
PROTOKÓŁ Nr XVI/08 

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 26 marca 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 XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad  

3. Wnioski do porządku obrad  

4. Przyjęcie protokołu z XV 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 działalności sportowej w Powiecie Łowickim  

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

rok poprzedni  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia zasad 

korzystania ze stołówek szkół oraz opłat za korzystanie z posiłków w tych 

stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi  

12. Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Powiatu Łowickiego  

w sprawie usunięcia symboli komunistycznych występujących na terenie 

Powiatu Łowickiego  

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

14. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 
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Ad pkt.1 

Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad pkt. 2  

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

W Sesji wzięło udział 20 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje.  

Ad pkt.3 

Wnioski do porządku obrad.  

Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

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

nieobecni Radni Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

Radni po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia  

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

Radni Dariusz Mroczek/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli protokół z XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Uwag nie zgłoszono.  
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Ad pkt. 5 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego               

w okresie między sesjami.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, iż ZPŁ w okresie między 

sesjami odbył 5 protokołowanych posiedzeń, na których najistotniejszymi 

tematami było między innymi:  

- uzgodnienie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łowicza obszaru urbanistycznego Bratkowice fragmenty położone przy ulicach: 

Szafirowej, Piaskowej i Mickiewicza.  

- przyjęcie programu edukacji ekologicznej.  

Zarząd podjął uchwały w sprawie:  

1) ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/ 139/2008 Rady Powiatu        

    Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany  w budżetu            

    Powiatu Łowickiego na 2008 rok, 

2)  powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań   

     publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty   

     prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu  

     upowszechniania kultury i tradycji, 

3) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku, 

4) powierzenia stanowiska Dyrektora II LO im . Mikołaja Kopernika                            

    w Łowiczu, 

5) powierzenia stanowiska Dyrektora  Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach, 

6) zmieniającej uchwałę Nr 1/2006 Zarządu Powiatu  Łowickiego z dnia                   

    06 grudnia 2006 roku w sprawie wskazania osób wchodzących w skład   

    Zarządu Powiatu łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli              

    w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego, 

7) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację  

    zadania adaptacja warsztatów szkolnych ZSP Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb   

    PCPR w Łowiczu oraz poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Łowiczu,  

 8) zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,   

     zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego  

     oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest zadanie inwestycyjne  

     adaptacji warsztatów szkolnych ZSP Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb PCPR                

     w Łowiczu oraz poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

9) powołania składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców                       

    z Powiatu Łowickiego w 2007 roku, 
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10) przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki  

      Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,   

      Muzeum w Łowiczu i centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi   

      Łowickiej za 2007 rok, 

11) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok – 2,  

12) określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na  

      realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe  

      oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie  

      wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury,  

      sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

13) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Zakup  

      sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji  projektu  

      pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych” oraz  

      powołania doraźnej komisji przetargowej, 

14) zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,  

      zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego  

      oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest ”Zakup sprzętu  

      rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji  projektu pn.  

     „Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych”, 

15) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007  

      rok, 

16) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły III LO im. Kardynała  

      Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał na XVI Sesje RPŁ  oraz 

przyjął informacje:   

1. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie:  

- ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkół oraz opłat za korzystanie  

   z posiłków w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest        

   Powiat Łowicki, 

- zmiany budżetu Powiatu Łowickiego  na   2008 rok, 

- powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu    

  Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy Starosta Łowicki był w okresie między 

sesjami na jakimś wyjeździe?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że brał udział w Konwencie 

Starostów Województwa Łódzkiego w Białej Podlaskiej i w Pesznowej  

na Słowacji.  
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Radny Paweł Bejda zapytał, co było tematem Konwentu?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że była to wymiana 

doświadczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Radny Paweł Bejda zapytał, po czyjej stronie leżały koszty uczestnictwa  

w Konwencie.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że każdy sam pokrywał 

koszty uczestnictwa.  

Radny Paweł Bejda zapytał, jakie doświadczenia wyniósł Starosta Łowicki  

z uczestnictwa w Konwencie?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że przede wszystkim mógł 

się pochwalić zarządzaniem kryzysowym ponieważ w powiecie łowickim ma 

ono bogaty dorobek. 

Skoro to tak ważny temat, to czemu nie został on uwzględniony w sprawozdaniu 

Starosty – zapytał Radny Paweł Bejda. 

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że sprawozdanie dotyczy prac 

ZPŁ, a nie tylko pracy Starosty Łowickiego.  

Radny Michał Śliwiński zapytał, z czego wyniknęło przesunięcie Dyrektora 

Wydziału EKS do Wydziału OS?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że stracił zaufanie do Teresy 

Wicher i miał do tego podstawy. Dodał, że jest ogłoszony konkurs na 

stanowisko Dyrektora Wydziału EKS.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, iż same zapewnienia Starosty, iż miał 

podstawy do odwołania Teresy Wicher ze stanowiska Dyrektora Wydziału EKS 

to jednak za mało w kwestii wyjaśnienia. Zapytał, czy Starosta nie może 

ujawnić więcej informacji?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że Teresa Wicher nie 

wykonała jego polecenia, a nawet postąpiła wbrew niemu.  

Ad. pkt. 6  

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,  

iż uczestniczył w sesji Rady Gminy w Kiernozi, gdzie padły uwagi pod kątem 

pracy PZD, które przekazał Dyrektorowi tej jednostki. Dodał, że uczestniczył 

też w spotkaniach wielkanocnych np. w WTZ w Parmie oraz w uroczystościach 
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Wielkiego Tygodnia. Nadmienił, iż w tym okresie przez 3 tygodnie był                    

na zwolnieniu lekarskim.  

Ad pkt.7 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim  

Inspektor Wydziału EKS Ilona Fudała przedstawiła informację o działalności 

sportowej w Powiecie Łowickim / Zał. Nr 2/. 

Ad pkt. 8 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiała 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni / Zał. Nr 3/. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił 20 minutową przerwę                        

w obradach XVI Sesji RPŁ – godz. 12.50 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek wznowił obrady XVI Sesji RPŁ – 

godz. 13.10 

Ad pkt.9  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia zasad korzystania 

ze stołówek szkół oraz opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki  

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak powiedziała, że w związku  

z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, został dopisany                

art. 67 a, który od dnia 1 stycznia br. wprowadza obowiązek ustalenia zasad 

korzystanie ze stołówek. Poinformowała, że na trenie powiatu łowickiego jest 

tylko jedna szkoła ponadgimnazjalna w której funkcjonuje stołówka. Jest to 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Zduńskiej Dąbrowie   kwoty odpłatności 

za korzystanie ze stołówki podane w projekcie uchwały RPŁ są kwotami 

faktycznie obowiązującymi w tejże stołówce – dodała. Nadmieniła, że do opłat 

wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie 

wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkół oraz opłat                  

za korzystanie z posiłków w tych stołówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Łowicki.  
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna  

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

nieobecni Radni Dariusz Mroczek/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVI/145/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 

stołówek szkół oraz opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki  /Zał. Nr 4 / 

Ad pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok  

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok . Dodała, że 

decyzją ZPŁ wprowadzone zostały dwie autopoprawki. Jedna z nich dotyczy 

inwestycji na drodze Nr 2748 E Ostów – Bocheń – Mystkowice, gdzie środki 

finansowe zostały przesunięte i utworzony został dodatkowy paragraf dotacyjny 

w związku z zamiarem podpisania porozumienia z Gminą Miasto Łowicz  

w sprawie administrowania tą drogą, w związku z tym wydatki zmniejszamy  

o kwotę 440 tys. zł i zwiększamy o tą samą kwotę tworząc paragraf dotacyjny 

inwestycyjny, druga autopoprawka dotyczy natomiast wprowadzenia nowego 

zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie nakładki asfaltowej drogi              

Nr 2728 Łyszkowice – Bełchów w odcinku Seligów- Bełchów, na którą została 

przesunięta z rezerwy ogólnej kwota 410 000,00 zł.  

Pozostałe zapisy projektu uchwały nie ulegają zmianie – dodała.  

Radny Michał Śliwiński zapytał skąd jest tyle pieniędzy w budżecie powiatu 

łowickiego na inwestycje drogowe?  

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska powiedziała, że do Starostwa 

wpłynęły pisma z Ministerstwa Finansów z ostatecznymi kwotami subwencji 

oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kwotach udziałów z wpływów 
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z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiła zmiany jakie 

wynikają z tychże pism:  

- udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – pozostają    

na dotychczasowym poziomie 7 694 509,00 zł,  

- część wyrównawcza subwencji dot. to kwoty podstawowej – pozostaje  

na dotychczasowym poziomie i wynosi  3 467 971,00 zł; 

- subwencja równoważąca została zwiększona o kwotę 4 605 zł i wynosi  

po zmianach 1 918 396,00 zł; 

- subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 3 365, 046 zł i wynosi 

25 462 422,00 zł.  

Powiedziała, że po zmianach subwencja oświatowa wynosi 25 462 422,00 zł. 

Dochody te zostają przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:  

- w ZSP Nr 2 w Łowiczu zostanie zakupiony i zamontowany podajnik 

ślimakowy wraz z koszem zasypowym i oprzyrządowaniem do kotłowni                 

za kwotę 12.500 zł;  

- inwestycja w budynku na Starym Rynku gdzie przeprowadzone zostaną 

zadania inwestycyjne za kwotę 12.200 zł – zakup środków trwałych  

- przeliczenie po nowemu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                

w jednostkach oświatowych , gdzie potrzebna jest kwota 96 359,00 zł  

- dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych  

- rozdział 801 20 - 39 800 zł  

 - rozdział 801 20 - 31 000 zł  

          - rozdział 801 30 - 20 000 zł – dodała. 

Nadmieniła, iż zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych na drogach to kwota 

562 000,00 zł. W załączniku do uchwały Radni otrzymali wyjaśnienie których 

dróg dotyczą zmiany – dodała. Poinformowała, że rezerwa celowa – wypłaty 

wynagrodzeń dla nauczycieli to kwota 2 140 375,00 zł, natomiast rezerwa 

ogólna gdzie wprowadzono autopoprawkę została zmniejszona o 410 000,00 zł.  

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał ile wynosi rezerwa oświatowa?  
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska odpowiedziała, że w rezerwie 

oświatowej na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 274 372, 00 zł, natomiast 

na inwestycje - 43 000,00 zł.  

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że wypada się cieszyć z faktu, iż ZPŁ 

wykazuje nowe inwestycje, jednakże pieniądze oświatowe są „znaczone”  

i w związku z tym istnieje ryzyko, że w przyszłym roku z tego powodu tych 

środków może być mniej. Zapytał, czy Starosta Łowicki nie obawia się, że 

pieniędzy zabraknie, tak jak to miało miejsce w czerwcu 2007 roku? 

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że Skarbnik Powiatu 

Łowickiego pilnuje, by odpowiednio rozliczyć te pieniądze. Dodał, że obawy są 

słuszne, ale jest świadomy, iż wiązałoby się to z dyscypliną finansów 

publicznych. Dodał, że dziś podczas spotkania z dyrektorami szkół zostało 

ustalone, iż mają oni podać wyliczenia dotyczące podwyżek, jednakże z kwoty 

wysokości subwencji oświatowej wynika, iż jest ona diametralnie różna niż w 

roku minionym.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, że skoro Starosta dopiero dziś rozmawiał 

z dyrektorami szkół odnośnie kwot podwyżek to jak może planować 

rozdysponowanie środków na zadania inwestycyjne?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że może wyraził się 

nieprecyzyjne, bowiem rozmowy z dyrektorami szkół odbyły się już przed 

świętami. Wiedzę przed wprowadzeniem zmian w budżecie posiadaliśmy, 

łącznie z pracownikami niedydaktycznymi, natomiast podczas dzisiejszego 

spotkania poproszono dyrektorów o precyzyjne dane - dodał.  

Radny Paweł Bejda powiedział, iż zostały zwiększone kwoty na zadania 

inwestycyjne. Zapytał jakiego klucza użyto przy podziale środków finansowych 

na gminy?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że klucz ustalili sami Radni 

przy uchwalaniu budżetu na 2008 rok.  

Radny Paweł Bejda stwierdził, iż np. w gminie Zduny kwoty na inwestycje 

drogowe nie zostały zwiększone, natomiast w gminie Bielawy i Nieborów 

kwoty te zostały bardzo poważnie zwiększone. Zapytał, czy to nie przypadek,  

że Członkowie ZPŁ są właśnie z tych gmin?  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że środki na inwestycje nie 

były dzielone według żadnego klucza a jedynie na podstawie uwag Radnych 

składanych podczas uchwalania budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 
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Dodał, iż na gminę Zduny przeznaczona została kwota 190 000,00 zł, ponieważ 

Wójt Gminy chce dołożyć 30% na realizację inwestycji drogowych.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

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

nieobecni Radni Dariusz Mroczek/ 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 4 

podjęli Uchwałę RPŁ Nr XVI/146/2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok / Zał. Nr 5/. 

Ad pkt. 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi  

Dyrektor PZDiT Andrzej Stajuda przedstawił projekt uchwały RPŁ                       

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi  

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

nieobecni Radni Dariusz Mroczek, Paweł Bejda/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę RPŁ  Nr  XVI/147/2008 w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi / Zał. Nr 6/. 

Ad pkt. 12 

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

usunięcia symboli komunistycznych występujących na terenie Powiatu 

Łowickiego 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  powiedział, że na podstawie 

Regulaminu RPŁ § 6 pkt. 2 ust. 3 zawierającego informację o możliwości 

wydawania oświadczeń w związku z głosami dochodzącymi od mieszkańców 

powiatu łowickiego oraz opinii wyrażonych w środkach masowego przekazu  

i po rozmowach z Burmistrzem Miasta Łowicza oraz Komendantem 

Powiatowym Policji w Łowiczu i konsultacjach ze Starostą Łowickim 

zdecydował się wystąpić z inicjatywą przyjęcia Oświadczenia na Sesji RPŁ. 

Następnie odczytał treść Oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie usunięcia symboli komunistycznych występujących na 

terenie Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 7/. Dodał, że RPŁ ma wolną wolę, co            

do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Odczytał też pismo Burmistrza Miasta 

Łowicza do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do wiadomości 

Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu oraz Starosty Łowickiego /Zał.      

Nr 8/.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, że  w sprawie usunięcia symboli 

komunistycznych występujących na terenie Powiatu Łowickiego zabiera głos 

 i wyraża jedynie swoją opinię, nie wypowiada się w imieniu Klubu PSL 

Porozumienie. Dodał, że jest jednym z najmłodszych Radnych RPŁ, także ten 

okres może nie jest mu aż tak znany, ale w jego opinii stwierdzenie „wszelkie 

działania zmierzające do usunięcia symboli komunistycznych”  jest zbyt ogólne. 

To są bardzo różne symbole, Przytoczył fragment wiersza: „nie burzcie 

ołtarzów przeszłości, choć, byście mięli doskonalsze wznieść”. Powiedział,             

że nie pamięta autora wiersza.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek powiedział, że autorem jest Adam 

Asnyk.  

Radny Michał Śliwiński dodał,  iż każdy z tych symboli trzeba rozpatrywać  

w sposób indywidualny, bo można dojść do przekonania, że wszyscy z nas, 

którzy byli w wojsku ludowym i składali przysięgę również też tym ołtarzem 

przeszłości, bo był rozkaz i trzeba było uczestniczyć. Wspomniał, iż miał rok 

temu w pracy wizytę 80 letniego Pana, który chciał wyrazić swą opinię na temat 

pomnika Wojska Radzieckiego. Zadał wówczas pytanie- „Czemu nie ma tego 

pomnika, przecież zginęli tam młodzi chłopcy, którzy dostali rozkaz i musieli  

go wykonać”, ja nie potrafiłem mu odpowiedzieć na to pytanie, ciężko jest               

to wypośrodkować – dodał. Nadmienił, że jest ustawa odnośnie zmiany nazw 

ulic i w jego mniemaniu to wystarczające  rozwiązanie kwestii. Moglibyśmy 

darować sobie rozważanie tej kwestii – powiedział. Zakończył mówiąc, że dla 

jednego tablica np. na Powiatowej Komendzie Policji to właśnie jedynie tablica, 

ale dla innych – to osoby.  
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Władysław Walczak przedstawił się jako ówczesny milicjant i świadek 

naoczny ówczesnych wydarzeń. Przypomniał historię z roku 1954, kiedy                 

to miało miejsce włamanie do posterunku milicji w Jamnie, skąd skradziono 

dwa pistolety maszynowe - pepesze i granaty F1. W październiku 1954 roku            

ci młodzi nieletni chłopcy z Łowicza ostrzelali tą bronią punkt kontrolny                  

w Łowiczu - dodał. Powiedział, iż był na tym miejscu 40 minut po ostrzelaniu 

punktu i widział zmasakrowane ciała milicjantów. Ci milicjanci nie 

współpracowali z podziemiem, nieletni chłopcy dostali po 25 lat więzienia 

podczas rozprawy, która odbywała się na Sali Powiatowej Rady Narodowej, 

wyszli z więzienia jednakże już po 12 latach - dodał. Mówił, iż ujawnienie 

sprawców ostrzelania punktu kontrolnego możliwe stało się dzięki odnalezieniu 

granatów F1 na podwórku jednej z kamienic przy ulicy Zduńskiej w Łowiczu 

przez dzieci. Jednym z nich był brat chłopaka, który ostrzelał punkt kontrolny, 

dzieci przyniosły znalezione pod kamieniami granaty do Komendy Policji, tego 

samego dnia sprawcy zostali zatrzymani - dodał. Władysław Walczak 

stwierdził, że ci milicjanci nie mięli nic wspólnego z polityką. Dodał, że                 

on również póki nie przeszedł na emeryturę nie zajmował się nią, „ mnie to 

gówno obchodziło, uważałem, że polityka to jest wielkie gówno, z której strony 

by nie dotknąć, to śmierdzi” – mówił.  Nadmienił, że odnośnie kwestii zdjęcia 

tablicy z Komendy Policji odnosi się w kontekście dwóch zabitych w 1954 roku 

milicjantów, ponieważ nie utożsamia ich i siebie z funkcjonariuszami Urzędu 

Bezpieczeństwa. Powiedział, że nie wie jak zginęli inni milicjanci, mówi tylko  

o Żwanie i Malinowskim. Kontynuował, że na emeryturze zajął się polityką, 

harcerstwem, przez dwie kadencje był radnym ale nie pobierał za to pieniędzy. 

Dodał, że niczego nie sugeruje, jednakże wie, i jak wszyscy pamiętają, że we 

Francji w latach 1940 – 1944 też ginęli policjanci w wyniku działań 

partyzanckich i nikt nie zdejmuje tablic im poświęconych, ponieważ historia jest 

potrzebna. To zabawa w wielką politykę – dodał.   Zadał pytanie czym jest 

symbol, bo dla niego symbolem są zabici milicjanci i fakt, że zginęli mimo to, 

że nie mieli nic wspólnego z polityką. Oni nie działali w podziemiu – mówił. 

Dodał, że patrzy na posła Palikota z PO, przeciwko któremu już coś „robią”. 

Zakończył mówiąc, iż regulacja przepisów jest potrzebna, ponieważ jest masa 

bubli, które później różnie się interpretuje.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, że chce przypomnieć historię opowiadaną 

mu przez ojca: Do Domu Ludowego w Niedźwiadzie miał przyjechać ważny 

przedstawiciel władzy, w związku z jego wizytą ktoś zasugerował zdjęcie 

krzyża ze ściany Domu Ludowego, jednakże odpowiedź społeczeństwa była 

jedna, że jeśli ów przedstawiciel władzy będzie chciał niech sam zdejmie krzyż, 

ponieważ nie ma osoby, która go zakładała i nikt inny nie ma prawa go zdjąć – 

dodał Nadmienił, iż odnośnie usunięcia symboli komunistycznych 

występujących na terenie Powiatu Łowickiego sytuacja wygląda podobnie. Ten 

znak powinien zostać – dodał.  
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Radny Janusz Żurek zaproponował zdjęcie punktu  12 - Oświadczenie 

zawierające stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie usunięcia symboli 

komunistycznych występujących na terenie Powiatu Łowickiego z porządku 

obrad XVI Sesji i pozostawienie kwestii usunięcia symboli komunistycznych 

historykom, i wszystkim innym. Dodał, że niech gminy i miasto decydują  

o takich rozwiązaniach, a nie wysługują się radnymi powiatowymi  

z poszczególnych gmin. Niech sami „z otwartą przyłbicą” rozwiążą problem – 

dodał.  Nadmienił iż Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego jako pedagog  

i nauczyciel jest też spadkobiercą i twórcą PZPR, jak wszyscy nauczyciele. 

Powiedział, że motywuje to otwarcie tym, że sekretarzami podstawowych 

organizacji partyjnych zazwyczaj byli nauczyciele. Mówił: „Na mojej gminie 

gdzie była komórka Ruchu Ludowego tam w sołectwie tworzono podstawową 

organizację partyjną z polecenia urzędowego. Wielu pedagogów tak robiło. 

Moja kierowniczka – chluba Polski, która poświęciła pół swego życia budowie 

szkoły „Tysiąclatki” i oświacie na wsi, ale też była członkiem egzekutywy 

Zakończył stwierdzeniem, iż historii nie da się wymazać, ani z domu rodzinnego, 

ani z narodu. Co było złe niech historycy osądzają ale nie mieszać samorządów 
do spraw takich”.  

Radny Michał Śliwiński postawił wniosek o zdjęcie punktu  12 - Oświadczenie 

zawierające stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie usunięcia symboli 

komunistycznych występujących na terenie Powiatu Łowickiego z porządku 

obrad XVI Sesji.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman postawiła wniosek o zdjęcie punktu  12 - 

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

usunięcia symboli komunistycznych występujących na terenie Powiatu 

Łowickiego z porządku obrad XVI Sesji.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił 10 minutową przerwę                        

w obradach XVI Sesji RPŁ – godz. 14.05 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek wznowił obrady XVI Sesji RPŁ – 

godz. 14.15. 

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

nieobecny Radny Dariusz Mroczek/  

za      - 11 

przeciw      - 8 

wstrzymało się    - 1  
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zdjęli z porządku obrad XVI Sesji RPŁ punkt 12 -  Oświadczenie zawierające 

stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie usunięcia symboli 

komunistycznych występujących na terenie Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 13  

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda powiedział,                  

że wedle jego wiedzy komendant Władysław Walczak zapisał się dobrze  

w pamięci lokalnej społeczności i dziękuje mu za to, że zabrał głos w sprawie 

usunięcia symboli komunistycznych występujących na terenie Powiatu 

Łowickiego. Mówił, iż trudno jest prostować historię, zwłaszcza jeśli dotyczy 

niedawnych wydarzeń oraz, iż cieszy się, że jego koledzy z Klubu PSL 

zagłosowali za zdjęciem tego punktu z porządku obrad Sesji RPŁ. Wspomniał, 

iż jego ojciec w „łowickiej kaźni”, jak określił Komendę Policji przebywał kilka 

razy, kiedy to był bity i siedział tam za to, że był kułakiem. Stwierdził, iż może 

to on osobiście powinien być za zdjęciem tej tablicy, jednakże byłoby                       

to podejście zbyt sentymentalne. Kontynując powiedział, że  PSL od 130 lat 

nazywa się ludowo oraz, że wielki Polak Piłsudski mógłby być oskarżony za to 

jak zachowywał się w stosunku do Witosa, kiedy to podawał mu pożywienie na 

łopacie, a jednak i Piłsudskiego i Witosa dziś traktuje się na równi. Dodał, iż nie 

ma podziału na czarne i białe, trzeba chwili czasu, by zastanowić się, to są zbyt 

złożone sprawy. Nadmienił, iż zgadza się z komendantem Walczakiem, iż 

polityka jest brudna, jednak ktoś to musi robić oraz, że tą tablicę ufundowało 

społeczeństwo Ziemi Łowickiej i można rozpatrywać czy to gmina czy też 

miasto ma ją zdjąć.  

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda powiedział,                  

że cieszy się, że w budżecie Powiatu Łowickiego są dodatkowe pieniądze. 

Podobnie w budżecie Województwa Łódzkiego jest nadspodziewanie dobrze,  

co kwartał są dzielone pieniądze, by nie blokować środków finansowych – 

dodał. Nadmienił, iż powinno być robione wszystko, by na gminy i Powiat 

Łowicki spływały dodatkowe pieniądze. Dodał, iż „nasi” ludzie są                            

w województwie i mają coś do powiedzenia. Wspomniał, iż cieszy się, że 

mogliśmy tam „wstawić” Ryszarda Delugę na stanowisko zastępcy, a z czasem 

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi. On musi pracować dla całego województwa, ale 

zawsze „koszula bliższa ciału” – mówił. Podobnie Ryszard Ogonowski, który 

zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty                

w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał jaki procent wydatków 

budżetu województwa łódzkiego zostanie przeznaczony na inwestycje drogowe 

dla Powiatu Łowickiego.  
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Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda odpowiedział, że 

wnioski złożone przez Powiat Łowicki spotkały się z uznaniem. Jako ważne 

inwestycje wymienił odcinek Bednary – Łódź oraz zadanie w Krępie – remont 

wiaduktu na kwotę 3, 5 mln. zł. Wspomniał, że rozmawiał o tym z Marszałkiem 

Województwa Łódzkiego i jest wstępna zgoda, przy czym wiąże się to  

z udziałem finansowym w inwestycji kolejowej.  

Jako kolejne ważne zadania wymienił park miejski oraz inwestycję                  

w Bielawach związaną z recyklingiem odpadów. Określił zadania realizowane  

w Powiecie Łowickim przy współudziale środków z województwa jako jedne           

z plasujących się na pierwszych miejscach. Poza tym powiedział, iż wspierane 

są też zadania typu oświetlenie boisk. Dodał, iż jeśli składany jest wniosek to 

prosi o telefon od Starosty albo Przewodniczącego RPŁ, by mógł dopilnować 

sprawy.  

Mówił też o drodze Łowicz – Łęczyca – Świnice, gdzie droga ta będzie 

poszerzana. Określił ją jako dużą inwestycję, ale dodał, że nie potrzebna jest 

nam droga szybkiego ruchu, ponieważ inne przykłady dowodzą, że ludzie 

przeklinają podobne drogi kolejni nie chcą sprezentować sobie dróg szybkiego 

ruchu. Jednakże powiedział, że jest za remontem tej drogi, przy czym zaznaczył, 

że zadanie to zostało przesunięte, a głosowanie było warunkowe, jeśli pojawią 

się pieniądze, a te na pewno się pojawią – dodał. Wspomniał też, iż rozmawiał  

z nowym Członkiem ZWŁ – Panem Stępniem i są wstępne ustalenia, iż droga ta 

była by remontowana jednocześnie od strony Łowicza i Łęczycy. Powiedział, że 

gminy składają nowe wnioski na drogi gruntowe, przy czym jedna gmina 

dostaje 50-100 tys. zł, natomiast inna gmina dostaje 1 mln zł, co w jego opinii 

jest niesprawiedliwe.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, czy w związku                     

z inwestycjami drogowymi nie powtórzy się sytuacja jaka ma miejsce ze ścieżką 

rowerową na os. Górki w Łowiczu?  

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda odpowiedział, że 

inwestycja na drodze Łowicz – Łęczyca – Świnice będzie trwała 6 lat, przy 

czym ma nadzieję, iż Łowicz obejmie do końca obecnej kadencji Sejmiku 

Województwa Łódzkiego. Zaproponował, iż może uczestniczyć w spotkaniu  

z Członkiem ZWŁ Panem Stępniem i przedstawicielami gmin oraz Powiatu 

Łowickiego, by nie pojawiły się błędy, by nie zaistniała sytuacja jak z drogą 

Łowicz – Głowno, gdzie nie ma pobocza.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że uzupełni swoje 

sprawozdanie z okresu między sesjami. Dodał, że w tym czasie uczestniczył              

w spotkaniu Komitetu Monitorującego, w spotkaniu z Marszałkiem 

Wojewodztwa Łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem oraz Dyrektorem 

Grabarczykiem, spotkał się z Wójtem Gminy Łowicz i Zduny oraz Starostą 
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Powiatu Kartuskiego. Brał również udział w drogach krzyżowych oraz                    

w Konferencji Szkół Kształcących w zawodach rolniczych i około rolniczych          

w ZSP Nr 2 w Łowiczu.  

Radny Jerzy Wolski zauważył, iż jego niepokój wzbudza nieobecność 

Członków ZPŁ na posiedzeniach komisji.  

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że traktuje uwagę Radnego jako 

sugestię.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, że jak co miesiąc zapyta o sytuację ZOZ 

w Łowiczu, co z procesem restrukturyzacji ze zmniejszonym w związku z jego 

przeprowadzeniem zadłużeniem ZOZ w Łowiczu? Zapytał również co  

z pieniędzmi ze sprzedaży ośrodków zdrowia i jakie działania zamierza podjąć 

ZPŁ w odniesieniu do ZOZ w Łowiczu.  

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że są trudności z utrzymaniem 

płynności finansowej ZOZ w Łowiczu. Dodał, że Dyrektor ZOZ musi szukać 

dodatkowych obrotowych pieniędzy, ponieważ musi co miesiąc spłacać długi 

nie objęte procesem restrukturyzacji i w związku z tym bieżący rok będzie 

rokiem trudniejszym niż poprzedni. Nadmienił, że powiat może poręczyć 

pożyczkę dla ZOZ ale to w sytuacji, gdy Dyrektor będzie miał problem  

z uzyskaniem pieniędzy obrotowych. Powiedział również, iż w wyniku 

negocjacji z Wojewódzką Stacją Ratowniczą kwota 900 000,00 zł zobowiązań 

ZOZ może być spłacana w miesięcznych ratach po 100 000,00 zł.  

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że Starosta nie odpowiedział na jego 

pytania, bowiem kiedy podejmowana była uchwała w sprawie sprzedaży NZOZ-

ów Starosta mówił, iż ma pomysł na restrukturyzację, także obecne słowa nijak 

mają się do tych zapewnień.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że w gwarancjach są środki 

w wysokości 1 300 000,00 zł, które mogą być zwolnione na potrzeby ZOZ  

w Łowiczu. Odnośnie sprzedaży NZOZ-ów powiedział, że część wójtów wyraża 

zainteresowanie kupnem.  

Radny Michał Śliwiński poprosił, by Dyrektor ZOZ w Łowiczu przedstawił 

bilans ZOZ za dwa miesiące. Dodał, iż zgodnie z prośbą z poprzedniej sesji 

oczekuje, iż Radni otrzymają opracowane materiały na ten temat.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że nie ma bilansu 

za dwa miesiące, natomiast bilans za miesiąc styczeń wynosi minus 160 000,00 

zł, przy czym w porównaniu go w tym samym okresie z rokiem poprzednim  

wypada korzystniej. Dodał, że z płacami dla lekarzy jak na razie jest spokój,           

po rozmowie z ta grupą zawodową ma wrażenie, że nastroje są lepsze. 
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Nadmienił, iż ZOZ w Łowiczu jest w tragicznym stanie, sale nie były malowane 

od 13 lat, brakuje pewnych sprzętów.  

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał ile wynosi miesięczne 

wynagrodzenie lekarzy w Łowiczu?  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że najmniejsza 

pensja wynosi 2 400,00 zł, natomiast najwyższa niecałe 8 000,00 zł. Jednak            

po doliczeniu dyżurów te pensje są większe - dodał.  

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, ile lekarz otrzymuje za dyżur?  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu odpowiedział, że dyżur lekarza dla ZOZ to koszt 

2 000,00 zł.  

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy prawdą jest, iż lekarze w Łowiczu 

zarabiają po 15 000,00 zł.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że największe 

wynagrodzenie wynosi 17 000,00 zł.  

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż Dyrektor ZOZ w Łowiczu powinien             

co miesiąc mieć opracowany bilans dla ZOZ.  

Radny Paweł Bejda powiedział, iż czytał artykuł w gazecie Wyborczej 

odnośnie szpitala na ul. Północnej w Łodzi gdzie poprzez uatrakcyjnienie oferty 

usług medycznych szpital zmniejszył zadłużenie.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, iż zmniejszenie 

zadłużenia ZOZ w Łowiczu z 21 na 14 mln zł to też osiągnięcie. Dodał, że jeśli 

ZOZ w Łowiczu otrzyma pieniądze za nadwykonane usługi to również na tym 

zarobi.  

Radny Paweł Bejda odparł, iż w ZOZ w Łowiczu był przeprowadzony proces 

restrukturyzacji. Zaproponował, by uatrakcyjnić ofertę usług medycznych             

np. poprzez badania tomografem komputerowym.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że tomograf 

komputerowy to koszt 2 mln zł, a według niego są pilniejsze wydatki, chociażby 

ocieplenie budynku.  

Radny Paweł Bejda zauważył, iż może celowym byłoby przekazanie środków 

ze sprzedaży NZOZ-ów na celowe inwestycje w ZOZ w Łowiczu.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że do roku 2012 

szpital musi dostosować się do standardów unijnych.  
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Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał Radnego Sejmiku 

Województwa Łódzkiego Tadeusza Gajdę co może zaoferować, by pomóc ZOZ 

w Łowiczu?  

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda odpowiedział, że 

szpital może ubiegać się o środki finansowe na urządzenia medyczne o wartości  

powyżej kwoty 100 000,00 zł, przy czym wykład własny musi wynosić 

50 000,00 zł.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że w ubiegłym roku ze 

sprzedaży NZOZ-ów uzyskano kwotę 360 000,00 zł, z czego 100 000,00 zł 

przeznaczono na ZOZ w Łowiczu. Obecnie na pomoc dla ZOZ przeznaczona 

jest kwota 200 000,00 zł oraz 1 300 000,00 zł w gwarancjach dla ZOZ, poza tym 

złożony został wniosek na termomodernizację ZOZ, ponieważ jest to pilna 

potrzeba.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że tomograf 

komputerowy pozostanie tematem aktualnym, ponieważ w przyszłym roku 

będzie można składać wnioski o dofinansowanie na zakup takiego sprzętu.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że XVII Sesja RPŁ 

odbędzie się 22 kwietnia 2008 roku.  

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

Ad pkt. 14 

Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady  XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

      Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka  

J.  Idzikowska  

 


