
P R O T O K Ó Ł   Nr XV / 08 

 

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20 / nieobecny Radny Dariusz Mroczek/  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIV 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 stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca                             

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                 

w Łowiczu. 

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego  na 2008 rok.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się  środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego              

z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicz.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                        

na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 

2008 – 2010.  
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15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni, zaproszeni goście i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Pana Andrzeja Pikulskiego pracownika  

Muzeum w Łowiczu.  

 

Pani Mariannie Madanowiskiej został wręczony list gratulacyjny za zdobycie 

głównej nagrody w V edycji konkursu „Turystyczna pamiątka z regionu” 

organizowanego przez Polską Organizację  Turystyczną.  

 

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki 

zostały wręczone stypendia Starosty Łowickiego na semestr letni roku 

szkolnego 2007/2008. Stypendia otrzymali : 

1) Żemło Katarzyna   - I LO w Łowiczu, 

2) Chorążka Magdalena  - I LO w Łowiczu, 

3) Gurdała Justyna   - Technikum Agrobiznesu w ZSP Nr 2 RCKU                        

w Łowiczu,  

4) Podrażka Ewa - Technikum Ekonomiczne w ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

5) Lewandowska Katarzyna - Technikum Weterynaryjne w ZSP                          

w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 20 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 

XV Sesji RPŁ: 

-  po punkcie 6 punkt 7 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania  
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  Wicestarosty Powiatu Łowickiego.  

- punkt 8 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu  

  Łowickiego.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż Klub Radnych PSL - Porozumienie 

chciałby dowiedzieć się dlatego tak się stało właśnie teraz i jakie jest do tego 

uzasadnienie. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że kiedy punkty te zostaną przyjęte 

do porządku obrad to wtedy będzie nad nimi dyskusja. Na dziś wyczerpały się 

możliwości współpracy z Panem Wicestarostą, mam na to zgodę koalicji 

rządzącej – dodał.  

Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nadmienił, że w gminach , czy też                   

w starostwach są zmiany, podmiany, jedni przychodzą drudzy odchodzą. 

Przepracowałem w administracji sporo lat, tydzień temu był wysyłany projekt 

obrad Sesji, i czy nie można było tego punktu umieścić w porządku obrad , tylko 

tak raptownie , czy w ciągu tych ostatnich godzin Wicestarosta Eugeniusz 

Bobrowski popełnił jakieś przestępstwa które by wskazywały na to że tak 

szybko trzeba postawić wniosek o odwołanie , chciałbym się jeszcze powołać na 

art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym który mówi „ Rada powiatu 

może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków 

zarządu …”, jeśli popełniłem jakieś niedoróbki , czy powiedzmy inne sprawy 

związane z wykonywaniem mojej pracy to chciałbym aby Rada także o  tym 

wiedziała i zaproszeni goście też – dodał. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż jest to punkt – Wnioski 

do porządku obrad. Gdy przegłosujemy ten wniosek to myślę, że będziemy 

kontynuować rozmowę, zresztą podobny głos był Przewodniczącego Marka  

Mazura w Sejmiku Województwa Łódzkiego – dodał. 

Ale my jesteśmy w Łowiczu – dodał Radny Michał Śliwiński. 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych 

nieobecny Radny Dariusz Mroczek/:  

za    - 11 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 9 

wprowadzili do porządku obrad XV Sesji RPŁ punkty  

punkt 7 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Wicestarosty 

Powiatu Łowickiego.  

punkt 8 – Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu  

Łowickiego.  
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Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono do porządku obrad XV Sesji RPŁ.  

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIV 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. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

8. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

9. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca             

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej                   

i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej             

w Łowiczu. 

11. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego  na 2008 rok.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się  środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego  

z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicz.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                        

na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto 

Łowicz  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 

2008 – 2010.  

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

18. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XIV 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 Dariusz Mroczek /:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XIV 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 sesyjnym 

odbyło 6 protokołowanych posiedzeń Zarządu Powiatu Łowickiego.  Nadmienił, 

iż najistotniejszymi tematami posiedzeń było  

w   zakresie   edukacji 

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego wytypowali osoby do przyznania 

orderów, odznaczeń państwowych i „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”. 

 

Członkowie Zarządu przyznali stypendia Starosty Łowickiego uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Członkowie Zarządu pracowali nad ustaleniem warunków wynajmu                    

i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

Podnieśliśmy czynsze o 10% , gdyż nie były one waloryzowane od 2004 roku – 

dodał.  

Członkowie Zarządu powołali pracowników Starostwa Powiatowego                        

w Łowiczu do składu komisji która zajmie się wyceną środków trwałych 

przekazanych przez ZOZ w Łowiczu.  

 

w  zakresie  zadań  przetargowych  

 

Członkowie Zarządu uwzględnili protest złożony w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 



 6 

ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn: ”Rehabilitacja szansą godnego 

życia osób niepełnosprawnych”.  

 

Członkowie Zarządu zatwierdzili wyniki postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ  w Łowiczu  w ramach  

realizacji projektu pn: ”Rehabilitacja szansą godnego życia osób 

niepełnosprawnych”.  

 

w  zakresie  przeprowadzonych kontroli  

 

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawioną informacją z kontroli 

przeprowadzonej w okresie od 24 września 2007 roku do 4 grudnia 2007 roku     

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łowiczu.  

 

w zakresie pomocy społecznej  

 

Członkowie ZPŁ pozytywnie rozpatrzyli pismo w sprawie zwiększenia liczby 

etatów w DPS w Borówku.   

 

Członkowie Zarządu ponadto pracowali nad siecią szkół a także przyjęli 

projekty uchwał i informacje na XV Sesję RPŁ.  

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie miedzy 

sesyjnym nie uczestniczył w spotkaniach gdyż przez 3 tygodnie był chory. 

Brałem udział w posiedzeniach ZPŁ – dodał.  

 

Panie Przewodniczący przepraszam, że w tym punkcie, ale zauważyłem, że nie 

koniecznie równo traktuje Pan osoby które są zapraszane na Sesję, nie wszystkie 

osoby Pan wita, nie wszyscy Dyrektorzy którzy są zaproszeni, są Dyrektorami 

podległych jednostek pod Starostwo, tak więc jeżeli będzie Pan witał, to na 

przyszły raz proszę aby się zapoznał z tym, kto podlega pod Starostwo i kogo 

może Pan ująć w innych Dyrektorach, bo np. pani Zofia Rżewska nie jest 

dyrektorem jednostki podległej pod Powiat, i proszę aby witał Pan wszystkich 

jednakowo – stwierdził Radny Michał Śliwiński. 

 

 

 



 7 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż następnym razem da 

kartkę radnym, którzy ją zrecenzują. Podziękował za uwagę o tyle złośliwą, 

aczkolwiek przyjął ją z pokorą i postara się naprawić błędy które każdy 

popełnia.  

 

Ad. pkt 7 

 

Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o odwołanie Pana Eugeniusza 

Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty Powiatu Łowickiego. Uzasadnieniem jest 

wyczerpanie się możliwości współpracy – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, że rozumie, iż Starosta ma prawo, a niekiedy  

nawet obowiązek w taki sposób, w takiej formie, w takim trybie, w sposób 

nagły, może nawet kogoś dyscyplinarnie zwolnić. Nie mówmy że siedzi część 

grupy koalicjantów a część opozycji, bo tak samo jak Pan jest Starostą nas 

wszystkich , tak samo Pan Eugeniusz Bobrowski jest Wicestarostą nas 

wszystkich i myślę, że forma, tempo, styl jest nie ten, dlaczego my Klub, 

Komisje, Radni nie mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej, czy to jest 

dyscyplinarne zwolnienie Panie Starosto, że to jest temat aż tak nagły, przecież 

nawet pracownika nie powinno się w takim stylu zwalniać, to jest tylko mój głos              

w dyskusji, na który nawet nie oczekuje odpowiedzi   – dodał. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że w poprzednich kadencjach radni też 

nie byli informowani o pewnych rzeczach , a były to wnioski podejmowane 

natychmiast. Nawet niektóre wnioski nie były głosowane kiedy je zgłaszaliśmy - 

dodała.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował przystąpić do 

powołania z radnych komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia odwołania Pana 

Eugeniusza Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty Łowickiego. Zaproponował, 

aby komisja skrutacyjna składała się z 3 osób.  

 

Radny Mieczysław Szymajda zaproponował kandydaturę Radnej Zofii 

Rogowskiej – Tylman do składu komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  zapytał, czy Radna Zofia Rogowska 

– Tylman wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  zaproponował kandydaturę Radnego 

Ryszarda Melesy do składu komisji skrutacyjnej. Zapytał, czy Radny wyraża 

zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej . 

 

Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marcin  Kosiorek zapytał czy są inne kandydatury. 

Poinformował, że komisja skrutacyjna powinna liczyć od 3 do 5 osób. Poprosił 

o zgłaszanie 3 kandydatury. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zaproponował kandydaturę Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego składu komisji skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Waldemar 

Wojciechowski wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy są jakieś inne 

kandydatury. 

 

Inne kandydatury nie zostały zgłoszone. 

  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 5 

powołali trzyosobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia odwołania Pana 

Eugeniusza Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

wybrali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia odwołania Pana Eugeniusza 

Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty Łowickiego w składzie Zofia Rogowska – 

Tylman, Ryszard Malesa, Waldemar Wojciechowski. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 12.30 
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OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.45 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że komisja skrutacyjna do 

przeprowadzenia odwołania Pana Eugeniusza Bobrowskiego z funkcji 

Wicestarosty Łowickiego ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący   – Waldemar Wojciechowski,  

Sekretarz Komisji  – Zofia Rogowska – Tylman  

Członek Komisji  – Ryszard Malesa. 

Nadmienił, iż Komisja Skrutacyjna przygotowała 20 kart do głosowania gdyż 

tylu Radnych jest obecnych na XV Sesji RPŁ. Głosowanie będzie przebiegało  

w następujący sposób: kto jest za odwołaniem stawia krzyżyk w kratce „TAK”  , 

kto jest za nieodwołaniem stawia krzyżyk  w kratce „NIE”, przy tajnych 

głosowaniach nie ma głosów wstrzymujących się, jeżeli nie chcemy oddać 

głosu, głos będzie nieważny jeżeli nie będzie skreślenia bądź będą obie kratki  

skreślone , czy wszystko jest jasne – dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są pytania co do sposobu 

głosowania, bądź do tego co powiedział Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  

 

Pytań nie było.  

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na 

obradach XV Sesji RPŁ w dniu 27 lutego 2008 roku.  

Radny Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że po oddaniu głosu należy go wrzucić do urny.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że siedząc przy stole nie ma tajnego 

głosowania. Proponuję, abyśmy te karty otrzymywali, aby urna stała z boku, 

skreślamy i wrzucamy kartę, aby była zachowana tajność  – dodał.  

 

Rozumiem, że był to wniosek – zapytał Radny Waldemar Wojciechowski, 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

 

Tak – odpowiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

Myślę, że tego wniosku głosować nie musimy, urna stoi obok, jest miejsce na 

dokonanie skreślenia – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Czyli rozumiem, że mamy zebrać karty od nowa – zapytał Radny Waldemar 

Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

 

Nie – odpowiedział Radny Michał Śliwiński. 
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Czyli jeszcze raz będę czytał i każdy z radnych będzie z tą kartką podchodził – 

dodał Radny Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Panie Przewodniczący , Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odpowiada za to 

aby to głosowanie zostało przeprowadzone tajnie, jeżeli już zostały poczynione 

jakieś skreślenia to trzeba głosowanie powtórzyć – stwierdził Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Czy Pan jest w stanie sprawdzić, czy poczynione zostały skreślenia – zapytał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Tak, bo tu kolega już na przykład skreślił – odpowiedział Radny Michał 

Śliwiński.  

 

Ale dlaczego Państwo nie zgłosili tego wniosku wcześniej – zapytała Radna 

Jolanta Kępka.  

 

Radny Krzysztof Figat stwierdził, że Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

powinien zapewnić tajność głosowania.  

 

Dobrze, Szanowni Państwo, to ja poproszę jeszcze raz, my wyjdziemy, mamy 

czas , uczyńmy wole Radnych z PSL-u , niech się czują dowartościowani, te 

karty są nieważne, wyjdziemy i zrobimy nowe karty – stwierdził Radny  

Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Paweł Bejda poprosił o bardzo poważne potraktowanie prośby Klubu 

PSL , dlatego, że Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powinien zapewnić 

tajność głosowania. Natomiast ta tajność głosowania  absolutnie teraz nie jest 

zapewniona i tutaj nie ma co mówić, że radni z PSL – u , czy radni z innych 

organizacji politycznych, bo to już jest złośliwość i ja to tak odbieram , nam 

tylko i wyłącznie chodzi o zapewnienie tajności głosowania, i głosowanie 

powinno odbywać się w ten sposób, że każdy z Radnych powinien być 

wyczytany , powinien mieć możliwość podejścia tutaj /do mównicy/ w ciszy              

i spokoju i w tajności zagłosować zgodnie z wolą i swoim sumieniem i nikt 

nikomu nie patrzy na ręce i o to tylko Panie Przewodniczący prosimy – 

stwierdził. 

 

Nie wiem , tu są dwie prośby Klubu Radnych, jedna jest taka aby powtórzyć 

procedurę, a druga jest taka żeby udostępnić miejsce do oddania głosu, i to 

miejsce zostało udostępnione, ewentualnie robimy godzinną przerwę , czy 

dwugodzinną poczekamy, aż służby zbiją parawan i za parawanem w ciszy                 
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i tajemnicy radny odda głos – poinformował Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek. 

  

Radny Krzysztof Figat stwierdził, iż odbyło się już parę głosowań tajnych                

i jakoś poprzednia Komisja Skrutacyjna potrafiła wydać kartę przy urnie, każdy 

głosował przy urnie i wrzucał kartę do urny. Myślę że tutaj jest tylko 

nieudolność Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, to jest zapewnienie 

tajności, elementarna rzecz  która jest potrzebna , i  jeszcze raz rozdawanie kart 

nie ma znaczenia - dodał. 

 

Radny Ryszard Malesa Członek Komisji Skrutacyjnej poinformował, że już 

kilkakrotnie był w Komisji Skrutacyjnej i te głosowania nie odbywały się tylko  

w ten sposób. 

 

Panie Radny Figat, ja przed chwilą powiedziałem, a Pan nie słuchał, że będę 

wyczytywał z listy obecności, a każdy radnych z kartką podejdzie skreśli i 

wrzuci, a Pan nie słucha – dodał  Radny  Waldemar Wojciechowski, 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  

 

A czy widząc wesołe  miny Państwa Radnych  z końca stołu , twierdzę, że mało 

poważnie i odpowiedzialnie się zachowujecie ale uwzględniam głos Pana 

Radnego Śliwińskiego, proponuję  w takim razie Komisji Skrutacyjnej zebranie 

tych kart które zostały rozdane , zniszczenie ich i przygotowanie nowych, 

proszę o zebranie kart i ogłaszam po zebraniu 5 minut przerwy – poinformował 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Panie Przewodniczący nie staje Pan na wysokości zadania jako Przewodniczący 

Rady Powiatu z tytułu tego, że jak ja już się określiłem to nie życzę sobie aby 

ktoś  imiennie moją kartkę oglądał, ja mogę ją sobie zniszczyć w danej chwili, 

mogę jej nie oddać w danej chwili, a nie Pan w trybie rozkazującym – każe 

zbierać, powinien Pan poważnie traktować obrady Sesji, bo się zaczęły 

śmiesznie i trwają śmiesznie dosłownie, ja zwróciłem uwagę na początku 

kadencji wszystkich radnych  Przewodniczący musi widzieć jednakowo i nie 

oceniać nawet jeśli ktoś jest z innej opcji ocenia źle to głos Przewodniczącego 

powinien być że wspólnie debatujemy nad problemami Powiatu i proszę                   

o zachowanie powagi, a nie inwentyk jeden do drugiego – stwierdził Radny 

Janusz Żurek. 

 

Bardzo dziękuje Panie Radny za uwagę, którą z pokorą przyjmuje i równo 

patrząc na ten stół widzę że z jednej strony stołu są śmiechy i żarty, a z drugiej 

jest powaga, jeżeli Pan tak samo obserwuje jak ja to widzi Pan to samo, w takim 

razie bardzo proszę o indywidualne zniszczenie tej karty – dodał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  
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Nie tak nie można, karty te trzeba zebrać i podpiąć do protokołu z posiedzenia 

Komisji Skrutacyjnej – stwierdziła Radna Zofia Rogowska – Tylman, 

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny  Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że zgodnie z § 27 pkt 3 Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego  

„W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęciom rady” – 

czy jest pieczęć Rady , proszę sprawdzić ,  

pkt 4 – „ Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez 

radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji” 

– zostało to dokonane,  

pkt 5 „Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na 

Sesji”,  

pkt 6 „Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego 

niezwłocznie po ich ustaleniu”,  

pkt 7 „Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który wraz 

z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokółu z sesji”. Nie ma nic            

o sposobie w jaki to ma być zrobione, czy za parawanem , nie ma o tym nic – 

dodał. 

 

Radny Krzysztof Figat stwierdził, że tam w tych zapisach jest cały czas słowo 

„tajne”. 

 

Proszę o zebranie i wydrukowanie nowych kart – porosił Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  

 

Komisja skrutacyjna zebrała  karty do głosowania według listy obecności na 

obradach XV Sesji RPŁ w dniu 27 lutego 2008 roku.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

20 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 13.00 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13. 20  

 

Radny  Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że uwzględniając wypowiedź dotyczącą niezachowania tajności 

głosowania złożoną przez Radnego Michała Śliwińskiego  postanowiono zebrać 

rozdane karty do głosowania wyczytując kolejno radnych z listy obecności na 

XV Sesji RPŁ w dniu 27 lutego 2008 roku poprzez wrzucenie do urny,                    

a następnie Komisja Skrutacyjna dokonała otwarcia, przeliczenia i przekreślenia 
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20 wyjętych z urny kart , zaparafowania przez członków Komisji i zostały one 

załączone do niniejszego protokółu. Zapytał czy jest potrzeba aby każdą 

pokazać oddzielnie, że jest ona przekreślona i zaparafowana.  

 

Kart jest 20, są one przekreślone i podpisane – dodała Radna Zofia Rogowska 

– Tylman, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.  

 

Proszę zapisać w protokole, że Radni nie zgłosili w tym temacie sprzeciwu – 

stwierdził Radny  Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej. Szanowni Radni jeszcze raz chciałbym wyjaśnić sposób 

głosowania, mamy dwie kratki, kto  jest za odwołaniem, kto jest przeciwny 

odwołaniu , kto jest za odwołaniem skreśla TAK, kto jest przeciw odwołaniu 

skreśla NIE , karta jest nieważna jeżeli nie będzie znaku w obydwu kratkach, 

bądź będzie kartka przekreślona , bądź będą dwa skreślenia, wtedy karta jest 

nieważna, czy jest jasny sposób głosowania, będą odczytywał po kolei Radnych, 

każdy radny po odczytaniu przyjdzie do urny, otrzyma kartę do głosowania , 

skreśli i wrzuci, czy jest to jasne  – dodał.   

  

Komisja skrutacyjna rozdała nowe  karty do głosowania według listy 

obecności na obradach XV Sesji RPŁ w dniu 27 lutego 2008 roku i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na odwołanie Pana Eugeniusza 

Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty Powiatu Łowickiego.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 13.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13. 45 

 

Radny Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  
przedstawił protokół komisji skrutacyjnej wybranej na XV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 27 lutego 2008 roku w celu przeprowadzenia głosowania          

nad odwołaniem Pana Eugeniusza Bobrowskiego z funkcji Wicestarosty 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 2/. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił uchwałę Nr XV/                      

137/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie 

odwołania Wicestarosty Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/. Panie Starosto                 

myślę, że  w imieniu całej Rady chcielibyśmy Panu podziękować za te                    

15 miesięcy  wspólnej pracy w tym składzie, pracował Pan na tym stanowisku 

od 2002 roku , myślę że każdy robi błędy, każdy robi też dobre rzeczy, wiele na 
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pewno zdrowia i serca Pan tutaj zostawił, dziękujemy bardzo Panie 

Wicestarosto za pracę – dodał.  

 

Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za kilkuletnią współpracę, zarówno jeśli 

chodzi o radnych , jak i jednostki podległe a szczególnie serdecznie dziękuję 

wszystkim dyrektorom szkół, dziękuję jednostką podległym pod Starostwo 

Powiatowe, w tej chwili moja praca będzie polegała na pracy w Radzie jako 

Radny i myślę że, doświadczenie przyczyni się także do rozwiązywania wielu 

problemów jakie czekają przed Radą Powiatu Łowickiego, uważam , że  w tej 

chwili ten pewnie etap  u mnie zakończył się , powstaje dzisiaj drugi który 

będzie polegał bardziej na niwie społecznej, jak patrzy w telewizji, radio                  

w gazetach nie tylko u nas ale i w innych miastach te wszystkie zmiany, 

podmiany mają jednak podtekst polityczny, ale takie są to czasy, takie są 

zwyczaje, obyczaje, ja serdecznie Państwu dziękuje za współpracę w minionym 

okresie – poinformował  Radny Eugeniusz Bobrowski  

 

Starosta Janusz Michalak przyłączył się do podziękowań Przewodniczącego 

RPŁ. Dziękujemy za 15 miesięcy pracy w Zarządzie, było bardzo dużo dobrych 

elementów tej pracy, zapraszam na jutrzejsze posiedzenie Zarządu, wtedy 

podziękujemy za pracę  i ustalimy zasady dalszej współpracy jeśli będzie taka 

wola Radnego  – dodał.  

 

Ad. pkt 8  

 

Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o powołanie na stanowisko 

Wicestarosty Powiatu Łowickiego Pana Bolesława Heichmana. Mam zgodę na 

zgłoszenie tej kandydatury, może ja nie będą rekomendował, może Pan 

Bolesław sam się przedstawi Państwu, ja powiem tylko, że znam Pana 

Heichman od ponad 20 lat, jako człowiek jest godny zaufania , zawsze od kąd 

tylko go znam pracował w działalności gospodarczej przeważnie na własny 

rachunek, myślę, że tam się sprawdził, powiem tylko że w pierwszym etapie 

współpracy jeśli będzie wola Rady chciałbym powierzyć Panu Heichmanowi 

nadzór nad ogólnie rozumianą opieką społeczną czyli WTZ, DPS , PCPR                 

a ponadto nadzór i jakby zobowiązać Pana Heichman jeśli zostanie Wicestarostą 

do nadzorowania pozyskiwania środków zewnętrznych - dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy pan Bolesław Heichman 

wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego. 
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Pan Bolesław Heichman wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko 

Wicestarosty Powiatu Łowickiego. Poinformował, że pierwszy raz przemawia z 

tej mównicy. Wszystko co w swoim życiu robiłem , robiłem uczciwie, starannie 

i tak jak wspomniał  Starosta z sukcesami , miejmy nadzieje, że te sukcesu będą 

również tu na kanwie Starostwa, Powiatu Łowickiego osiągnięte, chciałbym 

współpracować ze wszystkimi  Radnymi, Dyrektorami i jednostkami 

podległymi Starostwu, chciałbym aby ta współpraca była merytoryczna, 

sensowna, bez pieniactwa, bez niepotrzebnych śmiechów, żartów to jest 

poważana sprawa, jest to duża odpowiedzialność, w dzisiejszych czasach mamy 

w Polsce taką możliwość możemy troszeczkę podskoczyć w tym  Kraju zrobić 

trochę inwestycji poważnych, dużych, znaczących, jak Państwo wiecie jestem 

sekretarzem z powiatu w Platformie Obywatelskiej, ja zakładałem PO na terenie 

naszego powiatu więc ten układ rządzący który jest w tej chwili pod egidą PO 

myślę że pomoże nam w tym wszystkim – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Komisję Skrutacyjną                        

o przygotowanie kart do głosowania.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

25  MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 13.50  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE  14.15  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że komisja skrutacyjna do 

przeprowadzenia wyboru Pana Bolesława Heichmana na stanowisko  

Wicestarosty Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący  – Waldemar Wojciechowski,  

Sekretarz Komisji – Zofia Rogowska – Tylman  

Członek Komisji – Ryszard Malesa. 

Nadmienił, iż Komisja Skrutacyjna przygotowała 20 kart do głosowania gdyż 

tylu Radnych jest obecnych na XV Sesji RPŁ. Głosowanie będzie przebiegało  

w następujący sposób: kto jest za wyborem stawia krzyżyk w kratce „TAK”  , 

kto jest przeciw stawia krzyżyk  w kratce „NIE”, karta jest nieważna jeżeli nie 

będzie znaku w obydwu kratkach, bądź będzie kartka przekreślona , bądź będą 

dwa skreślenia, wtedy karat jest nieważna, czy jest jasny sposób głosowania, 

będą odczytywał po kolei Radnych, każdy Radny po odczytaniu przyjdzie do 

urny, otrzyma kartę do głosowania , skreśli i wrzuci, czy jest to jasne  – dodał.   
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Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania według listy obecności na 

obradach XV Sesji RPŁ w dniu 27 lutego 2008 roku i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne wyboru Pana Bolesława Heichmana na 

stanowisko Wicestarosty Powiatu Łowickiego.  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 14.30  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE  14.45 

 

Radny Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  
przedstawił protokół komisji skrutacyjnej wybranej na XV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 27 lutego 2008 roku w celu przeprowadzenia głosowania          

nad wyborem Pana Bolesława Heichmana z funkcji Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił uchwałę                                 

Nr   XV /138/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w 

sprawie wyboru  Wicestarosty Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/. Gratulujemy 

Panie Bolesławie, otrzymał Pan duże zaufanie od Rady liczymy na to że 

współpraca z Radą układać się będzie dobrze a nawet bardzo dobrze i życzymy 

sukcesów w nowej pracy, na nowej drodze, ponieważ do tej pory Pan tylko 

pracował na własny rachunek , teraz będzie Pan służył całemu Powiatowi 

serdecznie gratuluje – dodał.  

 

Ja także serdecznie gratuluje i dziękuje Radnym za tak duże poparcie mojego 

wniosku – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Michał Śliwiński pogratulował Panu Bolesławowi Heichmanowi                 

w imieniu Klubu Radnych PSL – Porozumienie. 

 

Jestem mocno zaskoczony, bardzo się cieszę tak dużym zaufaniem, myślę że nie 

zawiodę tego zaufania, będę pracował aby osiągnąć sukces, dziś nie będę się  

rozwodził na temat planów bo będziemy je ustalać później zwłaszcza z moich 

obowiązków, bardzo przepraszam wszystkich, że nie będę mógł dzisiaj być na 

Sesji do końca, troszkę mnie ta sytuacja zaskoczyła i muszę swoje sprawy 

doprowadzić do końca, jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję Panu 

Wicestaroście, Pan rzeczywiście robił swoje na ile to się dało dobrze i myślę, że 

te ileś lat, to nie tylko te ostatnie 1,5 roku i trzeba o tym pamiętać, że każdy              

z Was wkłada jakieś serce, kawałek siebie w tą wspólną społeczną pracę, bardzo 

dziękuję jeszcze raz za wybór   i myślę że Państwa nie zawiodę – poinformował 

Wicestarosta Bolesław Heichman. 
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Panie Przewodniczący korzystając z tego, że jest Pan Wicestarosta a Pan 

Starosta mówił za jaki dział będzie odpowiadał Pan Bolesław Heichman, mam 

taką propozycję aby punkt 16 -  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na 

lata 2008 – 2010 został zdjęty z dzisiejszej Sesji i pozwolili to nowemu 

członkowi Zarządu , aby mógł się przyjrzeć temu Planu – zaproponował Radny 

Michał Śliwiński. 

 

Panie Radny nie byłoby problemu ze zdjęciem tego punktu, ale jest problem bo 

musimy złożyć dokumenty do wniosku geodezyjnego do 17 marca, ja mógłbym 

tylko obiecywać, że na następną Sesje jeszcze raz będziemy mogli go 

znowelizować, ale ta działeczka dotycząca geodezji , to jest wspólny projekt 

Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu, i musi być ten WPI jako załącznik do 

naszej części wniosku złożonego do 17 marca, a Sesji już nie będzie, ja mogę 

tylko powiedzieć, że na następnej Sesji możemy to jeszcze przepracować, 

poprawić, rozciągnąć na lata do 2013, na dziś jest to potrzeba chwili – 

poinformował Starosta Janusz Michalak. 

 

Był przecież przygotowany projekt przez poprzedni Zarząd, więc dlaczego nie 

mogliśmy tego wcześniej przyjąć , w dalszym ciągu byśmy go modyfikowali, a 

tak to znowu musimy coś robić szybko , wycofuje swój wniosek  – stwierdził 

Radny Michał Śliwiński.  

 

Przyznaję że to był błąd  - dodał Starosta Janusz Michalak  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w związku z tym 

aby Pan Eugeniusz Bobrowski mógł prawidłowo wykonywać mandat Radnego 

RPŁ poprzez członkostwo w komisjach stałych wnioskuje o wprowadzenie            

do porządku obrad XV Sesji RPŁ po punkcie 16 punkt  17 - Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/ 9 / 2006 Rady 

Powiatu Łowickiego  z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych 

nieobecny Radny Dariusz Mroczek/:  

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wprowadzili do porządku obrad XV Sesji RPŁ punkt 17 - Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/ 9 / 2006 Rady 

Powiatu Łowickiego  z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, 
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ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIV 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. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

8. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 

Łowickiego.  

9. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca              

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej                    

i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej            

w Łowiczu. 

11. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego  na 2008 rok.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się  środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego  

z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicz.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                        

na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto 

Łowicz  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 

2008 – 2010.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/            

9/2006 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 14 grudnia 2006 roku                  

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 
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18. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 9 

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił  informację o stanie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu, wspieranie osób 

niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. 

Nr 6/. 

 

Ad. pkt 10  

 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                        

w Łowiczu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski  rozpoczął od 

poinformowania, że w roku 2007 brakowało kwoty 2,5 mln zł by pokryć 

zobowiązania wobec ZUS. Po poręczeniu przez Powiat pożyczki udało się 

zaciągnąć kredyt komercyjny, co było trudne, ponieważ proces restrukturyzacji 

trwał i trzeba było opracować nowy program na potrzeby banku udzielającego 

kredytu - dodał. Dodał, iż ZOZ otrzymał pożyczkę od Skarbu Państwa, co 

pozwoliło na spłatę zobowiązań i zakończenie procesu restrukturyzacji. 

Nadmienił, iż Wójt Gminy Bielawy oraz Burmistrz Łowicza umorzyli podatki 

na kwoty: 83 tys zł oraz 222 tys zł. Zostały też umorzone zobowiązania wobec 

ZUS w wysokości 2 270 tys zł.  – dodał.  Kontynując powiedział, że udało się 

dojść do ugody z NFZ i z tego tytułu pozyskać środki finansowe w wysokości 

350 tys. zł za ponadplanowe zabiegi. Mówił również, że prowadzona była w 

2007 roku wewnętrzna restrukturyzacji w ZOZ Łowicz, co pozwoliło na 

ograniczenie zatrudnienia o 19 etatów. Powiedział, że co miesiąc raty spłat do 

Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ZUS wynoszą 130 tys. zł. Doszły też 

koszty komornicze, ponieważ po zamknięciu procesu restrukturyzacji komornik 

może już zajmować środki finansowe ZOZ – dodał. Nadmienił, że być może 

sytuację z utrzymaniem płynności finansowej ZOZ poprawi wejście w życie 

ustawy o restrukturyzacji SP ZOZ, która powodowałaby zamianę długów ZOZ –

ów na długi długoterminowe, część długów mogłaby zostać przejęta przez Skarb 

Państwa.  
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Radny Michał Śliwiński poprosił, by na przyszłość informację o działalności 

ZOZ były przygotowywane w formie pisemnej i dostarczane Radnym                     

w materiałach na sesję. Zapytał, co dalej z udanym procesem restrukturyzacji?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski  odpowiedział, że nie można 

zmarnować tego, co przyniosła restrukturyzacja ZOZ oraz, by nie nastąpiła 

powtórka z historii.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Radny Krzysztof Figat zapytał ile ZOZ w Łowiczu stracił na strajku lekarzy?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że skoro NFZ 

zapłacił za usługi ponadplanowe, to można przypuszczać, że jeśli byłoby ich 

więcej to tych pieniędzy wpłynęłoby więcej. Dodał, że może być to strata w 

granicach 500 tys. zł.  

 

Ad. pkt 11 

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

 

Dyrektor Wydziału EKS przedstawiła materiał Informacja o sieci szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego  na 2008 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/,  

za    - 13 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 6 

podjęli uchwałę Nr XV/ 139/ 2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 8/. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                           

20 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XV SESJI RPŁ W DNIU  

27. 02. 2008 O GODZINIE 15.00   

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE  15. 20 

 

Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się  środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się  środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku 

Radny Waldemar Wojciechowski Przewodniczący Komisji Budżetu                    

i Finansów powiedział, iż w przerwie obrad sesji odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów, podczas którego podjęty został  wniosek do ZPŁ 

w następującym brzmieniu:  
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje do Zarządu Powiatu o przesunięcie 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w następujący sposób: z kwoty 183.469 zł – 

zaplanowanej w projekcie uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku  

na zadanie: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                      

w komunikowaniu się i technicznych, w zawiązku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, przesunięcie kwoty 100 tys. zł na 

zadanie: Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

osoby niepełnosprawnej (art. 26 e). W związku z powyższymi zmianami na 

poszczególne zadania przeznaczone byłyby następujące kwoty: 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26 e) – 289.136 zł Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zawiązku               

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 83.469 zł. 

 

Radna Zofia Rogowska - Tylman Przewodnicząca Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
powiedziała, że Komisja także podjęła  wniosek w brzmieniu:  

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                                 

i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje do Zarządu Powiatu o przesunięcie 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych w następujący sposób: z kwoty 183.469 zł – 

zaplanowanej w projekcie uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku na zadanie: 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych, w zawiązku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych, przesunięcie kwoty 100 tys. zł na zadanie: 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26 e). W związku z powyższymi zmianami na 

poszczególne zadania przeznaczone byłyby następujące kwoty: 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26 e) – 289.136 zł Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zawiązku                  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 83.469 zł 

 
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda, Stanisław 

Felczyński/:  

za     - 15 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 3 

po wnioskowanych zmianach podjęli uchwałę Nr XV/140/2008 w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się  środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku 

/Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasta 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta 

Łowicz.  

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił projekt uchwały             

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicz 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/:  

za    - 19 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 0 
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podjęli uchwałę Nr XV/ 141/ 2008 w sprawie powierzenia Gminie Miasta 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz /Zał. Nr 

10/. 

 

Ad. pkt 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                        

na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz  

Główny Specjalista w Wydziale GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Gminy Miasto Łowicz 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/:  

za    -13 

przeciw    -3 

wstrzymało się  -3 

podjęli uchwałę Nr XV/ 142/ 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz /Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt 16  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010.  

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt uchwały RPŁ               

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że Radni z Klubu PSL - Porozumienie 

wstrzymają się od głosu, ponieważ skoro jest nowy Członek ZPŁ, który ma się 

zajmować sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych to 

niech ten plan zostanie urealniony i uaktualniony. Dodał, że Radni Klubu PSL -

Porozumienie rozmawiali z nowym Wicestarostą i nie zamierzają toczyć wojny. 

Polemika z panem Miedzianowskim nie jest potrzebna – dodał.  

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/:  

za    - 12 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 7 
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podjęli uchwałę Nr XV/ 143/ 2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010 /Zał. Nr 12/. 

 

Ad. pkt 17  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/ 9 / 2006 

Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, iż proponuje, by Radny Eugeniusz 

Bobrowski został członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży i Promocji.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że chciałby być członkiem tych 

Komisji.  

 

Radna Zofia Rogowska Tylman powiedziała, że myślała, iż Radny Eugeniusz 

Bobrowski zostanie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, ponieważ ma w tej dziedzinie 

doświadczenie, a Komisja liczy tylko 4 osoby.  

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, aby konkretnie powiedzieć, że Radni nie 

chcą w Komisjach Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Radnego Eugeniusza Bobrowskiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/:  

za    - 9 

przeciw   - 2 

wstrzymało się  - 8 

zdecydowali o powołaniu do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego  

Eugeniusza Bobrowskiego . 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/:   

za    - 16 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 3 

zdecydowali o powołaniu do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży  i Promocji Radnego  Eugeniusza Bobrowskiego . 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda/: 

za    - 11 

przeciw –   - 1 

wstrzymało się  - 7 

podjęli uchwałę Nr XV/ 144/2008 zmieniającą Uchwałę Nr II/ 9 / 2006 Rady 

Powiatu Łowickiego  z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 13/. 

 

Ad. pkt 18 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk powiedział, że 

ma kilkanaście pytań do Członka ZPŁ Wojciecha Miedzianowskiego oraz 

prośbę o precyzyjne odpowiedzi na zadane pytania. Zapytał, czy w Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej  pracuje Pan Jacek Rutkowski.  

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że tak.  

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał od 

kiedy Pan Jacek Rutkowski pracuje.  

Od stycznia – odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał na 

jakim stanowisku został zatrudniony Pan Jacek Rutkowski? 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że nie wie dokładnie 

ale prawdopodobnie na stanowisku instruktora. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał czy 

na to stanowisko potrzebny był konkurs? 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że nie bo nie ma 

takiego obowiązku dla instytucji kultury. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał 

gdzie było opublikowane ogłoszenie o naborze? 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że nie było ogłoszone. 
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Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   stwierdził, 

że ogłoszenie nie było nigdzie opublikowane.  

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał skąd 

Pan Jacek Rutkowski dowiedział się, że w CKT i PZŁ jest praca 

Proszę zapytać Dyrektora CKT i PZŁ – odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech 

Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał ilu 

było kandydatów. 

Jak wyżej - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk  zapytał                 

z iloma osobami Pan Wojciech Miedzianowski Członek ZPŁ przeprowadził 

rozmowy kwalifikacyjne?  

Nie przeprowadzałem rozmów kwalifikacyjnych - odpowiedział Członek ZPŁ 

Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   powiedział, 

że z informacji jakie otrzymał wynika, iż Pan Wojciech Miedzianowski 

przeprowadzał rozmowy kwalifikacyjne. Dodał, iż od osoby pełniącej 

obowiązki dyrektora CKTIPZŁ dowiedział się, że Pan Jacek Rutkowski zajmuje 

się opracowywaniem i redagowaniem informacji na stronę internetową powiatu 

łowickiego oraz promocją. Czy Pan Jacek Rutkowski skończył dziennikarstwo, 

zarządzanie i marketing, public relations, kierunek związany z reklamą? Proszę 

o odpowiedź tak lub nie?  

Nie wiem - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał jakie 

Pan Jacek Rutkowski ma wykształcenie, kompetencje i kwalifikacje?  

Proszę zapytać Dyrektor CKT i PZŁ - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech 

Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał 

dlaczego taka osoba zajmuje się redagowaniem tekstów i informacji o powiecie 

łowickim bez kierunkowego wykształcenia, bo sprawdził, że takiego nie ma?  

Jak wyżej - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 
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Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał czy 

Pan Wojciech Miedzianowski jest kolegą Pana Jacka Rutkowskiego?  

Takim jak i Pan - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   zapytał kto 

był w komisji, która przeprowadzała rozmowę kwalifikacyjną.  

Patrz powyżej - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   powiedział, 

że z informacji jakie uzyskał od p.o. dyrektora CKTiPZŁ wynika, iż to Członek 

ZPŁ Wojciech Miedzianowski przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną z Panem 

Jackiem Rutkowskim. Rozmowę kwalifikacyjną ze swoim kolegą – dodał. 

Zapytał z jakiej listy startował podczas wyborów do Rady Powiatu Pan 

Wojciech Miedzianowski?  

Z listy PiS- u - odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. 

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   powiedział, 

iż chciałby aby zgromadzeni na sali odpowiedzieli sobie na pytanie w jakich 

okolicznościach zatrudniony był Pan Jacek Rutkowski.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek powiedział, iż dziękuje Panu 

Redaktorowi za ten happening.  

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk  powiedział, 

że nie był to happening. Mieszkańcy się o tym dowiedzą, to są kpiny po prostu – 

dodał.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek powiedział, że wyglądało to jak 

przesłuchanie.  

Redaktor Naczelny „Wirtualnego Łowicza” Artur Kowalczyk   powiedział, 

że były to jedynie pytania, na które oczekiwał odpowiedzi ukazujących prawdę.  

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy odnośnie znaków w gminie 

Kocierzew o których mówił na Komisji Zdrowia coś zostało zrobione przez 

pracowników PZD i T , czy była reakcja?  

Dyrektor PZDiT Andrzej Stajuda odpowiedział, że zawsze reaguje na każdą 

uwagę.  

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  
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Ad. pkt 19 

 

Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady XV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  
 

      Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

J. Idzikowska  
 


