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PROTOKÓŁ Nr XVII/08 

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 22 kwietnia 2008 roku 

w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7. 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji - 20 Radnych /nieobecny Radny  

  Eugeniusz  Bobrowski/                                         

Lista obecności    - /Zał. Nr 1/ 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad  

3. Wnioski do porządku obrad  

4. Przyjęcie protokołu z XVI 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2007 rok  

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum  

w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu,                            

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej                             

w Łowiczu oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 rok  

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego  

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2007 rok  

11. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przekazania 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi 

Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem 

Pomocniczym oraz Internatem  w Zduńskiej Dąbrowie  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                 

na dokonanie darowizny nieruchomości  
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży  

i zwolnienia z obowiązku zbycia  w drodze przetargowej 

nieruchomości  przeznaczonej na realizację urządzeń  infrastruktury 

technicznej  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

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

17. Zakończenie obrad XVII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XVII 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.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, w imieniu Klubu Radnych PSL – 

Porozumienia, że Klub ten nie ma żadnych uwag do porządku obrad XVII Sesji 

RPŁ.  

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

XVII Sesji RPŁ punktu 9 - Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. Pani Zofia 

Rżewska ma dziś konkurs na swoje stanowisko więc jest nieobecna – dodał. 

Zawnioskował o wprowadzenie w to miejsce punktu – Rozpatrzenie projektu 

uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Zaocznego Technikum Rolniczego na 

podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik rolnik, 

wchodzącego w skład ZSP im. J Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego po zmianach.  

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad  

3. Wnioski do porządku obrad  

4. Przyjęcie protokołu z XVII 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2007 rok  

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum  

w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu,                            

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej                             

w Łowiczu oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 rok  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zaocznego 

Technikum Rolniczego na podbudowie gimnazjum, kształcącego                    

w zawodzie technik rolnik, wchodzącego w skład ZSP                                  

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2007 rok  

11. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przekazania 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi 

Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem 

Pomocniczym oraz Internatem  w Zduńskiej Dąbrowie  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                 

na dokonanie darowizny nieruchomości  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży  

i zwolnienia z obowiązku zbycia  w drodze przetargowej 

nieruchomości  przeznaczonej na realizację urządzeń  infrastruktury 

technicznej  
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

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

17. Zakończenie obrad XVII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Radni po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia  

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

Radny Eugeniusz Bobrowski/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

przyjęli protokół z XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

okresie między sesjami.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że ZPŁ w okresie 

międzysesyjnym odbył 6 protokołowanych posiedzeń. Najistotniejszymi 

tematami posiedzenia Zarządu było:  

w   zakresie   edukacji  

- Zajęcie stanowiska w sprawie planowanej liczby oddziałów w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki w roku szkolnym 

2008/2009 - Członkowie Zarządu zdecydowali o liczbie oddziałów                              

w szkołach ponadgimnazjalnych oraz publicznym liceum pijarskim  

prowadzonych przez Powiat Łowicki w roku szkolnym 2008/2009 

- Zatwierdzenie arkuszy i zmian do arkuszy organizacyjnych - Członkowie 

Zarządu zatwierdzili arkusze i zmian do arkuszy organizacyjnych dla MOS                    

w Kiernozi,  ZSP Nr  3 Łowiczu, ZSP Nr 4 w Łowiczu, II LO w Łowiczu 

- Przedstawienie wyników z przeprowadzonego konkursu na wyłonienie 

Najlepszych Sportowców z Powiatu   Łowickiego w 2007 roku – 08.04. 2008 
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roku nastąpiło podsumowanie wyników konkursu na wyłonienie Najlepszych 

Sportowców z Powiatu Łowickiego w 2007 roku oraz zdecydowano o zakupie 

nagród rzeczowych dla szkół biorących udział we współzawodnictwie szkolnym  

- Zajęcie stanowiska w sprawie pisma  Dyrektora II LO w Łowiczu dotyczącego 

zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora  tej szkoły. 

 

- Podjęcie decyzji w sprawie podziału środków finansowych przekazanych na 

zwiększenie subwencji oświatowej na 2008 rok -  Członkowie Zarządu dokonali 

podziału środków finansowych na szkoły  i placówki oświatowo - 

wychowawcze prowadzone przez powiat łowicki, w sumie podzielono                                    

1 726 050,00 zł   

 

- Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania zakupu medali pamiątkowych                  

i nagród dla zawodników oraz gości Mistrzostw Polski                                             

U-12-V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar im. Leszka 

Jezierskiego oraz dofinansowania posiłku dla uczestników Rajdu Rowerowego 

im. Św. Józefa Od Józefa do Józefa z Warszawy do Kalisza i z Kalisza                             

do Warszawy pod hasłem „Rodzina Bogiem Silna” 

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

- Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Banku Gospodarki Żywnościowej 

dotyczącego ustalenia prawa służebności przechodu i przejazdu oraz wysokości 

rocznego czynszu za dzierżawiony parking - Członkowie Zarządu w związku                 

z pismem Banku Gospodarki Żywnościowej zaproponowali by BGŻ na piśmie 

przedstawił swoją propozycję. 

 

- Zajęcie stanowiska w sprawie słupów granicznych Księstwa Łowickiego - 

Członkowie Zarządu zdecydowali o podjęciu działania ku przejęciu słupów 

granicznych Księstwa Łowickiego wyznaczających jego granice z zachodu                   

na wschód.  

 

w zakresie finansów 

 

Członkowie Zarządu zatwierdzili bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2007 rok oraz przygotował projekty uchwał na XVII Sesję RPŁ   

 

Członkowie ZPŁ podjęli uchwały w sprawie: 

1) ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/146/2008 Rady Powiatu  

    Łowickiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu  
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    Łowickiego na 2008 rok. 

2) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

3) przekazania w nieodpłatne użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego Zespołowi  

    Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu.  

4) powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

5) zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki  

    i Promocji Ziemi Łowickiej. 

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na XVII Sesje 

RPŁ w sprawie oraz przyjęli informacje: 

1. Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim  

2. Pozytywnie zaopiniował projekty uchwał RPŁ w sprawie: 

- przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia 

szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Jadwigi Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem 

Pomocniczym oraz Internatem  w Zduńskiej Dąbrowie  

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  

- sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia  w drodze przetargowej 

nieruchomości  przeznaczonej na realizację urządzeń  infrastruktury 

technicznej  

- zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

   

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w okresie między 

sesyjnym członkowie Zarządu uczestniczyli w następujących spotkaniach:  

1) 27.03.2008 r – spotkanie z przedstawicielami pracowników DPS                         

w Borówku, 

2) 28.03.w008 r – spotkanie z Wojewodą Łódzkim w sprawach obronności, 

3) 29.03.2008 r – Dzień Seniora Strażaka w Wyborowie, 

4) 01.04.2008 r – spotkanie z Radą Pedagogiczną w II LO w Łowiczu, 

5) 02.04.2008 r – spotkanie z dyrektorem Góreckim z MR i RW w sprawie 

ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, 

6) 03 – 04.04.2008 R – Zgromadzenie Ogólne ZPP,  

7) 08.04.2008 r – spotkanie z Zarządem Powiatowym OSP w Łowiczu 

dotyczące organizacji Biesiady Strażackiej w Skansenie w Maurzycach,  

8) 11.04.2008 r – spotkanie z Dyrektorem Zarządu Krajowego                                 

i Komendantem Łowickim OHP,  

9) 14.04.2008 r – spotkanie w sprawie dożynek powiatowych w Kiernozi, 

10) 16- 18.04 .2008 posiedzenie komisji stałych RPŁ , 

11) 21.04.2008 r – spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty. 

W środy są wyznaczone również godziny przyjęć Zarządu – dodał.  
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Radny Jerzy Wolski poprosił, aby przy następnym  sprawozdaniu  z prac 

Zarządu  Powiatu Łowickiego przedstawianych było więcej szczegółów 

podejmowanych decyzji, np. wysokości dofinansowywania. 

 

Ad pkt. 6  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek  powiedział, że 

w dniu 29 marca uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka Seniora, 30 marca 

brał udział w mszy świętej za żołnierzy Armii Krajowej, w dniu 4 kwietnia                    

w obchodach Dni Kultury Ukraińskiej, 13 kwietnie w uroczystej mszy świętej w 

Kościele u Pijarów – „Światowy dzień pamięci ofiar Katynia”, 18 kwietnia br. 

był uczestnikiem konferencji „Nauczyciel i uczeń w bezpiecznej szkole”.  

 

Ad pkt. 7  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2007 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że sprawozdanie                          

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok było szeroko omawiane 

na poszczególnych posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego 

/Zał. Nr 2/. Jeśli będą do niego jeszcze jakieś pytania to ja na nie odpowiem – 

dodała. Odczytała Uchwałę Nr III/110/2008  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii 

dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego  z wykonania budżetu  

za 2007 rok /Zał. Nr 3/. 

Radna Jolanta Kępka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/.  Odczytała Uchwałę Nr III/111/2008  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 

2008 roku  w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium za 2007 rok /Zał. Nr 5/. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o dyskusje w powyższej 

sprawie.  

Radny Michał Śliwiński poprosił o przedstawienie zaleceń pokontrolnych                

z przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi             

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odczytała zalecenia pokontrolne                           

z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych  w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 6/. 

Radny Paweł Bejda zapytał z jaką datą są przedstawione zalecenia 

pokontrolne. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała , że zalecenia te wpłynęły  

do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w dniu 04 kwietnia 2008 roku.  

Czyli za niedługo miną te 30 dni, następne moje pytanie - czy Panie Starosto 

jakieś wyjaśnienia poszły w związku z tymi zaleceniami – zapytał Radny Paweł 

Bejda. 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że materiał jest przygotowywany. 

Bo tutaj Pan Przewodniczący ma się ustosunkować do tego w ciągu 30 dni – 

dodał Radny Paweł Bejda. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu – nadmieniła Skarbnik Powiatu Ewa 

Kotarska. 

Tak jest to oczywiste – odparł Starosta Janusz Michalak.  

Czyli możemy powrócić do sprawy  na następnej Sesji – dodał Radny Paweł 

Bejda.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że jako radny 

niezależny reprezentujący mieszkańców powiatu łowickiego z ramienia 

Stowarzyszenia Rzeczpospolita Łowicka będzie głosował za udzieleniem 

absolutorium obecnemu Zarządowi. 

Zapraszam Państwa Radnych do dyskusji – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  
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Radna Jolanta Kępka poinformowała, że na dzisiejszej  Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego przyszło Radnym oceniać działania samorządu terytorialnego i jego 

organu wykonawczego jakim jest Zarząd Powiatu Łowieckiego. Myślę, że               

w najważniejszej bo w sferze finansowej. Klub Radnych „PiS i Sprzymierzeni” 

stwierdza, że Starosta i ZPŁ działał zgodnie z prawem, przestrzegał zasad 

roczności, jedności, zupełności jawności, przejrzystości, równowagi – dodała. 

Nadmieniła, iż budżet Powiatu Łowickiego w roku 2007  odpowiadał 

powyższym zasadom. Dodała, że Klub stwierdził, że były realizowane przez 

Starostę i Zarząd Powiatu Łowickiego obowiązki wynikające z ustawy                       

o finansach publicznych dotyczące kontroli finansowej jednostek 

organizacyjnych powiatu i właściwej kontroli wewnętrznej. Nadmieniła,               

że kontrole wewnętrzne umożliwiły sprawdzenie i ocenę działalności 

kontrolowanego podmiotu z punktu widzenia legalności, rzetelności, celowości  

i gospodarności. Starosta i  ZPŁ nie uchylał się od zadań  i wydatków 

obligatoryjnych, właściwie ponosił nakłady i rozliczenia finansowe - dodała.  

Kontynuując mówiła, że działania Starosty i ZPŁ podejmowane                           

w imieniu samorządu były celowe z punktu widzenia potrzeb publicznych,                    

a najważniejsze znaczenie przypisywano działaniom  mającym na celu 

prawidłowe zarządzanie  i gospodarowanie środkami finansowymi, natomiast 

wydatki finansowe miały charakter celowy, przedmiotowy i polegały na 

przyjęciu takich merytorycznych rozwiązań, by wystarczały one na rzeczywiste 

i najważniejsze potrzeby publiczne. Stwierdziła, że  ZPŁ jest kompetentny                 

w tym zakresie.  

Starosta i Zarząd trafnie i celowo wydawał środki z punktu widzenia jego 

przedmiotowo - gospodarczego przeznaczenia, Starosta i Zarząd postępowali 

gospodarnie i nierozrzutnie jeżeli chodzi o wydatki, działania Starosty i Zarządu 

były efektywne, widać w nich było decyzyjność, opanowanie sytuacji 

problemowej, podejmowanie trafnych i szybkich decyzji – dodała. Uważamy,  

że były rzetelnie, celowo i gospodarnie ponoszone wydatki na Radę Powiatu 

Łowickiego, telefony komórkowe i stacjonarne, wyjazdy służbowe, 

administrację wydatki rzeczowe. Budżet Powiatu Łowickiego na 2007 rok od 

samego początku jego tworzenia nie budził zastrzeżeń wśród Radnych z Klubu.  

Nadmieniła, iż Starosta i Zarząd zmierza ku oszczędzaniu i zmniejszaniu 

wysokości długu Powiatu Łowickiego. Założenia budżetu na rok 2007, filozofia 
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jego tworzenia były planowane z logiką i znajomością potrzeb publicznych, 

Starosta i Zarząd wszystko przewidują i bezmyślnie nie biorą kredytów – 

dodała. Starosta i Zarząd Powiatu prowadzą właściwą i przemyślaną politykę 

finansową, Radni z Klubu „PiS i Sprzymierzeni” będą głosować za udzieleniem 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego – dodała.  

Jeżeli chodzi Panie Starosto o kontrolę RIO, uważamy że dotyczy ona 

akurat poprzedniej kadencji, ale w związku  z tym że ciągłość władzy jest,                     

a reprezentuje Pan tą ciągłość tak jak jest Burmistrz po Burmistrzu, Prezydent 

po Prezydencie i Starosta po Staroście uważam że powinien Pan wyeliminować 

zalecenia pokontrolne i wyciągać konsekwencje wobec osób które dopuściły się 

tych uchybień – dodała. 

Szanowni Państwo Radni  z ogromnym niepokojem, zdziwieniem i oburzeniem 

stwierdzam, że Pani Radna Jolanta Kępka , Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

jednocześnie występuje w obronie i z taką chwałą , podnosi temat prawidłowego 

działania Starosty Janusza Michalak - stwierdził Radny Paweł Bejda. Jest to 

sytuacja proszę Państwa chora, nie może tak być, że Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej  w ten sposób postępuje uważam, że dwa w jednym Pani Radna to 

jest trochę za dużo, nie może być tak, że jest Pani szefową Klubu i zarazem 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, myślę że powinniśmy to zmienić  i apeluje 

do Państwa Radnych o zastanowienie się bo to jest dla uzdrowienia tej 

niezdrowej chorej sytuacji – dodał. 

Pani Jolu faktyczne to co Pani powiedziała, w dużej mierze się zgadza tylko, że 

to głównie odnosi się nie tyle do Zarządu tylko do Pani Skarbnik, ja na wstępie 

mojej wypowiedzi chciałbym podziękować Pani Ewie Kotarskiej Skarbnik 

Powiatu Łowickiego za dopilnowanie wykonania budżetu, ponieważ                             

w paragrafach wszystko się zgadza, zwracając się do Pana Starosty  nie będę już 

takim optymistą – poinformował Radny Michał Śliwiński Stwierdził, że przy 

głosowaniu nad przyjęciem budżetu na rok 2007, część Radnych z Klubu 

Radnych „PSL – Porozumienie” głosowała nad przyjęciem budżetu, ponieważ 

Starosta obiecywał, że będzie to budżet rozwojowy i w trakcie roku pojawi się 

jeszcze więcej pieniążków na inwestycje,  jednakże 3,9 % na inwestycje 

drogowe, 5,5% na inwestycje jak załatanie dziury w dachu to nie można nazwać 

wielkimi inwestycjami, to nie można nazwać wielkim sukcesem. Kolejnym 

Pańskim sukcesem nie jest też pozyskiwanie środków zewnętrznych, raczej 

lepiej przychodzi Panu wyprzedaż majątku - wiemy o tym,  to co Pani Kępka 
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powiedział, że Pan nie bierze kredytów -ok nie bierze, ale wyprzedaje majątek 

mamy tutaj kilku przedsiębiorców, kilku rolników i tego kto wyprzedaje 

majątek, nie można nazwać dobrym  gospodarzem - dodał.  

Pewnie już Pan  wie do czego będę zmierzał Panie Starosto, zmierzam               

do tego by pokazać Pańskie oszustwa, bo tak to chcę nazwać, może 

przynajmniej tak czuje się część radnych, w wydaje mi się że nie tylko Radnych 

PSL – Porozumienie – dodał. Poinformował, że pierwszym takim punktem 

właśnie do tego, jest to, że pod pretekstem ratowania szpitala doprowadził Pan 

Starosta do podjęcia uchwał zezwalających na sprzedaż ośrodków zdrowia. 

Próbował Pan przedstawić Radzie pomysł na ratowanie łowickiego szpitala, 

pomysł którego tak naprawdę Pan nie miał - przepraszam miał Pan pomysł, ale 

to był czas przed kampanią wyborczą i faktycznie w ten sposób mi się wydaje 

chciał Pan promować  swoją osobę i z przykrością stwierdzam że kosztem 

Powiatu Łowickiego - dodał.  

Kolejny raz Panie Starosto oszukał nas Pan przy podejmowaniu uchwały 

dotyczącej sprzedaży tego właśnie tutaj budynku, Radni zdecydowali się na to 

żeby był ten budynek sprzedany o ile zakupimy drugi budynek w BGŻ – cie, 

taka była przynajmniej intencja uchwały, ja rozumiem że  nie błoto zapisane  

choć ja próbowałem do tego doprowadzić żeby taki zapis w tej uchwale był - no 

nie udało mi się trudno – dodała. Z zakupu BGŻ – tu nic nie wyszło,                              

a w dalszym ciągu ten budynek  jest stawiany  do sprzedaży i teraz należało by 

zapytać Panie Starosto czy ktoś ma już obiecane, że ten budynek będzie mógł 

nabyć czy faktycznie ta wielka wizja budowy budynku Starostwa który tak 

naprawdę niczym się nie różni od poprzedniego tylko tyle że będzie miał troszkę 

inaczej usytuowany dach - zapytał. Panie Starosto myślę, że mogę powiedzieć 

tak naprawdę, że nie  ma Pan pomysłu na dalsze rządzenie tym powiatem, 

powiem tak Klub Radnych PSL – Porozumienie wstrzyma się od głosu nad 

udzieleniem absolutorium zarządowi, ale to tylko dla tego że w nowym 

Zarządzie pojawił się ktoś kto prowadzi działalność gospodarczą, myślę że 

osoba Pana Wicestarosty Bolesława Heichman wniesie coś nowego do tego 

Zarządu, a my chcemy współpracować dlatego wstrzymamy się od głosu,                      

a i jeszcze jedno Pani Radna powiedziała, że Pan starosta nie bierze kredytów,              

a  wzrost kredytu o 1 milion złoty w stosunku do roku 2006 Pani Jolu jak Pani to 

wytłumaczy – zapytał Radny Michał Śliwiński.  
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Pan Michał lubi trochę przesadzać ze słowami, dobrze, że tylko ze słowami, 

Panie Michale jeżeli komuś zarzuca się oszustwo, to trzeba poprzeć to faktami,              

a nie oszustwami, mówi pan o tym że ośrodki miały być sprzedane, a pomoc 

udzielona szpitalowi, a czy zadał sobie Pan chwile trudu i zajrzał ile środków            

z budżetu, co wiąże się chociażby z tym zwiększeniem zadłużenia o 1 milion 

złotych poszło na ZOZ w zeszłym roku – 1,5 mln zł – stwierdził Starosta 

Janusz Michalak. Sprzedaliśmy w zeszłym roku pusty OZ w Łyszkowicach za 

który wzięliśmy 230 000,00 zł  drobna różnica jest,  ponadto twierdzi Pan,                   

że obiecywałem przy uchwalaniu budżetu, że będą wyższe środki , proszę Pana 

nie wiem czy Pan pamięta jaki Pan wniosek składał w imieniu Klubu na tej Sesji 

właśnie z przeznaczeniem środków na drogi, był on na drobne inwestycje 

drogowe, był on o 500 000,00 zł niższy w stosunku do tego co zostało 

wykonane więc my możemy się sprzeczać , powinniśmy nawet się sprzeczać, 

powinniśmy dyskutować ale prosiłbym żeby raczej słowa ważyć i dobierać 

adekwatnie do faktów i sytuacji – dodał.  

Radna Jolanta Kępka powiedziała, że Radny Michał Śliwiński nie pamięta 

tego, że pustostan w Łyszkowicach mógłby stać do tej pory, gdzie niszczał przez 

kilka lat i podczas tamtej kadencji. Myślę, że dobrze, iż Zarząd i Pan  Starosta 

podjął decyzje o takiej formie ponieważ nareszcie ten majątek nie będzie 

niszczał, za chwileczkę Pan doktor Tworek otworzy swoją poradnię i następny 

budynek zostanie pustostanem i trzeba będzie również pomyśleć jak go trzeba 

będzie adaptować ewentualnie na jakieś inne potrzeby którym będzie mógł 

służyć - dodała. Stwierdziła, że jeżeli chodzi o sprawę BGŻ- tu , to nie było to 

ani od Starosty, ani od Zarządu ani od Radnych zależne ponieważ jeżeli ktoś 

daje większą cenę na przetargu to wiadomo, że BGŻ nie będzie negocjował                       

z powiatem tylko sprzeda to za wysoką cenę. Uważam, że starania które                       

są czynione w tej chwili o budowę budynku z tyłu za Starostwem i przeniesienie 

Wydziałów z tego obiektu będą mogły służyć  całemu powiatowi, żeby wszyscy 

petenci którzy będą przychodzić do Starostwa mogli być w jednym miejscu                     

i załatwiać sprawy w jednym miejscu ich dotyczące, jeżeli chodzi o to że 

Starosta i Zarząd nie działa, ja myślę że zakończona restrukturyzacja szpitala 

jest bardzo dużym sukcesem – dodała.   

Kogo – zapytał Radny Paweł Bejda. 
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Uważam, że jest to duży, duży sukces , cały czas Starosta i Zarząd myślą o tym, 

żeby ten szpital funkcjonował i służył społeczeństwu tego powiatu – stwierdziła 

Radna Jolanta Kępka. Nadmieniła, iż  według niej oszczędności na środkach 

transportu i na jeszcze innych rzeczach są właściwie przeprowadzane                              

i naprawdę można te pieniądze spożytkować na inne cele. Myślę, że środki które 

były przeznaczone na inwestycje drogowe w dużo większej kwocie też na 

pewno posłużą zabezpieczeniu bezpieczeństwa mieszkańców tego powiatu, 

myślę że to co było powiedziane to nie były żadne oszczerstwa, oszustwa ja 

myślę ze podchodzi się do wielu rzeczy na prawdę bardzo rozsądnie – dodała.  

Panie Starosto tak jak zaznaczyłem słowo oszust odniosłem konkretnie do osoby 

swojej i tutaj Radnych, nie chodziło mi o oszustwa jakieś finansowe tylko 

mówię w sensie stricte podejmowanych uchwał, przedstawiłem czego 

dotyczyło, także niech tutaj Pan nie przesadza, może zaraz powie Pan,                       

że ja Pana obraziłem, takie jest odczucie nas Radnych – stwierdził Radny 

Michał Śliwiński. Pani Jolu przypomina Pani ten szpital i restrukturyzację którą 

zaczęliśmy i tą dyskusje o restrukturyzacji  która była burzliwa, akurat tutaj też 

w części tej restrukturyzacji sporo mieliśmy uwag z obecnym Starostą także 

niech mi Pani nie mówi, że w ciągu ostatniego pół roku kiedy zmienił się tylko 

Dyrektor  i rok Zarządu można było zrobić taką dużą restrukturyzację, tutaj 

proszę nie przypisywać tylko sobie zasług bo jest to akurat nasza wspólna 

zasługa – dodał. 

Czy są jeszcze jakieś głosy w tym temacie, nie widzę, uważam dyskusje za 

zakończoną – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Poprosił 

Przewodniczących Komisji stałych RPŁ o przedstawienie opinii Komisji                      

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok. 

Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna opinia  

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli  – pozytywna opinia 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna opinia, 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

- pozytywna opinia 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Łowickiego za 2007 rok 

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

nieobecny Radny Eugeniusz Bobrowski/  

za     - 12 

przeciw    - 0 

wstrzymało się  - 8  

podjęli uchwałę Nr XVII/ 148/ 2008 w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2007 rok /Zał. Nr 7/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił przerwę w obradach XVII 

Sesji RPŁ – godz. 14.44 

 

Obrady wznowiono – godz. 15.30. 

 

Ad pkt. 8  

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum  

w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 rok  

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska powiedziała, że informacja                        

o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum  

w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 rok została przedstawiona Radnym                  

na posiedzeniach Komisji, w związku z czym jeśli pojawią się pytania, odpowie 

na nie /Zał. Nr. 8/ 

  

Pytań nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 9  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zaocznego 

Technikum Rolniczego na podbudowie gimnazjum, kształcącego  

w zawodzie technik rolnik, wchodzącego w skład ZSP im. J Dziubińskiej  

w Zduńskiej Dąbrowie  
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Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak odczytała projekt 

uchwały w sprawie utworzenia Zaocznego Technikum Rolniczego  

na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik rolnik, 

wchodzącego w skład ZSP im. J Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, dlaczego uchwała w sprawie utworzenia 

Zaocznego Technikum Rolniczego na podbudowie gimnazjum, kształcącego  

w zawodzie technik rolnik, wchodzącego w skład ZSP im. J Dziubińskiej  

w Zduńskiej Dąbrowie ma zostać podjęta z dzisiejszą datą?  

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że skoro już padło takie pytanie,  

to odpowie skąd wyniknęła konieczność podjęcia takiej uchwały. Szkoła 

fizycznie istnieje, natomiast w dokumentacji nie istnieje zgodnie z prawem – 

mówił. Dodał, że szkoła ta została utworzona jedynie na zasadzie przesłania 

pisma z Wydziału EKS do ZSP w Zduńskiej Dąbrowie. Nadmienił też, że jeśli 

uchwała nie zostanie podjęta uczniowie nie otrzymają świadectw pod koniec 

roku szkolnego oraz, że w tej sprawie poczyniono ustalenia z Kuratorium 

Oświaty - dodał.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna. 

   

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

nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Jolanta Kępka, Dariusz Mroczek/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVII/149/2008 w sprawie utworzenia Zaocznego 

Technikum Rolniczego na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie 

technik rolnik, wchodzącego w skład ZSP im. J Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie / Zał. Nr 9/.  

 

Ad pkt. 10  

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2007 rok. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu Martyna Szpiek 

Górzyńska powiedziała, że materiał Sprawozdanie z realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

za 2007 rok był omawiany na poszczególnych posiedzeniach Komisji Stałych 
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Rady /Zał. Nr 10/. Jeśli Radni mają pytania w związku ze sprawozdaniem 

wówczas na nie odpowiem – dodała. 

  

Radni nie zgłosili pytań i uwag.  

 

Ad pkt. 11 

 

Działalność kulturalna  w Powiecie Łowickim 

  

Główny Specjalista w Wydziału EKS Ilona Fudała przedstawiła materiał 

dotyczący działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 11/.  

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag.  

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przekazania Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej  w Zduńskiej 

Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym oraz Internatem   

w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak odczytał projekt uchwały RPŁ w sprawie 

przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi 

Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym oraz 

Internatem  w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

Radny Jerzy Wolski powiedział, że kiedyś szkoła w Zduńskiej Dąbrowie była 

już pod władaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w związku z tym 

ma wątpliwości, co stanie się w sytuacji, gdy MRiRW nie będzie chciało już 

mieć nadzoru nad tą szkołą? Dodał, że po lekturze artykułu w „Dzienniku 

Łódzkim – Wiadomości Dnia” dowiedział się, że istnieje możliwość 

prywatyzacji lub przebranżowienia szkoły, co rodzi jego dodatkowe obawy, 

ponieważ ZSP w Zduńskiej Dąbrowie jest jedyną szkołą typowo rolniczą                     

na terenie powiatu łowickiego.  

 

Rafał Klepczarek z Redakcji „Dziennika Łódzkiego – Wiadomości Dnia” 

odpowiedział, że w jego artykule pojawił się błąd, ponieważ nie ma możliwości 

przebranżowienia szkoły.  
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Starosta Łowicki Janusz Michalak dodał, że w dokumentacji związanej  

z przekazaniem szkoły znajdzie się zapis, który zobowiąże MRiRW do 

prowadzenia szkół rolniczych. Nadmienił, że przekazanie majątku nastąpi na 

rzecz Skarbu Państwa którego przedstawicielem na terenie powiatu jest Starosta.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna. 

 

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

nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz Mroczek/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVII/150/2008 w sprawie przekazania Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie 

wraz z Gospodarstwem Pomocniczym oraz Internatem  w Zduńskiej Dąbrowie 

/Zał. Nr 12/.  

 

Ad pkt. 13  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody                            

na dokonanie darowizny nieruchomości. 

 

Główny Specjalista w Wydz. GGN Anna Kasińska odczytała projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 
Poinformowała, że łącznie przekazywanych jest 86,35 ha gruntów, 36 ha wokół 

szkoły i 50,35  położonych m.in. w Bogorii, Rząśnie, Dąbrowie , Bogorii 

Pofolwarcznej, grunty te będą przekazane w drodze darowizny – dodał.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

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

nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz Mroczek/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVII/ 151/2008  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości /Zał. Nr 13/. 
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Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży  

i zwolnienia z obowiązku zbycia  w drodze przetargowej nieruchomości  

przeznaczonej na realizację urządzeń  infrastruktury technicznej. 

  

Główny Specjalista w Wydz. GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia  w drodze 

przetargowej nieruchomości  przeznaczonej na realizację urządzeń  

infrastruktury technicznej. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

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

nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz Mroczek/ 

za    -19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVII/ 152/2008 w sprawie sprzedaży i zwolnienia                              

z obowiązku zbycia  w drodze przetargowej nieruchomości  przeznaczonej                  

na realizację urządzeń  infrastruktury technicznej /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 15  

 

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.  

 

Radny Paweł Bejda powiedział, że w imieniu Klubu PSL - POROZUMIENIE 

składa wniosek dotyczący zmiany planu wydatków budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok: 

1) przeznaczyć 1,5 mln zł na zakup tomografu dla szpitala – dlaczego to 

myślę że nie muszę tego uzasadniać jak bardzo potrzebny jest szpitalowi 

łowickiemu tomograf,  po to żeby dobrze służył społeczności  powiatu nie 

tylko łowickiego i po to aby zwiększyć atrakcyjność naszego szpitala                     

w celu prawidłowego wykonywania kontraktu i pozyskiwania 

dodatkowych środków z NFZ-tu , środki na ten cel proponuje przesunąć 



19 

 

500 000,00 zł z działu 750, rozdział 75020 § 6050 i 1 000 000,00                        

zł z § 991; 

2) spłacić kredyt w wysokości 400 000,00 zł i proponuje te 400 000,00                   

zł z przesunięcia następujących środków finansowych: 266 500,00                    

zł z działu 758, rozdział 75818, § 4810 i kwotę 133 500,00 zł  z działu 

921, rozdział 92114 / Zał. Nr 15/. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek ogłosił 

przerwę w obradach XVII Sesji RPŁ - godz. 16:00  

 

Obrady wznowiono o 16:20  

 

Starosta Janusz Michalak powiedział, że na zwołanym posiedzeniu ZPŁ 

zadecydowano, by nie uwzględniać wniosku złożonego przez Klub PSL - 

POROZUMIENIE, ponieważ propozycja ta sprowadza się do zaproponowania 

pacjentom ZOZ w Łowiczu „ zamiast kroplówki lampki wina”.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że cieszy się  

z tego, że poruszony został temat zakupu tomografu komputerowego. Jednakże 

na ZOZ – ie ciąży zobowiązanie finansowe wobec Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego (WSRM), w związku z czym trudno jest zapewnić 

płynność finansową, gdybym miał wybierać pożyczka dla ZOZ - u albo 

tomograf komputerowy – wybrałbym pożyczkę – mówił – bo pożyczka                         

to priorytet - stwierdził.  

 

Radny Krzysztof Figat zauważył, iż właściwym według niego postępowaniem 

byłoby danie narzędzia, które zapewniłoby spłatę zobowiązań, a takim jest 

właśnie tomograf komputerowy.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że tomograf  

da oszczędności dla ZOZ w Łowiczu w wysokości ok. 100 tys. zł rocznie. 

Jednak te oszczędności nie pozwolą spłacić zobowiązań finansowych, bez 

pożyczki nie damy rady – mówił.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że Radni  proponując zmiany w budżecie 

są skłonni pomóc ZOZ w Łowiczu. Te zmiany jakie przedstawiliśmy nie są  po 

to żeby panu utrudnić tylko żeby pomóc, kolega Figat zaproponował, aby 

tomograf ten wykorzystać do negocjacji z WSRM, myślę że pieniądze które 

zaznaczyliśmy na spłatę kredytu można przesunąć na tą pożyczkę dla szpitala 

nie dając całego miliona dla szpitala na pożyczkę , tylko pozostać na tomografie 

za 1,5 mln zł  i 400 tyś.  na to żeby pan mógł usiąść do negocjacji z kolumną – 

dodał.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że miesięcznie 

koszt obsługi kredytów to 100 tys. zł, 30 tys. zł to układ ratalny wobec ZUS, 

100 tys. zł to ugody z pracownikami. Od 10 miesięcy nie mamy komornika                     

w szpitalu dlatego, że ludzie oczekiwali iż te pieniądze dostaną – dodał. 

Nadmienił, iż szpital obsługuje jeszcze jedno zobowiązanie na kwotę 3,5 mln zł. 

Na ten moment jeśli byłoby 40 tys. zł i jakaś wizja na przyszłość, szansa jednak 

my potrzebujemy na to by funkcjonować, niestety z bólem serca mówię że w tej 

chwili gdybym miał wybierać to wybrał bym pożyczkę – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że powie, to o co sam zabiegał                              

w poprzedniej kadencji, by nie dawać dla ZOZ w Łowiczu pieniędzy na 

konsumpcję. Z poprzednimi dyrektorami też o to toczyłem boje, te pieniądze 

zostały praktycznie rozdysponowane i nie przynosiły żadnego efektu 

ekonomicznego , ostatnią decyzją jaką podjęliśmy o pomocy szpitalowi właśnie 

była restrukturyzacja i to przynosiło nam jakąś inną gotówkę, dzięki temu że 

podjęliśmy tą restrukturyzacje dług zmalał o 4,5 mln jeśli dobrze pamiętam 

cyfry tak więc mieliśmy jeszcze inny realny efekt , teraz też chcemy coś takiego 

zrobić – dodał Z przykrością stwierdził, że pan dyrektor który jest na nowym 

kontrakcie nie widzi wizji dalszego rozwoju po prostu nie chce podjąć pewnej 

waliki. Panie dyrektorze tak więc mi się wydaje, że może nie trzeba było 

decydować się na nowy kontrakt  - dodał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski stwierdził, że każdy radny ma 

prawo go oceniać. Ale teraz mówmy o faktach, jeżeli  pan mówi że dawaliście 

na restrukturyzację, to proszę powiedzieć ile i kiedy, jeżeli pan mówi,                           

że dawaliście po to żeby przejeść to proszę powiedzieć czy pożyczka to jest po 

to żeby je przejeść – nie , pożyczka jest  do zwrotu, to nie jest macie i sobie 

radźcie, panie radny proszę opierać się na faktach, proszę podać liczby ile 

poszło na restrukturyzację, tak organ założycielski zagwarantował kredyty 

natomiast wszystko jest  obciążeniem ZOZ – u i powiedzmy to sobie – 

odpowiedział.   

 

Panie dyrektorze dawaliśmy na to żeby pracownicy szpitala mogli dostać 

wynagrodzenia, jeśli pan chce to ja wrócę do tych liczb – nadmienił Radny 

Michał Śliwiński.  

 

Ale proszę powiedzieć ile i kiedy – stwierdził Dyrektor ZOZ w Łowiczu 

Andrzej Grabowski.  

 

Radny Michał Śliwiński odpowiedział, że Dyrektor ZOZ w Łowiczu tak 

przygotowany na sesję nie przychodzi. Jak pan chce to ja mogę panu te liczby 
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wyciągnąć bo tutaj są też radni którzy byli w poprzedniej kadencji i wiemy,                 

że dawaliśmy pieniążki aby wypłacić pielęgniarkom pensje – dodał. 

 

Ile i kiedy proszę powiedzieć – stwierdził Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej 

Grabowski.  

 

Jak pan chce to ja te dane przygotuję – dodał Radny Michał Śliwiński. 

 

Bardzo proszę powiedzieć ile i kiedy, daliście państwo na restrukturyzacje i za 

to dziękujemy, ale poza tym to były tylko zagwarantowane te kredyty i to 

niestety  wszystko, pierwsze konkretne pieniądze które się pojawiły to na 

obsługę na spłatę długu za 2006 rok , to się pojawiło w 2007 roku co nam 

pozwoliło przeżyć – odpowiedział Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej 

Grabowski.  

 

Radny Krzysztof Figat stwierdził, że dyskusja jest na tyle burzliwa,  

że wnioskuje aby spotkały się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisja Budżetu i Finansów                    

i zaopiniowały ten wniosek. 

 

Jaki wniosek – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Nasz wniosek  o zmiany w budżecie  – odpowiedział Radny Krzysztof Figat.  

 

Nie ma takiej możliwości, ponieważ Zarząd odrzucił ten wniosek – 

odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Więc po co dyskutujemy – zapytał Radny Krzysztof Figat.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni przechodzą 

teraz do głosownia.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał co ma być teraz głosowane. Czy wniosek który                

ja złożyłem w imieniu Klubu Radnych – zapytał. 

 

Nie, dlatego że wniosek ten odrzucił Zarząd – odpowiedział  Przewodniczący 

Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Ale to był dalej idący wniosek, Zarząd nie odrzuca tych wniosków i muszą iść 

one na Radę – odpowiedział Radny Michał Śliwiński. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poprosił Radcę 

prawnego o wypowiedzenie się  w tej sprawie.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że w jej 

przekonaniu skoro Zarząd wykonuje budżet, to Zarząd ma tutaj decydujące 

znaczenie.  

 

To Radni nie mają nic do powiedzenia, skoro jest wniosek formalny o zmianę                     

w budżecie  zaproponowanym przez Zarząd – zapytał Radny Paweł Bejda.  

 

I wniosek jest rozpatrzony przez Zarząd – odpowiedziała Radca prawny 

Zuzanna Kordialik – Gronczewska. 

 

Ale ten wniosek my chcemy postawić na radzie w celu przegłosowania                        

go – stwierdził Radny Paweł Bejda. 

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, że to nie jest wniosek do Zarządu tylko do 

Rady.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że poddaje pod 

głosowanie wniosek zgłoszony przez Klub Radnych PSL – POROZUMIENIE. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał Radcę prawnego czy wniosek formalny  

postawiony przez pana Radnego Krzysztofa Figata  powinien być głosowany 

przez Radę, czy pan Przewodniczący powinien poddać ten wniosek pod 

głosowanie. 

  

Głosuje się najpierw wniosek najdalej idący – nadmienił Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, że najpierw 

był wniosek o zmiany w budżecie, gdyby tego wniosku nie było, to nie było by 

także wniosku pana Figata. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił przerwę w obradach sesji 

RPŁ od godz. 16:30 do godz. 16:40.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Rada przechodzi 

teraz do głosowania wniosku zgłoszonego przez Klub Radnych PSL – 

PORZUMIENIE. Bardzo proszę o odczytanie pierwszego wniosku – dodał. 

 

Radny Paweł Bejda powiedział, że po dyskusji w Klubie PSL 

POROZUMIENIE chciałby przedstawić wniosek Klubu po zmianach. W trakcie 

dyskusji doszliśmy do wniosku że tą kwotę 400 000,00 zł którą w pierwszej 

wersji chcieliśmy przeznaczyć na spłatę kredytu proponujemy przeznaczyć na 

udzielenie pożyczki dla szpitala i tak Klub Radnych PSL POROZUMIENIE 

zgłasza następujące zmiany w planie wydatków powiatu łowickiego na 2008 

rok:  

1) przeznaczyć kwotę 1,5 mln zł na zakup przez Starostwo Powiatowe                       

w Łowiczu tomografu komputerowego i przekazanie go dla ZOZ                             

w Łowiczu w formie użyczenia w tym kwotę: 

- 500 000,00 zł z działu 750, rozdział 75020, § 6050; 

- 1 000 000,00 zł ze środków pożyczki dla ZOZ w Łowiczu. 

2) kwotę 400 000,00 zł przeznaczyć na udzielenie pożyczki dla ZOZ                                

w Łowiczu /Zał. Nr 16/ - poinformował. 

Chciałbym tylko dodać, że kwotę 500 000,00 zł  chcemy po prostu zabrać z tego 

działu 750, rozdziału 75020 § 6050 która jest przeznaczona na budowę nowego 

budynku  w starostwie, tak docelowo to te 500 000,00 zł będzie dużo, dużo                  

za mało podejrzewam że ta kwota będzie oscylowała wokół 1,5 mln zł i nie 

jesteśmy my Radni z Klubu PSL POROZUMIENIE w tej chwili za tym aby iść 

w tą inwestycje uważamy że są sprawy potrzebniejsze chociażby taka jak tutaj 

odczytany przeze mnie wniosek uważamy że środki te powinny pójść na 

tomograf komputerowy  - dodał.   

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman poprosiła o 5 minut przerwy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił przerwę w obradach sesji 

RPŁ od godz. 16:45 do godz. 17.00 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jeszcze w tej kwestii 

jakieś głosy, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos. 

 

Ja chciałbym jeszcze zabrać głos – odpowiedział Radny Paweł Bejda  
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Radny Waldemar Wojciechowski zawnioskował o zamknięcie dyskusji                              

i przejście do głosowania nad wnioskami. 

 

Proszę pan Radny Paweł Bejda, a po tym głosie głosujemy wniosek Radnego 

Waldemara Wojciechowskiego jeżeli będzie wola to dyskutujemy dalej, jeżeli 

nie przechodzimy do głosowania – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek.  

 

Proszę państwa po dyskusji w naszym klubie chciałbym w imieniu Klubu 

postawić dalej idący wniosek , który mówi w sposób następujący 900 000,00 zł 

przeznaczyć -  ja to oczywiście uzupełnię z których paragrafów, działów                          

i rozdziałów - na pożyczkę dla szpitala i 1 000 000,00 zł na tomograf 

komputerowy – poinformował Radny Paweł Bejda. Będą to środki  które 

można zabezpieczyć aby np. starać się o środki z zewnątrz jeżeli będzie potrzeba 

je pozyskać, będzie to inicjatywa i ZPŁ i pana dyrektora szpitala z tego co pan 

dyrektor mówił wcześniej na komisjach to kwota 900 000,00 zł całkowicie 

zaspokoiła by te należności które pan dyrektor musi w sposób natychmiastowy 

dokonać, natomiast kwota 1 mln zł byłby to początek i olbrzymia szansa dla 

szpitala łowickiego, aby był zakupiony tomograf komputerowy i bardzo proszę   

i apeluje do państwa radnych aby pozytywnie przychylić się do tego najdalej  

idącego wniosku i myślę że jest to wniosek który zadowoli w tej chwili 

dyrektora szpitala i potrzeby związane z naszą placówką zdrowia – dodał. 

 

Przepraszam bardzo ale przechodzimy do głosowania wniosku Radnego 

Wojciechowskiego o zamknięcie dyskusji w tej sprawie – poinformował 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.   

 

Ja dopóki nie usłyszę z jakich paragrafów i z czego kolwiek to ja naprawdę nie 

będę w ogóle głosowała, ja chciałabym aby w tej chwili pan Bejda odczytał 

wniosek z paragrafami, tak powinno to być, tak powinno to wyglądać – 

stwierdziła  Radna Jolanta Kępka  

 

Dobrze przed odczytaniem tego wniosku przegłosujemy czy toczymy dyskusje, 

czy ją kończymy – nadmienił Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  
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To jest zbyt ważna sprawa, to są dosyć duże sumy, też można powiedzieć że 

chodzi o życie ludzkie i czy szpital będzie funkcjonował czy nie - stwierdził 

Radny Michał Śliwiński. 

 

Panie Radny tym bardziej jeśli chodzi o życie ludzkie i o duże sumy  apeluje 

aby zająć się tym na komisjach i podejść do tego tematu na następnej sesji, a nie 

podejmować tak ważnej decyzji na gorąco mówiąc stąd 400 tyś. zł stamtąd                 

500 tyś. zł, a może jeszcze inaczej, proszę przechodzimy do głosowania 

wniosku pana Waldemara Wojciechowskiego o zakończenie dyskusji na temat 

wniosku, potem przejdziemy do odczytania przygotowanego przez pana Pawła 

Bejdę wniosku i będziemy głosować ten wniosek – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek. Zapytał, czy pan Radny Paweł Bejda jest gotów odczytać 

wniosek z paragrafami.  

 

Panie Przewodniczący proszę o 5 minut przerwy, ja ten wniosek przygotuję – 

zawnioskował Radny Paweł Bejda.  

 

Nie ma przerwy – stwierdził Radny Waldemar Wojciechowski. 

 

Dlaczego nie ma przerwy – zapytał Radny Andrzej Pełka. 

 

Bo było tyle przerw panie Radny Pełka – odpowiedział Radny Waldemar 

Wojciechowski. 

 

Panie Radny przed chwilą odbyła się Komisja Zdrowia, widziałem że dwoje 

ludzi podpisało listę, że było na tej komisji, a gdzie było pozostałe dwoje, nie 

poszło na Komisję Zdrowia, była przerwa 10 minut, proszę mi odpowiedzieć, 

jeśli chodzi o godzinę, że jest późna  to trzeba było zrobić sesję o 10 rano, a nie 

o 14.00 – stwierdził Radny Andrzej Pełka. 

 

Głosujemy wniosek o przerwę  5 minutową  - poinformował Przewodniczący 

RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

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

nieobecni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz Mroczek/: 

za    - 8 

przeciw   - 11 
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wstrzymało się   - 0 

nie uwzględnili wniosku o 5 minutową przerwę w obradach XVII Sesji RPŁ. 

 

Chciałem się zapytać kiedy było głosowane, że przerwa  przechodzi pod 

głosowanie – zapytał się Radny Andrzej Pełka. 

 

Szanowni państwo chciałem głosować zakończenie tej dyskusji bo ona 

naprawdę niczemu nie służy, jeśli jest przygotowany wniosek to bardzo proszę 

pana Pawła Bejdę o odczytanie wniosku – stwierdził Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek.  

 

Panie Przewodniczący bardzo proszę o odpowiedź kiedy była głosowana 

przerwa – dodał Radny Andrzej Pełka. 

 

Przed chwilą – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Tak, a  dlaczego nie była głosowana jeszcze przed chwilą – zapytał Radny 

Andrzej Pełka.  

 

Dlatego, że przerwa wcześniej nie była przedmiotem takiego napięcia i takich 

emocji między radnymi, bardzo proszę panie Radny Bejda o odczytanie 

wniosku – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że Klub Radnych PSL POROZUMIENIE 

proponuje przeznaczyć zamiast 1 mln zł zapisanego w zmianach w palnie 

wydatków powiatu łowickiego na 2008 rok 900 000,00 zł na pożyczkę dla 

szpitala pozostałe 100 000,00 zł przeznaczyć na zakup tomografu 

komputerowego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu i brakujące 900 000,00 

zł do kwoty 1 mln zł które będzie ogólnie przeznaczone w naszej propozycji                 

na zakup yomografu komputerowego pozyskać z następujących działów 

rozdziałów i paragrafów: 

- kwotę 500 000,00 zł z działu 750, rozdział 75020, § 6050, 

- kwotę 266 500,00 zł z działu 758, rozdział 75818, § 4810, 

- kwotę 133 500,00 zł z dział 921, rozdział 92114. 
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Radni w głosowaniu jawnym Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu 

wzięło udział 19 Radnych, nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz 

Mroczek/ 

za    - 8 

przeciw   - 11 

wstrzymało się  - 0 

odrzucili wniosek zgłoszony przez Radnego Pawła Bejdę w imieniu KLUBU 

PSL POROZUMIENIE.  

 

Radni przechodzą do głosowania projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu 

wzięło udział 19 Radnych, nieobecni Radni Eugeniusz Bobrowski, Dariusz 

Mroczek/ 

za    -11 

przeciw   - 8 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVII/ 153/ 2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 17/.  

 

Ad pkt. 16 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

sprawując swoją funkcję  powinien być bezstronny i umożliwiać Radnym 

zgłaszanie wniosków.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że decyzję w sprawie 

wniosku zgłoszonego przez Klub PSL POROZUMIENIE podjęła RPŁ.  

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia  

i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  

wyniknęła kwestia nie złożenia przez ZOZ w Łowiczu wniosku  

na przeprowadzenie okresowych badań uczniów gimnazjów i w związku  tym 
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badania te nie zostały zabezpieczone w Łowiczu. Zapytał, gdzie uczniowie będą 

mogli mieć wykonane te badania?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że faktycznie 

ZOZ w Łowiczu nie złożył wniosku na przeprowadzenie takich badań, jednak 

inne miasta np. Skierniewice mają podpisane duże kontrakty na te usługi.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, na jakie środki finansowe z tytułu 

przeprowadzenia tych badań mógłby liczyć ZOZ w Łowiczu z Urzędu 

Marszałkowskiego?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że nie byłyby 

to dochodowe badania, a ZOZ w Łowiczu nie zarobiłby na nich.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, czy to dobrze, że doszło do sytuacji, że                  

1300 uczniów nie będzie mogło wykonać tych badań w Łowiczu, tylko są 

odsyłani do innych miast.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że przez 

wzgląd na fakt, iż ZOZ jest placówką publiczną chciano przeprowadzić                 

te badania, jednakże w Urzędzie Marszałkowskim nie powtórzono naboru 

wniosków.  

 

Radny Janusz Żurek zapytał, kiedy będą wykonywane inwestycje drogowe? 

Czy zostały już ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe, ponieważ Radni nie 

wiedzą co odpowiadać na takie pytania wyborcom. Dodał, że Przewodniczący 

RPŁ nie jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia obrad sesji RPŁ.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że na stronie 

internetowej PZDiT w Łowiczu są ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe. 

Dodał w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Janusza Żurka, że to wszyscy 

Radni są  odpowiedzialni za to jak przebiegają obrady sesji RPŁ.  

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Jerzy Olejniczak powiedział, że 

chciałby poruszyć w swym wystąpieniu dwie sprawy. W pierwszej kolejności 

powiedział, że podzielone zostały środki finansowe  w wysokości 2 miliony                        

zł na spółki wodne. Dodał, że czynione są starania o zwiększenie tej kwoty oraz,  

że prosi o przekazanie informacji osobom, które zajmują się spółkami wodnymi, 

że otrzymane dotacje muszą być rozliczone do miesiąca października. 

Nadmienił, że rozdysponowane zostały też środki finansowe  z funduszu 

gruntów rolnych. W dalszej części swego wystąpienia powiedział, że                            

29 kwietnia ma odbyć się sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa 
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Łódzkiego, którego ranga wzrasta oraz, że niepokoi go sprawa związana                         

z funduszami unijnymi, ponieważ w rankingu „Rzeczpospolitej” nie znalazło się 

województwo łódzkie.  Nadmienił, że powstaje Biuro Obsługi Przedsiębiorcy 

oraz, że na inwestycje drogowe przeznaczona została kwota 120 mln zł, przy 

czym droga Nr 703 Łęczyca – Łowicz nie została ujęta w planie.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, że Radny Sejmiku Województwa 

Łódzkiego Tadeusz Gajda mówił, że droga Nr 703 została ujęta w planie.  

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Jerzy Olejniczak odpowiedział,                  

że to co mówi to fakty i drogi Nr 703 nie ma ujętej w planie. Dodał jednak,                  

że naciski Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego mogą sprawić, że plan 

będzie modyfikowany.  

 

Radny Janusz Żurek powiedział, że to dobrze, że Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego jest prostym człowiekiem i otwarcie mówi,                            

że w planie nie ma ujętej drogi Nr 703, jednakże, że plan ten będzie 

modyfikowany. Dodał, że szkoda, że nie ma w I transzy ujętego powiatu 

łowickiego.  

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Jerzy Olejniczak powiedział,                   

że „wsiadł do tego pociągu” w listopadzie 2007 roku, kiedy to plan 

inwestycyjny był już tworzony i do oceny został poddany w roku 2008. 

Nadmienił, że jest niepisane porozumienie pomiędzy Marszałkiem 

Województwa Łódzkiego i prawdopodobnie w wyniku tego porozumienia 

będzie wypełniana destruktem droga Bielawy – Chruślin i może to nastąpić                  

w miesiącu maju.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał stanowisko Rady Gminy 

Zduny w sprawie sprzedaży budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia                            

w Zdunach /Zał. Nr  18/. 

 

Wójt Gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski powiedział, że podczas wiejskich 

zebrań, które odbywały się od stycznia do marca br. panował niepokój związany 

ze sprzedażą NZOZ-u w Zdunach oraz ogólnie z tematem sprzedaży ośrodków 

zdrowia. Dodał, że ośrodek zdrowia w Zdunach był budowany przez 

mieszkańców gminy Zduny i według nich powinni mieć oni prawo do jego 

kontroli. Powiedział również, że podczas zebrań wiejskich padały pytania 

czemu ośrodki zdrowia są sprzedawane przez powiat, a nie przez gminę. 

Starałem się odpowiadać, że są to zadania zlecone jednostce samorządu 

terytorialnego – powiatowi, którą trzeba było wyposażyć w majątek – dodał. 

Nadmienił, że zapewnił podczas spotkań z mieszkańcami gminy Zduny, że RPŁ 
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będzie sprawowała kontrolę nad NZOZ-ami. Kontynuując mówił, że może RPŁ 

powinna się jeszcze zastanowić i rozważyć możliwość np. nieodpłatnego 

przekazania ośrodka zdrowia w Zdunach lub sprzedaży go za symboliczną 

złotówkę, ponieważ na kupno za kwotę ponad 500 tys. zł gminy Zduny nie stać. 

Dodał, że kiedy przeanalizował kwoty pomocy udzielonej przez gminę Zduny 

dla powiatu łowickiego to wynika z tego, że gmina już trzy razy płaciła                        

za ośrodek zdrowia. Wymienił, że w roku 2000 przeznaczono na inwestycje 

drogowe kwotę 130 tys. zł, w 2007 r. – 50 tys. zł, w 2008 r. – planowana kwota 

to 95 tys. zł, poza tym gmina przeznacza środki finansowe na szkoły 

ponadgimnazjalne, chociaż ma na utrzymaniu szkoły podlegające bezpośrednio 

pod gminę oraz dofinansowała zakup samochodu policyjnego, sprzętu dla                   

KP PSP w Łowiczu. Kończąc powiedział, że gmina chce współpracować i dalej 

pomagać np. przy remontach dróg. Poprosił RPŁ o poważne potraktowanie 

sprawy związanej ze sprzedażą NZOZ w Zdunach.  

 

 Radny Jerzy Wolski odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy Zduny 

Jarosława Kwiatkowskiego stwierdził, że decyzja co do sprzedaży NZOZ-ów 

zapadła większością głosów RPŁ, chociaż Klub Radnych PSL – 

POROZUMIENIE był przeciwny. Dodał, że dziwi go ówczesna postawa 

Radnych pochodzących ze wsi.  

 

Radny Janusz Żurek ustosunkował się do wypowiedzi Członka ZPŁ 

Wojciecha Miedzianowskiego dotyczącej ogłoszenia o przetargach na stronie 

internetowej  PZD i T w Łowiczu. Jeśli Radny zadaje pytanie to nie powinno się 

go odsyłać tylko należy udzielić odpowiedzi - stwierdził. Dodał,                                   

że Przewodniczący RPŁ czuwa nad obradami sesji i ma prawo odebrać głos 

Radnemu, jednakże nie zamierza go pouczać, ponieważ został wybrany 

większością głosów RPŁ. Kończąc stwierdził, że totalitaryzm zabierał głos                    

i  Przewodniczący RPŁ zaczyna stosować podobną filozofię.  

 

Kierownik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Włodzimierz 

Ryniak stwierdził, że jest głęboko zainteresowany współpracą z ZOZ                                                    

w Łowiczu. Udaje mi się to od 1982 roku, najpierw jako pracownik transportu 

sanitarnego teraz jako szef tej placówki  w Łowiczu, współpracowałem                             

ze wszystkimi dotychczasowymi dyrektorami i z obecnym tutaj dyrektorem 

Grabowskim  – dodał. Poinformował, że szpital łowicki obsługiwany jest przez 

3 karetki WSRM. Jedna karetka przypada na 10 godzin, koszt nowe karetki                    

z pełnym wyposażeniem to kwota około 330 000,00 zł plus koszty leków oraz 

obsługi – dodał. Poinformował, że gdyby na konto WSRM tytułem spłaty 

zobowiązań wpłynęły środki finansowe np. w wysokości 400 000,00 zł to 

warunki porozumienia mogłyby  być renegocjowane. 
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Radny Michał Śliwiński powiedział, że Kierownik Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego potwierdził, że racja była po stronie Klubu radnych 

PSL  POROZUMIENIE. Zapytał kiedy zostaną wybrani Dyrektorzy Wydziałów 

OS i EKS?  

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że funkcje dyrektorów są pełnione, 

natomiast najprawdopodobniej od 1 maja br. będą nowi dyrektorzy tych 

wydziałów.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że można odnieść 

wrażenie, że zostało mało zrobione odnośnie ugody spłaty zobowiązań ZOZ  

w Łowiczu wobec Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, natomiast 

rozmowy były prowadzone i w ich wyniku ZOZ w Łowiczu dużo uzyskał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przypomniał Radnym o złożeniu do 

dnia 30 kwietnia 2008 roku oświadczeń majątkowych według stanu na dzień                

31 grudnia 2007 roku. Poprosił Radnych o udział w uroczystościach z okazji                 

święta Konstytucji 3 Maja. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 17 

 

Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady  XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

              Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka  

J. Idzikowska  


