

Radni: Dariusz Mroczek, Jerzy Wolski, Mieczysław Szymajda/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                 

w okresie między sesjami. 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Starosta Łowicki co 

roku przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych            

z terenu Powiatu Łowickiego. W semestrze zimowym roku szkolnego 

2007/2008 przyznano 5 nagród naszym uczniom za bardzo dobre wyniki                     

w nauce, za wzorowe zachowanie oraz aktywny udział w pracach na rzecz 

szkoły, a także za udział w olimpiadach. Poinformował, że nagrody otrzymali:  

 Magdalena Chorążka uczennica I LO w Łowiczu,  

 Maciej Wysocki uczeń I LO w Łowiczu, 

 Marta Aleksandrowicz uczennica Technikum Ekonomicznego w ZSP Nr 4 

w Łowiczu, 

 Małgorzata Szwajewska uczennica Technikum Ekonomicznym w ZSP                      

w Zduńskiej Dąbrowie 

 Henryk Kosiorek uczeń Technikum Mechanicznego w ZSP Nr 1                        

w Łowiczu. 

Gratuluje wybranym uczniom i Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych – dodał. 

    

Stypendystom zostały wręczone stypendia.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu Łowickiego odbył 8 protokołowanych posiedzeń. Poinformował, że 

Członkowie Zarządu zajmowali się następującymi sprawami: 

 

z zakresu edukacji: 

1) Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla  

nowo powołanych dyrektorów. 

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali następujące wysokości dodatków 

motywacyjnych i funkcyjnych dla nowo powołanych Dyrektorów szkół                      

i placówek oświatowo – wychowawczych: 

- Pani Elżbieta Skoneczna  I LO – motywacyjny 330,00 zł, funkcyjny                            

– 600,00 zł 

- Pani Zofia Wawrzyńczak ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – motywacyjny               

200,00 zł, funkcyjny – 590,00 zł   

- Pani  Magdalena Karska  – SOSz-w w Łowiczu – motywacyjny – 240,00 zł,  

  funkcyjny – 570,00 zł.  

 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia planu wydatków 

budżetowych dla ZSP Nr 3 w Łowiczu. 
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Członkowie Zarządu zdecydowali aby zwiększenie planu wydatków 

budżetowych dla ZSP Nr 3 w Łowiczu wynosiło 9 000,00 zł z działu 801, 

rozdział 80195 z przeznaczeniem na budowę sanitariatów w budynku szkolnym 

przy ul. Stanisławskiego. 

 

3) Zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. 

 

Członkowie Zarządu zapoznali się z arkuszami organizacyjnych na rok szkolny 

2007/2008. 

 

4) Zaopiniowanie kandydatów na zastępcę dyrektora w:  

1) I LO w Łowiczu – Pani Renata Stajuda.  

2) SOSz- W w Łowiczu – Pani Renata Straszyńska. 

3) ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – Pani Zofia Rosa,  

4) kierownik praktycznej nauki zawodu ZSP w Zduńskiej 

Dąbrowie – Pan Stanisław Kosmowski    

 

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali ww. kandydatury.  

 

5) Ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla p.o. Dyrektor 

II LO w Łowiczu Pani Doroty Urbańskiej. 

 

Członkowie Zarządu ustali następujące wysokości dodatków dla Pani Doroty 

Urbańskiej – 550,00 zł -  funkcyjny, 250,00 zł - motywacyjny 

 

6) Wyrażenie zgody na utworzenie Zaocznego Technikum Rolniczego                        

     w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę na utworzenie 

Zaocznego Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                

w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

7) Zatwierdzenie dodatkowej listy beneficjentów ostatecznych, którzy  

     otrzymają stypendia unijne za rok szkolny 2006/2007. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego zatwierdzili stypendium dla 18 osób z 

listy rezerwowej w kwocie 150,00 zł na 10 miesięcy roku szkolnego 2006/2007 

oraz 19 osobom z listy rezerwowej, które wejdą na miejsce osób wykluczonych 

z projektu w kwocie pomniejszonej o pulę wykorzystaną przez osobę 

wykluczoną z projektu.  

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 
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1) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana Stanisława Kucharka                       

    o przedłużenie umowy  najmu garażu.  

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o przedłużeniu umowy najmu garażu z panem 

Stanisławem Kucharkiem do końca 2007 roku. 

 

2) Informacja w sprawie remontu dachu budynku przy ulicy Stary  

Rynek 17, 99 – 400 Łowiczu. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę na przeprowadzenie 

remontu dachu budynku przy ulicy Stary Rynek 17  w Łowiczu.  

 

w  zakresie  ochrony zdrowia   

 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania transzy dotacji dla ZOZ                       

    w Łowiczu  

 

Członkowie Zarządu podejmą decyzje o przekazaniu transzy dotacji dla ZOZ              

w Łowiczu po otrzymaniu pisemnego wyjaśnienia od Dyrekcji ZOZ w Łowiczu  

 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wyjaśnień Dyrektora ZOZ                         

w Łowiczu dotyczących przeprowadzonej inwestycji w ZOZ                  

w Łowiczu przy ul. Kaliskiej. 

 

Członkowie Zarządu po otrzymaniu wyjaśnień zdecydowali o nieprzekazywaniu 

kolejnej transzy dotacji dla ZOZ w Łowiczu do czasu uzyskania wyjaśnień.  

 

w zakresie dróg powiatowych  

 

1) Podjęcie decyzji w sprawach: 

 Zakupu destruktu, 

 Wydzierżawienia powierzchni Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę na zakup potrzebnych 

materiałów (destrukt) przez PZD w Łowiczu w ramach posiadanych środków 

finansowych, gdyż w chwili obecnej są oszczędności w § 4210 „zakup 

materiałów” budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu. ZPŁ będzie 

wnioskował do Rady Powiatu Łowickiego  o przeznaczenie dodatkowych 

środków finansowych na zakup materiałów.  
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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 między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 26.08.2007 – VIII Biesiada  Łowicka, Dożynki Wojewódzkie w Walewicach 

 01.09.2007 – uroczystości w Łowiczu z okazji rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej 

 03.09.2007 – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, 

 12.09.2007 – Sesja Rady Gminy w Kiernozi 

 21 – 22.09.2007 – wystawa „Księstwo Łowickie w Królestwie 

Manufaktury” 

 23.09.2007 – V Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu. 

Wziąłem udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Łowicza w sprawie 

propozycji Burmistrza odnośnie szpitala w Łowiczu – dodał. Nadmienił, iż 

Burmistrz Miasta Łowicza deklaruje dużą pomoc, rozmowy trwają. Proszę 

wszystkich Radnych Powiatu Łowickiego spoza Łowicza, by rozmawiali                  

z Wójtami Gmin, ponieważ należy wspólnie ratować szpital w Łowiczu – dodał.  

   

Ad pkt. 7 

 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2007/2008. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher poinformowała, że o naborze do 

szkół ponadgimnazjalnych rozmawiano na forum RPŁ bardzo często, wiązało 

się to z tym, że po raz pierwszy w Powiecie Łowickim prowadzono nabór drogą 

elektroniczną. Jedną z wad tego systemu, było to, że nie do końca wszyscy nasi 

potencjalni uczniowie byli dobrze zorientowali jak to przebiega, a nie wszyscy 

się logowali, dlatego w przyszłości należy położyć większy nacisk na 

współpracę z gminami, a konkretnie  ze szkołami – dodała. Poinformowała, że 

poza naborem elektronicznym znalazła się dość duża grupa osób, około 100 

osób, wynikało to stąd, że ci uczniowie logowali się często do jednej szkoły.             

W momencie, gdzie jakiś oddział nie został otwarty, oni znaleźli się poza, gdyż 

zrobili to nieprawidłowo – dodała. Przedstawiła informację o naborze do klas              

I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008 /Zał. Nr 2/.  

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego.  
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Zastępca Kierownika BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński przedstawił 

informację na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/. Poinformował, że w chwili obecnej Biuro 

Powiatowe pracuje od 6.00 do 22.00 oraz w soboty. Przez cały czas zajmujemy 

się obsługą wezwań obszarowych, mamy ponad 80% wezwań do każdego                  

z wniosków – dodał. Nadmienił, iż w roku 2007 po raz pierwszy do dopłat 

bezpośrednich doszły tzw. „płatności zwierzęce”, wprowadziło to 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by rolnicy mogli uzyskać 

większe dopłaty bezpośrednie. W stosunku do lat ubiegłych zmieniło się także 

to, że w latach ubiegłych do wniosków były dołączane zdjęcia lotnicze, które 

pochodziły z lat 1990-1992, a wiadomo, że w chwili obecnej nasze tereny 

wyglądają zupełnie inaczej i z tym także jest wiele niejasności – dodał. 

Poinformował, że mapy, które znajdują się w Wydziale GGN Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu pochodzą z lat 60-tych. Jeśli występują u nas błędy w 

systemie, musimy rolnika wezwać i wyjaśnić sprawę – dodał. Poinformował, że 

przy oświadczeniach pisanych przez rolników należy mieć świadomość, że w 

roku przyszłym te gospodarstwa mogą zostać poddane kontroli. Biorąc pod 

uwagę, że takich gospodarstw będzie około 70%, myślę, że kontrola nie obejmie 

wszystkich – dodał.    

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o ogłoszenie piętnastominutowej przerwy              

w obradach XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 01.10.2007 roku.  

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                            

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XI SESJI RPŁ W DNIU 

01.10.2007 ROKU O GODZINIE 11.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.45 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że cześć Radnych RPŁ uczestniczyła 

w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i wie, ale część Radnych nie wie 

skąd się wzięła w kwota 4 800 000,00 zł w przedstawianym projekcie Uchwały 

RPŁ. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego Powiat Łowicki zwiększa wysokość 

poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Łowickiego w roku budżetowym 

2007 do wysokości 4 800 000,00 zł  dla ZOZ w Łowiczu. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że kwota 4 800 000,00 zł 

wynika z tego, że Zarząd Powiatu Łowickiego, upoważniony przez Radę 

Powiatu Łowickiego, podpisuje umowę poręczeniową w wysokości do 200% 

kwoty głównej kredytu. Kwota główna kredytu wynosi 2 400 000,00 zł, 

natomiast zabezpieczenie w wysokości 200% obejmuje ewentualne, potencjalne 

spłaty rat kapitałowych kredytu i koszty obsługi – dodała.  

 

Rozumiem, że jest to dalszy ciąg etapu procesu restrukturyzacji, rozpoczęty               

w poprzedniej kadencji RPŁ – dodał Radny Michał Śliwiński. Zapytał, czy 

Zarząd Powiatu Łowickiego otrzymał od Dyrektora ZOZ w Łowiczu 

informacje, że kwota 2 400 000,00 zł wystarczy do zakończenia procesu 

restrukturyzacji, czy to będzie już właściwa kwota. 

 

Dokładnie te same pytania zadaliśmy Panu Dyrektorowi ZOZ w Łowiczu, by 

być pewnym, że za chwilę nie będą potrzebne jakieś dodatkowe środki 

finansowe – dodał Starosta Janusz Michalak. Poinformował, że kwota 

2 400 000,00 zł została oszacowana na początku 2007 roku, jeszcze przez 

poprzedniego Dyrektora szpitala w Łowiczu. Tę kwotę można było oszacować, 

ponieważ kwota ta to zobowiązania publiczno – prawne z należnymi odsetkami 

– dodał. Nadmienił, iż na pokrycie zobowiązań cywilno – prawnych ZOZ             

w Łowiczu posiada jeszcze transzę kredytu 5 000 000,00 zł sprzed dwóch lat                

w wysokości około 1 100 000,00 zł.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż kwota 2 400 000,00 zł była wiadoma na 

początku 2007 roku, ale podczas roku w szpitalu w Łowiczu odbył się strajk 

załogi. Zapytał, czy powyższy strajk nie wpłynął na wysokość zobowiązań 

cywilno – prawnych.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że zadłużenie wobec ZUS w szpitalu 

w Łowiczu nie rośnie, nie mniej jednak kwota 2 400 000,00 zł jest kwotą na 

pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2005 roku, więc wszystkie zobowiązania 

do tej chwili tym programem restrukturyzacyjnym zostały objęte. Jeśli chodzi                      

o wykonanie kontraktu z NFZ, to nie ma zagrożenia nie wykonania kontraktu, 

strajk spowodował, że zostały zmniejszone nadwykonania, które NFZ od 

jakiegoś czasu płaci. Przypomnę, że zeszły rok Fundusz uregulował praktycznie 

na bieżąco na początku bieżącego roku – dodał. Poinformował, że za pierwsze 

cztery miesiące 2007 roku było prawie 500 000,00 zł nadwykonań, które zostały 

wypłacone w całości i już wtedy bilans szpitala mógłby być na zero.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż od powołania nowego Dyrektora ZOZ      

w Łowiczu minęło już nieco czasu i wydaje się, że Pan Dyrektor powinien 

przedstawić Radzie Powiatu Łowickiego informację na temat zbilansowania się 
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szpitala w Łowiczu. Nie licząc tego kredytu na zakończenie procesu 

restrukturyzacji – dodał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że jeśli chodzi 

o funkcjonowanie bieżące szpitala w Łowiczu, to za pierwsze pięć miesięcy 

2007 roku średnia strata miesięczna wynosi 130 000,00zł,  za miesiąc czerwiec                 

i lipiec 2007 roku średnia strata finansowa wynosi 100 000,00 zł, za miesiąc 

sierpień to jest 80 000,00 zł. Te liczby pokazują, że działamy, że starty 

niwelujemy – dodał. Poinformował, że szpitalowi w Łowiczu udało się 

wynegocjować, że znaczny procent nadwykonań zostanie uregulowany w 2007 

roku. Bilans za miesiąc wrzesień nie powinien być na minusie, lecz powinien 

być na plusie – dodał. Nadmienił, iż podstawą funkcjonowania ZOZ w Łowiczu 

będzie to co się uda zakontraktować na przyszły rok. Doniesienia w tej sprawie 

są sprzeczne. Najpierw mówiono, że będzie ono korzystniejsze, w chwili 

obecnej można powiedzieć, że wygląda to nieciekawie – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy kontraktowanie z NFZ na 2008 rok jest 

utrudnione w całym kraju, czy może to być związane z II kwartałem 2007 roku, 

w którym był prowadzony strajk w łowickim szpitalu.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że lekarze w 

łowickim szpitalu mimo, że strajkowali to podchodzili do niego w sposób 

realny. Zostało podpisane porozumienie z lekarzami, że zostaną im wypłacone 

30% podwyżki. Myślę, że było to słuszne posunięcie patrząc na sytuację w kraju 

i na porozumienia jakie w chwili obecnej są podpisywane, bądź na to że 

pacjenci ze szpitali są ewakuowani – dodał. Poinformował, że łowiccy lekarze 

bardzo zeszli ze swoich oczekiwań, symboliczny ruch został zrobiony, uspokoi 

to sytuację na najbliższe miesiące. Od dnia 01.01.2008 roku będzie problem jeśli 

chodzi o dyżury lekarskie, gdyż zmienia się prawo unijne w tym zakresie – 

dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że udało się załatwić sprawę 

zaległych nadwykonań za lata 2204 – 2005, udało się wynegocjować jedną                   

z wyższych kwot w województwie łódzkim, 350 000,00 zł, które w miesiącu 

październiku 2007 roku zostaną wypłacone w kwocie 200 000,00 zł,                              

a w listopadzie 2007 roku w kwocie 150 000,00 zł. Wpłynie to źle na wynik 

finansowy, gdyż te kwoty są zapisane po stronie przychodów – dodał. 

Nadmienił, iż niepokój odnośnie kontraktowania z NFZ na 2008 rok wynika z 

tego, że zmieniają się zupełnie zasady kontraktowania, inne będzie 

kontraktowanie. Związek Powiatów Polskich organizuje spotkanie w tym 

temacie, gdyż analizujący to fachowcy stwierdzili, że pomimo, że pieniędzy 

miało być więcej, to te proste zabiegi, które występują w naszym szpitalu mogę 

być kontraktowane dużo niżej – dodał.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że do tej pory 

było 10,00 zł za punkt, a będzie 12,00 zł, tylko że automatycznie wiele procedur 

będzie niżej punktowane.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

nieobecni Radni: Dariusz Mroczek, Krzysztof Figat, Janusz Żurek/: 

za   - 12 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

podjęli Uchwałę Nr XI/85/2007 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że dwóch Radnych 

Rady Powiatu Łowickiego kandyduje do Sejmu RP, Pan Paweł Bejda i Pan 

Janusz Michalak. Życzymy im sukcesów, promocji posła z Ziemi Łowickiej 

byłaby potrzebna każdemu samorządowi i nie tylko – dodał.  

 

Ad pkt. 11 

 

Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady XI Sesji RPŁ. 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 
 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka 

  


