
P R O T O K Ó Ł   Nr XII / 07 

 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 19  /nieobecni: Radny Dariusz Mroczek,  

                                       Radna Zofia Rogowska - Tylman 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XI 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. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok.  

8. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.  

10. Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa  

      Powiatowego  w Łowiczu. 

11. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                      

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

      zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr VIII/52/2007  z dnia  

      06 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego  

      z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu  

      Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  

      Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w roku 2007.   

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia  

      Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji  

      Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia  

      Sekretarza Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia  

      lustracyjnego. 
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15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia  

      Skarbnika Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia  

      lustracyjnego. 

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

17. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XII Sesji RPŁ punktów: 

 

- Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę w sprawie   

  zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania                              

  i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu  

  Łowickiego, 

 

- Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

  rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Mieczysław Szymajda, 

Janusz Żurek/:  

za    - 11 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 6 

wprowadzili do porządku obrad XII Sesji RPŁ punkty: 
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- Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę w sprawie   

  zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania                              

  i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu  

  Łowickiego, 

- Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

  rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy. 

 

Innych wniosków i uwag nie zgłoszono do porządku obrad XII Sesji RPŁ.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XI 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. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2007 rok.  

8. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.  

10. Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa  

       Powiatowego  w Łowiczu. 

11. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                        

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

      zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr VIII/52/2007  z dnia  

      06 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego  

      z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu  

      Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  

      Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w roku 2007.   

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia  

      Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji  

      Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia  

      Sekretarza Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia  

      lustracyjnego. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia  

      Skarbnika Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia  

      lustracyjnego. 
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16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę w sprawie   

      zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania                              

      i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu  

      Łowickiego, 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

      rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy. 

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

19. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 17 radnych nieobecni: 

Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Mieczysław Szymajda, Janusz 

Żurek/:  

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego            

w okresie między sesjami.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

odbył 8 protokołowanych posiedzeń. Najistotniejszymi tematami były: 

w   zakresie   edukacji 

Członkowie Zarządu przyznali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz 

wytypowali uczniów do stypendium Starosty Łowickiego w miejsce uczennicy, 

która otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

w zakresie ochrony środowiska  

Członkowie ZPŁ pozytywnie zaopiniowali: 

-  projekt Programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy     

   Bielawy, 

- projekt Programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy  

   Łyszkowice,  

- projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011                         

  z uwzględnieniem lat 2012-2015 wraz z Prognozą oddziaływania na  

  środowisko 
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w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego zatwierdzili ogłoszenie na II pisemny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łyszkowicach 

ozn. Nr 281/2 ustalając cenę wywoławczą nieruchomości na poziomie 

230 000,00 zł. Przetarg się odbył i nieruchomość ta została sprzedana – dodał. 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego zajęci stanowiska w sprawie 

wniosków NZOZ odnośnie wynajmowania pomieszczeń.  

W zakresie finansów  

Członkowie Zarządu pracowali nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego             

na 2008 rok. 

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie 

międzysesjami uczestniczył m.in. w następujących spotkaniach: 

- inauguracja roku akademickiego 2007/2008, 

- spotkanie w Kartuzach – konferencja naukowa dla powiatu łowickiego i  

  kartuskiego dotycząca patriotyzmu.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH XII SESJI RPŁ – GODZ. 12.20 

 

W trakcie przerwy odbyły się posiedzenia Komisji: 

- Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

- Budżetu i Finansów  

w celu zaopiniowania wprowadzonych projektów uchwał. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY 

XII SESJI RPŁ – GODZ. 13.15  

 

Ad. pkt 7  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany 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.  

Poinformowała, że do przedstawionego projektu uchwały wprowadza się 

następujące autopoprawki: 
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1) w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w wysokości 30 000,00 zł   

    z Ministerstwa Finansów zwiększa się subwencję oświatową po stronie  

    wydatkowej o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:  

    - 15 000,00 zł do rezerwy oświatowej  

    - 15 000,00 zł na zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla   

      ZSP Nr 4 w Łowiczu 

2) dokonuje się korekty w opiece społecznej gdzie w wyniku analizy pozostajeą  

    oszczędność po stronie wydatkowej z tytułu wydatków na domy dziecka                  

    w  powiecie skierniewickim, kutnowskim i rawskim w następujący sposób o   

    11 000,00 zł zwiększamy rodziny zastępcze na wypłaty świadczeń  

    pieniężnych natomiast pozostałą kwotę zgodnie z decyzją Zarządu  

    pozostawiamy w tym §, 

3) zwiększa się dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami w dziale 700,  

    rozdział 70005o kwotę 15 843,00 zł, a po stronie wydatkowej zwiększamy                 

    § 4520 o tą samą kwotę, a dotyczy to opłaty adiacenckiej  w wysokości  

    15 843,00 zł którą Powiat Łowicki musi uiścić w ciągu 14 dni , zgodnie z  

    wystawioną decyzją Burmistrza Łowicza.  

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały wraz                    

z autopoprawkami. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 19 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 86 / 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2007 rok z przedstawionymi autopoprawkami  /Zał. Nr 2/. 

 

Ad. pkt 8  

 

Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że chciałby aby w dniu dzisiejszym 

Radni skoncentrowali się na wprowadzeniu zasad i ustaleniu terminów 

kolejnych  posiedzeń merytorycznych komisji. Budżet ten to zarys tego co 

chcieli byśmy w przyszłym roku robić, wniosków do budżetu - niestety                      

w zasadzie mogę powiedzieć że  wpłynęło bardzo niewiele, dlatego nie 

chcieliśmy już teraz wprowadzać zapisów dotyczących budowy dróg, bo 

takowych wniosków są tylko dwa - tak Panie Michale niestety nie za dużo , 

chciałem powiedzieć też, że przygotowując zapisy budżetowe i przypuszczając, 
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że możecie Państwo na komisjach wziąć pod uwagę , że rezerwa na ten rok 

wyniesie też około miliona złotych i gdy wszystko nie mogło się zmieścić w 

ramach tych zapisanych pieniędzy to można gdzieś tam na marginesie o tych 

pieniądzach myśleć, jeśli chodzi o szczegóły to poproszę Panią Skarbnik o 

przedstawienie – dodał.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że dochody Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok zaplanowano w wysokości 48.830.424 zł, z tego: 

1. dochody bieżące – 45.715.624 zł, tj. 93,62 % planowanych 

dochodów, 

2. dochody majątkowe –   3.114.800 zł, tj.   6,38 % planowanych 

dochodów. 

Przedstawiła dochody w poszczególnych działach: 

Dział Rozdział § Nazwa 

Plan  na 2008 rok 

Dochody 

ogółem 

z tego: 

bieżące majątkowe 

010     Rolnictwo i łowiectwo 40 000 40 000 0 

  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 

40 000 40 000 0 

020     Leśnictwo 160 000 160 000 0 

    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

160 000 160 000 0 

600     Transport i łączność 10 880 10 880 0 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 10 880 10 880 0 

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze 

10 880 10 880 0 

700     Gospodarka mieszkaniowa 3 535 381 439 581 3 095 800 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 535 381 439 581 3 095 800 

710     Działalność usługowa 376 770 372 770 4 000 

750     Administracja publiczna  1 757 338 1 757 338 0 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  

3 521 500 3 506 500 15 000 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

3 521 500 3 506 500 15 000 

756     Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

7 834 509 7 834 509 0 

758     Różne rozliczenia 27 529 138 27 529 138 0 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

22 097 376 22 097 376 0 

  75803   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

powiatów 

3 467 971 3 467 971 0 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 50 000 50 000 0 
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Dział Rozdział § Nazwa 

Plan  na 2008 rok 

Dochody 

ogółem 

z tego: 

bieżące majątkowe 

  75832   Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

powiatów 

1 913 791 1 913 791 0 

801     Oświata i wychowanie 278 838 278 838 0 

851     Ochrona zdrowia 811 400 811 400 0 

852     Pomoc społeczna 2 594 454 2 594 454 0 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

342 400 342 400 0 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 37 816 37 816 0 

      Razem 48 830 424 45 715 624 3 114 800 
 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że ogółem wydatki Powiatu 

Łowickiego ustalono w wysokości 47.544.532,00 zł,  

1. wydatki bieżące 45.028.032,00 zł to jest  94,71%  

2. wydatki majątkowe 2.516.500,00 zł to jest 5,29 % 

Nadmieniła, iż różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę 

budżetu Powiatu Łowickiego w kwocie 1.285.892 zł. która zostanie 

przeznaczona na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych . Poinformowała, 

że planowane spłaty na rok przyszły to kwota 2 384 676,00 zł która                            

w wysokości 1 285 892,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki , zaś pozostała kwota 

będzie spłacona zaciągniętym kredytem w wysokości 1 098 784,00 zł . Stan 

zadłużenia na dzień 31.12.2008 rok będzie się kształtował na poziomie: 

- bez poręczenia 3 837 442, 00 zł i jest to tendencja malejąca  

- z poręczeniem 14 025 073,00 zł  

i to stanowi 28,72% długu czyli te wszelkie obwarowania zostały zachowane – 

dodała /Zał. Nr 3/.   

 

Radny Michał Śliwiński zapytał skąd będą dochody majątkowe  w wysokości  

3 114 800,00 zł. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że dochody te są planowane 

ze sprzedaży majątku tzn: OZ w Domaniewicach i Bielawach oraz 

nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 7. 

  

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż chciałby przypomnieć, że została 

podjęta uchwała o sprzedaży OZ i o sprzedaży budynku Starostwa przy                      

ul. 3 Maja 7. Ja rozumiem, że w uchwale tej nie było zapisane, aczkolwiek 

liczyłem na uczciwość Pana Starosty , który twierdził, że budynek przy ul. 3 

Maja 7 wystawiamy tylko na sprzedaż jeżeli nabędziemy budynek po BGŻ-cie , 

ja wiem że jeśli chodzi o zapis ustawowy to on Starosty do niczego nie 

zobowiązuje aczkolwiek takie mieliśmy słowo Pana Starosty, że to po to byśmy 

mogli przystąpić  do przetargu i jeżeli nam się uda wygrać przetarg to będziemy 

mogli sprzedać budynek na ul. 3 Maja 7, a teraz okazuje się, że ten budynek 
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będzie sprzedany po to żeby tylko zmniejszyć deficyt budżetu 2008 , tak Panie 

Starosto – dodała.  

 

Pan Radny bardzo dokładnie cytuje moje wypowiedzi, ale przy konstrukcji 

budżetu to nie o to chodzi, chyba nie wyobraża Pan sobie, że sprzedamy ten 

budynek i będziemy spotykać się na Starym Rynku, oczywiście tylko wtedy go 

sprzedamy kiedy będziemy mieli zapewnione miejsce pracy  dla  Wydziałów 

które się tu mieszczą w lepszym komforcie niż w tej chwili, a poza tym kiedy 

będziemy mieli zabezpieczone miejsce do spotkań Rady – odpowiedział 

Starosta Janusz Michalak   
 

Pan Starosta mówi o wirtualnym budżecie, z tego projektu budżetu wychodzimy 

z deficytem 1 miliona złotych, to może byśmy jeszcze jakąś jedną nieruchomość 

sprzedali i faktycznie budżet by się bilansował, a potem byśmy sobie mówili o 

jakiś inwestycjach – nadmienił Radny Michał Śliwiński.  

 

Ale tutaj akurat cytuje mnie Pan z komisji, dlatego nie wpisywaliśmy innych 

Ośrodków na które mamy uchwały bo musiałoby  być 5 milionów górki i wtedy 

byście Państwo szybko to rozdysponowali, a byłoby to niebezpieczne - dodał 

Starosta Janusz Michalak. 

 

Panie Starosto zaczyna być Pan uszczypliwy , pierwsze komisje się odbyły, było 

to zapoznanie się z budżetem i dlatego nie złożyliśmy żadnych wniosków bo ten 

budżet zobaczyliśmy w ostatniej chwili , a biorąc pod uwagę to że nasze wnioski 

Klubu Radnych opozycyjnych jeżeli nie są w jakiś sposób blokowane na Sesji, 

to  one są głosowane na Sesji przez wszystkich Radnych, a jeżeli nie są 

podejmowane to w dalszym ciągu koalicja rządząca się nimi nie zajmuje, 

przypominam o wniosku skierowanym do Komisji Rewizyjnej  – dodał Radny 

Michał Śliwiński  
 

Jest mi przykro, że Pan tak to odebrał , bo ja dziś zaproponowałem aby ustalić 

terminy Komisji i rozpocząć merytoryczną pracę na temat budżetu, bo wcale nie 

spodziewałem się i nie ma takiej tradycji aby rozpoczynać szczegółowo na 

pierwszych Sesjach czy na pierwszych Komisjach – odpowiedział Starosta 

Janusz Michalak. 

 

Panie Starosto uważam, że dziś troszkę użył Pan takiego określenia, że nie było 

składanych wniosków, wniosków było bardzo dużo i uważam że  chyba będzie 

bardzo dużo złożonych na temat inwestycji, tylko przypomnę jak z roku 

ubiegłego poszło wszystko na rezerwę i do dyspozycji Zarządu, no i po cóż 

składać wnioski kiedy nie będą realizowane , więc lepiej nie ośmieszać się 

wzajemnie, a niektórzy Radni może chcą sobie ugrać tło polityczne i składają 
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normalne wnioski wiedząc że będą mieli poparcie Zarządu  i swojego Klubu – 

stwierdził Radny Janusz Żurek. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że to nie jest tak, że Komisje zgłaszają 

wnioski w okresie gdy jest opracowywany sam budżet. My w Komisjach przez 

cały rok te wnioski składaliśmy jeżeli Pan Starosta, Zarząd chce żeby te wnioski 

odczytać to za chwilę możemy je odczytać bo one są w Biurze Rady tak więc 

nie ma problemu – dodał.  

 

Nie zgłoszono  więcej pytań i uwag do przedstawionego projektu budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok.   

 

Ad. pkt 9  

 

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał informację 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 4/ i Starosty Łowickiego 

dotyczące oświadczeń majątkowych /Zał. Nr 5/.  

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionych informacji.  

 

Ad. pkt 10 

 

Ocena realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa       

Powiatowego  w Łowiczu. 

 

Inspektor Wydziału OR Joanna Bogusz przedstawiła informacje o realizacji 

skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa Powiatowego  w Łowiczu /Zał. Nr 

6/. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionej informacji.  

 

Ad. pkt 11 

 

Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały RPŁ               

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
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Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 18 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 87 / 2007 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                             

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

zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr VIII/52/2007  z dnia       

06 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego       

z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu       

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu       

Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w roku 2007.   

 

Dyrektor PCPR Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

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

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

z dnia 06 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego       

z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu       

Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu       

Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w roku 2007. Nadmienił, iż projekt ten 

został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego                   

i bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 18 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 88/ 2007 w sprawie zmiany Uchwały                                    

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

Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr VIII/52/2007 z dnia 06 czerwca 2007 
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roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2007 

roku w sprawie określenia zadań Powiatu  Łowickiego na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w roku 

2007 /Zał. Nr 8/.   

 

Ad. pkt 13.  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia       

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji       

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego                   

i bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka, Janusz 

Żurek/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 89/ 2007 w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy 

na lata 2007 – 2013 /Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 14.  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia       

Sekretarza Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia       

lustracyjnego. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński przedstawił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Łowickiego o obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka, Janusz 

Żurek/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 90/ 2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu 

Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego /Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt 15.  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powiadomienia       

Skarbnika Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia       

lustracyjnego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki przedstawił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Łowickiego o obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

 

Nie zgłoszono  pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka, Janusz 

Żurek/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 91/ 2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika  

Powiatu Łowickiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego /Zał. Nr 

11/. 

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę w sprawie        

zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania                              

i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu       

Łowickiego. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad nabywania, zbywania, 

obciążania oraz wydzierżawiania  i wynajmowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu   Łowickiego. 

 

Nie zgłoszono pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 92/ 2007 zmieniającą uchwałę w sprawie  zasad 

nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania  i wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu   Łowickiego /Zał. Nr 12/. 

 

Ad. pkt 17.  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy       

rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy. Jest to uchwała 

która jeśli uzyska Państwa akceptację to zakończy dyskusyjną sprawę 

przekazania kostki dla gminy Kocierzew, ta sprawa jest uzgodniona z Wójtem 

Gminy Kocierzew, który poinformował mnie że rozpoczął procedury, przez 

Komisję ten temat już przeprowadził i tylko czeka na naszą uchwałę – dodał.  

 

Nie zgłoszono pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 18 radnych 

nieobecni: Dariusz Mroczek, Zofia Rogowska – Tylman, Andrzej Pełka/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XII / 93/ 2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Kocierzew Południowy /Zał. Nr 13/. 

 

Ad. pkt 18.  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski  przedstawił radnym multimedialną 

prezentację znaku którym będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych 

Powiat Łowicki,  jak również jeśli będzie na to zgoda będą z niego korzystać 

inne podmioty i samorządy / Zał. Nr 14/. Znak ten jest testowany prawie około  

2 miesięcy, powstał on na bazie pasiaka , znak ten uzyskał pozytywną opinię                

i w PTTK- u i ROT-cie – dodał. Nadmienił, iż podmioty te opiniują jak  

ewentualnie może sprzedawać się on rynku, jak  może na nim funkcjonować  

wszyscy wyrażają się pozytywnie o tym znaku – dodał.  Poinformował, że 

opracowanie graficzne tego znaku wykonał Pan Jacek Rutkowski, przekazał 

Powiatowi wszelkie prawa w użytkowaniu tego znaku. Od około 2 miesięcy ten 

znak zaczyna się już pojawiać, od przyszłego roku pojawi się na kilku 

produktach które będą u nas przez Centrum Kultury wykonywane, najbliższy 

folder o twórcach ludowych z Powiatu Łowickiego będzie nim oznakowany – 

dodał. Nadmienił, iż na znaku tym kreski nie są proste i ich grubość nie jest 

równa  co daje bardzo dobre skojarzenie z wycinanką, jest on czytelny w 

kolorze czarno – białym i w kolorach podstawowych, znak ten może być 

wykorzystywany na kartach pocztowych, folderach, plakatach i produktach 

które mogą być tym znakiem opatrzone – dodał. Nadmienił, iż ma  nadzieję że 

dojdzie do spotkania w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Powiatu w skład której wejdą  podmioty  z branży czyli restauratorzy, 

organizacje pozarządowe , samorządy. Mam nadzieję że podmioty te wyrażą 

ochotę na to aby tym znakiem przypieczętowywać swoje działania promocyjne               

i mam nadzieję, że znak ten zyska Państwa przychylność, jest to bardzo 

nowoczesny  znak, wpisujący się w naszą tradycję i kulturę łowicką – dodał. 

 

Radnym rozdano naklejki z nowym znakiem.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż wcześniej powiat miał już znak łowicki. 

Bodajże była łowiczanka inna troszkę jaką ma OSM w Łowiczu, bo na taką to 

nie byłoby nas stać, czy był taki znak czy nie – zapytał . 
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Był taki znak opracowany w Strategii Produktu Turystycznego Ziemi Łowickiej, 

która była bodajże w 2002 roku opracowywana, prace nad nią prowadziło 

Miasto i Powiat, zgadza się jest takie logo ale proszę mi powiedzieć Panie 

Michale kto to logo wykorzystywał - zapytał Członek ZPŁ Wojciech 

Miedzianowski . 

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że z tamtym logiem spotkał się na paru 

broszurkach i gadżetach. Ja wiem, że kto inny to robił, ale w 2002 roku mogłaby 

być jeszcze Rada z dużym udziałem prawicy, także też nie powinno tak bardzo 

to brzydzić Członka Zarządu, że ktoś inny to przyjął, bo teraz tak np. jak Pan 

namówi COCA – COLE żeby zmieniła swoja markę. 

 

Oczywiście że zmieni, zmieni wygląd, nie zmieni loga, ale wstawi to logo, ten 

schemat  w zupełnie nowy wymiar swojego znaku, to jest tak nie zmieni 

swojego napisu ale dwoma rękami się podpisze jeśli znak logo turystycznego 

czyli tą  łowiczankę wypromuje Pan tak jak znak logo COCA – COLI – 

odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

 

W pewnym sensie nasza łowiczanka była troszkę inna, ale po części region 

łowicki jest już promowany przez naszą mleczarnię też łowiczankę  troszkę inną 

ale to skojarzenie jest bardzo bliskie, i teraz jak już jesteśmy przy tych 

osiągnięciach Centrum to może by nam Pan je przybliżył, jak teraz promujemy 

Powiat, jakich Pan starań dołożył,  gdzie jeszcze zaistnieliśmy po za tym małym 

kodem kreskowym – zapytał Radny Michał Śliwiński.  

 

Ja nie rozumiem Panie Michale jednej rzeczy przede wszystkim z tym 

„obrzydzeniem” powiem szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony ponieważ 

każdy dobry produkt spotka się z przychylnością każdej osoby która się tym 

zajmuje, chcę powiedzieć, że postaram się przygotować na następną Sesję   

porównanie co do tej łowczanki, skąd się ona wzięła i jakie były inne 

opracowania do tej Strategii bo wtedy jako przedstawiciel gminy mam te 

pozostałe projekty które były przedstawiane, mam nadzieje że wszyscy będą 

mogli je porównać   i po prostu ocenić, dlaczego została przyjęta ta łowiczanka 

a nie inne projekty – dodał.  Jeśli chodzi o moje osiągnięcia  panie Michale, to 

może ja nie będę się tutaj wypowiadał, a mam nadzieje że na przyszłej Sesji 

powiem jakie plany Centrum ma na przyszły rok , w tej chwili należało dokonać 

wszystkich działań rejestracyjnych - nadmienił Członek ZPŁ Wojciech 

Miedzianowski  

 

Panie Miedzianowski, ja rozumiem jest Pan Członkiem Zarządu i jeżeli ma Pan 

jakieś plany to w jakimś zarysie mógłby je nam Pan przedstawić mamy sporo 

czasu i wydaje mi się, że jeżeli ma Pan jakieś plany to jest to podobnie jak                  

z Dyrektorem szpitala – ma jakieś plany a po 3 miesiącach w dalszym ciągu 
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nam ich nie przedstawił , jeśli się na coś decyduję, mam jakiś swój pomysł , 

jeżeli coś psuje żeby powołać coś innego, czy ewentualnie zmienić jedno na 

drugie to te plany już dawno w Pańskiej głowie siedzą – stwierdził Radny 

Michał Śliwiński.  

 

Cieszę się bardzo, że plany promocyjne są w tak dużym zainteresowaniu 

Radnych , to bardzo dobrze świadczy bo promocja jest bardzo ważna, trochę 

mnie zaskakują te mocne słowa powiem szczerze Panie Michale  - dodał 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. Poinformował, że Centrum, Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej tak jak jest zapisane w regulaminie 

organizacyjnym i statucie będzie się zajmować działaniami kultury, przede 

wszystkim turystyką i promocją Ziemi Łowickiej. Poinformował, że  w ramach 

działań kulturalnych będą to wszystkie imprezy które odbywały się  przy udziale 

innych samorządów,  powiatów i Starostwa , w sprawach turystyki to już mniej 

więcej powiedziałem będą to działania zmierzające do skonsolidowania 

wszystkich podmiotów z całego środowiska co do wspólnego wypracowania 

produktów turystycznych i wspólnych działań promocyjnych , pozyskiwania 

środków na turystykę i wyszukiwania tych produktów – dodał. Nadmienił, że             

w działaniach promocyjnych  będą to głownie  wydawnictwa  które później będą 

kolportowane na innych targach w których nie bierzemy udziału, podejmowanie 

pewnych działań które będą promować powiat poza jego granicami jak również 

podejmowani e takich działań które pozwolą zwiększyć, pozyskać dodatkowe 

pieniądze na działania stricte promocyjne – dodał. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiadając na pytanie Dyrektor 

PUP w Łowiczu Martyny Szpiek – Górzyńskiej poinformował, że 

zaprezentowanego znaku można już używać.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że logo OSM w Łowiczu 

zostało wycenione na 120 milionów złotych.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał o sprawy dotyczące ZOZ w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w szpitalu został rozstrzygnięty 

przetarg  na kredyt który wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest też 

domówiony planowy termin na podpisanie umowy poręczeniowej, o ile dobrze 

pamiętam to koszt kredytu wynosi 0,3% a prowizja 0,9% albo odwrotnie – 

dodał. Stwierdził, że kredyt ten pozwoli  na zakończenie restrukturyzacji objętej 

ustawą z 2005 roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to trzeba będzie jeszcze 

uzyskać zaświadczenia że program został zrealizowany bezpośrednio ze 

wszystkimi wierzycielami, od wszystkich tych wierzycieli trzeba będzie uzyskać  

zaświadczenia tzn od ZUS-u, US, UM Łowicza, UG Bielawy,  będzie to 

podstawą do zmniejszenia zobowiązań szpitala do wartości poniżej 15 mln 
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złotych – dodał. Stwierdził, że warto było z determinacją zakończyć to co 

poprzednia Rada i Zarząd rozpoczął. Poinformował, że  ZOZ w Łowiczu ma już 

domówiony kontrakt na usługi szpitalne na pierwsze 4 miesiące roku przyszłego 

i jest on wyższy od pierwszego  kontraktu na 2007 rok o około 600 000,00 zł 

czyli 20%. Jest szansa na to że tych pieniędzy starczy i na jakieś podwyżki 

których pracownicy się spodziewają i na zbilansowanie szpitala, za wrzesień – 

październik szpital wyszedł z lekką górką na działalności operacyjnej - dodał. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy obecny Rząd coś proponuje 

łowickiemu szpitalowi, czy w ogóle coś proponuje szpitalom.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wypowiedzi Pani Minister 

Kopacz pilnie słucha i dlatego też Powiat m.in. z działaniami przekształcenia             

w spółkę wstrzymuje się ponieważ pani Minister informowała, że będą 

ułatwienia dla samorządów, że ewentualne przejmowanie zobowiązań przez 

ZOZ-y które pewnie będą musiały je przejąć będzie ale na jakiś lepszych 

zasadach. Nadmienił, iż z wypowiedzi Pani Minister Kopacz wynika, że prace 

Rządu będą szły w kierunku aby przekształcać szpitale.  

 

Panie Dyrektorze pozostaje nam troszeczkę więcej niż miesiąc czasu do nowego 

roku, wiemy co z ustawą o czasie pracy lekarzy, czy coś w tym kierunku się 

wydarzyło, bo z tego co wiem lekarze nie przyjęli propozycji dyrekcji – zapytał 

Radny Krzysztof Figat.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że nikt w całej 

Polsce nie wie co będzie w powyższej sytuacji. 07.12 odbywa się zjazd struktur 

krajowych Związku Lekarskiego, Pani Minister Kopacz ma propozycje 

odsunięcia w czasie terminu wejścia  w życie tej ustawy, mówiąc szczerze ja nie 

bardzo wyobrażam sobie że jest czas żeby tą legislacje przeprowadzić, to jest 

bardzo skomplikowane, przepisy można różnie interpretować, i tak naprawdę 

nikt nic nie wie  - dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał czy gdyby się nic nie wydarzyło mówimy                 

o wprowadzeniu tej ustawy przez parlament czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu 

przygotowuje jakiś plan awaryjny. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że ukazały się 

ogłoszenia o konkursie na składanie ofert na zabezpieczenie  dyżurów. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli prosiła Zarząd 

Powiatu Łowickiego o powrót pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu 

łowickim. Jak ten temat został rozwiązany – zapytał. 
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Proszę Państwa ja na tą Komisję nie byłem poproszony, z całym szacunkiem dla 

Państwa Radnych ale można było mojej opinii w tym temacie wysłuchać – 

stwierdził Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski. Poinformował, że 

ustawa mówi, że pielęgniarka epidemiologiczna w szpitalu ma być. U nas osoba 

na pracuje na etacie łamanym czyli jest pielęgniarką epidemiologiczną                        

i pielęgniarką na OIOMIE – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał się o bieżącą działalność szpitala                             

o bilansowanie się i o sytuację jaka będzie na koniec roku.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że szpital na 

obecną chwile bilansuje się na bieżącej działalności. Na to złożyło się wiele 

czynników nie tylko moja praca, poczyniłem oszczędności, przyjęliśmy metodę 

nie ograniczania nadwykonań i to się opłaci bo NFZ zapłacił za te 

nadwykonania, chociaż nie za wszystkie i jesteśmy na działalności bieżącej na 

plusie -   dodał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski  odpowiadając na pytanie 

Radnego Michała Śliwińskiego poinformował, że za miesiąc wrzesień szpital 

łowicki jest na plus 100 000,00 zł zaś za październik – 50 000,00 zł.  

 

Radny Michała Śliwiński zapytał czy są jakieś problemy z budżetem oświaty. 

Czy może się okazać że zabraknie pieniędzy na bieżące wypłaty  w tym roku – 

zapytał.  

 

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski poinformował, że według niego tych 

środków finansowych wystarczy. Mogą być  jakieś groszowe sprawy – dodał. 

Nadmienił, iż po otrzymaniu przez szkoły środków finansowych jakie zostały 

uchwalone przez RPŁ w dniu dzisiejszym nie powinno być problemów. 

Odnośnie roku przyszłego, to subwencja wynosi 22 097 000,00 zł i jest to 

subwencja za mała a nie znamy jeszcze wysokości podwyżek  - dodał.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 19.  

 

Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady XII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka  


