
PROTOKÓŁ Nr XVIII/08 

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 09 czerwca 2008 roku 

w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7. 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji - 21                                         

Lista obecności    - /Zał. Nr 1/ 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XVIII 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. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                        

w Powiecie Łowickim.  

8. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                   

w zakresie  rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu 

Łowickiego w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu              

e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 

Łódzkiego)”.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Mechanicznego, 

Technikum Energoelektronicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz 

otwarcia nowych zawodów: technik mechanik, technik elektryk                       

w Technikum wchodzącym  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz 

zmiany nazwy Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodzącego w skład 
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Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego, Liceum Handlowego, Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W. S. Reymonta  w Łowiczu 

oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W. S. Reymonta                          

w Łowiczu.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum 

Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz zmiany nazwy technikum 

Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych                      

w Zdunach.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                             

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Planu 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 2013.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2007 rok.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej za 2007 rok.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                

za 2007 rok.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 

za 2007 rok. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na  2008 rok.  

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

25. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady. 
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Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 21 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt.3 

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad XVIII Sesji RPŁ: 

- po punkcie 8 punkt - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.  

- po punkcie 23 punktów – 24 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ                    

w sprawie rozpatrzenia skargi Transportowego Dozoru Technicznego                 

z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty 

Łowickiego , 

- 25 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie                         

ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego  

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XVIII Sesji RPŁ po punkcie 18 punktu - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ 

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łowicz.  

 

Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono do porządku obrad XVIII Sesji RPŁ 

 

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

nieobecni Radni  Zofia Rogowska - Tylman/ 

za    - 13 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 7 

przyjęli porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego po zmianach.  
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Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XVIII 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. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg                        

w Powiecie Łowickim.  

8. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                   

w zakresie  rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu 

Łowickiego w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu              

e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 

Łódzkiego)”.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Mechanicznego, 

Technikum Energoelektronicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz 

otwarcia nowych zawodów: technik mechanik, technik elektryk                       

w Technikum wchodzącym  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz 

zmiany nazwy Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego, Liceum Handlowego, Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W. S. Reymonta  w Łowiczu 

oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W. S. Reymonta                          

w Łowiczu.  
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum 

Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz zmiany nazwy technikum 

Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych                      

w Zdunach.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                             

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Planu 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 2013. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia pomocy 

rzeczowej od Gminy Łowicz.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2007 rok.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej za 2007 rok.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                

za 2007 rok.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 

za 2007 rok. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na  2008 rok.  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie                      

ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie                      

ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego  

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

29. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przekazał prowadzenie obrad 

XVIII Sesji RPŁ do punktu 8 Wiceprzewodniczącemu RPŁ Edwardowi 

Chądzyńskiemu. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Radni po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia  

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

Radna Zofia Rogowska - Tylman/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli protokół z XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego             

w okresie między sesjami.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesyjnym                

od 23 kwietnia 2008 roku do 09 czerwca 2008 roku odbyło się                                    

8 protokołowanych posiedzeń ZPŁ. Najistotniejszymi tematami posiedzenia 

Zarządu były następujące sprawy: 

 

w   zakresie   ochrony zdrowia   

 

Członkowie Zarządu zatwierdzili zmiany harmonogramu realizacji remontów   

i inwestycji planowanych w 2008 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej                            

w Łowiczu. 

 

Członkowie Zarządu zostali zapoznani z bieżącą sytuacją w szpitalu łowickim. 

 

Członkom Zarządu przedstawiono informację dotyczącą rozstrzygnięcia    

konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w  Zespole Opieki    

Zdrowotnej Łowiczu. 

 

w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

 

Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię w sprawie projektu lokalizacji 

drogi publicznej – ul. Aptekarska, Stanisława Rotstada i Jana Wagnera.  



 7 

w zakresie edukacji 

 

Członkowie Zarządu zatwierdzili aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego II LO 

im. M. Kopernika  w Łowiczu na rok szkolny 2007/2008.  

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o wytypowaniu dyrektorów szkół i placówek 

oświatowo – wychowawczych do przyznania nagród Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Kuratora Oświaty. 

 

Członkowie Zarządu omawiali arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 

2008/2009 z dyrektorami szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali treść ogłoszenia Zarządu Powiatu 

Łowickiego o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP Nr 2 

RCKU  w Łowiczu i III LO w Łowiczu.  

 

inne sprawy  

 

Członkowie Zarządu przyjmowali i omawiali informacje do Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego  i Planu Rozwoju Lokalnego.  

 

Członkowie Zarządu w celu wykonania dokumentów potrzebnych do złożenia  

wniosku na wykonanie termomodernizacji budynków po analizie złożonych 

ofert zdecydowali o zleceniu wykonania studium wykonalności i opracowania 

wniosku oraz audytu energetycznego. 

 

Członkowie Zarządu omawiali wnioski Komisji Rewizyjnej dotyczące PZD i T 

w Łowiczu oraz SOSz-W w Łowiczu.  

 

Członkowie ZPŁ pozytywnie zaopiniowali informację i projekty uchwał na 

XVIII Sesję RPŁ  
1. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał RPŁ w sprawie: 

-  udziału Powiatu Łowickiego w realizacji projektu „Budowa 

Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego 

(Wrota Regionu Łódzkiego)”. 

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu                            

w Łowiczu, 
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- likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, 

Technikum Mechanicznego, Technikum Energoelektronicznego, 

wchodzących   w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 

Pułku Piechoty w Łowiczu oraz otwarcia nowych zawodów: technik 

mechanik, technik elektryk w Technikum wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.   

- likwidacji szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki                     

w Łowiczu oraz zmiany nazwy Technikum Mechanizacji Rolnictwa 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. T. Kościuszki w Łowiczu. 

- likwidacji Liceum Profilowanego, Liceum Handlowego, Technikum 

Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S. 

Reymonta  w Łowiczu oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S. 

Reymonta  w Łowiczu. 

- likwidacji Technikum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz zmiany 

nazwy technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych       Nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu.  

- likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Licealnych w Zdunach. 

- likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

- zmieniającej Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

27 lutego 23008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010.   

- uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 

2013.  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2007 rok.  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki                      

i Promocji Ziemi Łowickiej za 2007 rok.  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej               

w Łowiczu za 2007 rok.   

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Łowiczu za 2007 rok.  
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- przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łowicz  

- zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na   2008 rok. 

 

Starosta  Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesyjnym 

członkowie Zarządu uczestniczyli w następujących spotkaniach:  

- uroczystości związane z obchodami święta 3 Maja, 

- uroczystości związane z oktawą Bożego Ciała, 

- w podsumowaniu kadencji  "Sejmu Dzieci i Młodzieży" w Gmachu Sejmu RP, 

- spotkaniu komitetu powołanego do organizacji obchodów  160 rocznicy  

  urodzin Józefa Chełmońskiego, 

- zawiązanue komitetu ds. obchodów urodzin Jana Wagnera, 

- z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem  na terenie  

   powiatu łowickiego – rozmowy o tematach oświatowych , obiektach  

   oświatowych a także o ewentualnej pomocy województwa we wnioskach  

   składanych przez powiat łowicki, 

- uroczystości na Zamku Królewskim – wręczenie dorocznych nagród Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wśród nagrodzonych znalazła się pani Anna 

Staniszewska w dziedzinie twórczości ludowej. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał o sprawy ośrodków zdrowia. Wiem, że trwają 

negocjacje, rozmowy pana Starosty z niektórymi Wójtami, w sprawie 

ewentualnej zmiany formy sprzedaży, co więcej w tej kwestii na dzień 

dzisiejszy – dodał.   

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że trwają rozmowy z Wójtami.                   

W rozmowach tych uczestniczył wójt Gminy Kiernozia , Chąśno, Zduny 

Domaniewice i Bielawy z naszej strony był cały zarząd , zaproponowaliśmy 

gminom jeszcze jeden wariant który jeśli zostanie przyjęty zaproponujemy 

Radzie byłoby to zapisane  w uchwale Rady, że gmina za OZ uiści 50% 

wartości wyceny w zamian za to my te pieniądze przeznaczymy na drogi 

powiatowe na terenie danej gminy dodał. Poinformował, że Wójt gminy Zduny 

zaproponował aby zrobić to odwrotnie i przekazać ośrodki za darmo a gminy  

zadeklarują się, że środki w tej wysokości przekażą jako pomoc dla powiatu               

w budowie dróg . Nadmienił, iż wójtowie poprosili o czas na skonsultowanie 

się. Dotarła tylko informacja z gminy Zduny dla mnie trochę niepokojąca, 

odczytam ją  /Zał. Nr 2/ . Dlaczego mówię, że jest to raczej nie do przyjęcia 

gdyż podczas dyskusji, zresztą były tez wnioski innych radnych , uczestniczył     

w tych rozmowach także pan Krzysztof Janicki i zaproponował w trakcie 

rozmowy, że może jakieś środki finansowe pójdą na szpital i wtedy była właśnie 

odpowiedź Wójtów, że jeżeli nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na drogi 

to pieniądze będziemy mogli przekazać na szpital, takie rozliczenie 1: 3                    

w zasadzie musiałoby wręcz zwiększyć wydatki na obsługę dróg w tym 

określonym czasie co spowodowałoby niestety brak możliwości w ratowaniu 
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szpitala, wydawało się że już jesteśmy blisko , ale to napisane pismo raczej 

oddala nas a nie przybliża, my jednak po otrzymaniu odpowiedzi  od gmin 

będziemy chcieli się jeszcze raz spotkać i zaproponować już na następną sesję 

jakąś uchwałę która regulowałaby  te sprawy – dodał. Nadmienił, iż wie już na 

pewno, że są gminy którym ten wariant nie odpowiada chciałyby po prostu 

kupić za połowę po to żeby część pieniędzy odzyskać ze sprzedaży mieszkań             

i część tej obsługi medycznej mieć w swej gestii , tak na przykład chce gmina 

Bielawy.  

 

Panie Starosto najpierw chciałbym się odnieść do sprawy zaległej z przed 

miesiąca, powiedział pan w radiu że jestem trochę nie do informowany, bo nie 

ma środków unijnych w 2007 roku , mi się wydaje, że powiedział pan to 

celowo, gdyby pan spojrzał w protokół strona 10 – to  ja nie mówiłem                        

o środkach unijnych ja mówiłem o środkach  zewnętrznych, a że panu kojarzą 

się środki zewnętrzne tylko z unijnymi to przykro mi – stwierdził  Radny 

Michał Śliwiński. Nadmienił, iż powołany został nowy dyrektor Wydziału OS. 

Myślę, że mógłby go nam pan przedstawić, powiedzieć czy były jeszcze jakieś 

inne kandydatury, dlaczego ta kandydatura , dobrze by było aby pan dyrektor się 

zaprezentował co by chciał poprawić zmienić, ulepszyć w tym wydziale – dodał.  

 

Sądziłem, że Dyrektorzy zaprezentują się przy własnych tematach , które będą 

omawiać na Sesji, w dniu dzisiejszym będą to sprawy oświatowe i nowa pani 

dyrektor Pawluk będzie miała okazję przedstawić się państwu - odpowiedział 

Starosta Janusz Michalak. Poinformował, że na kandydata na dyrektora do 

Wydziału Oświaty były 2 kandydatury które nie spełniały wymogów 

formalnych tzn. stażu urzędniczego. Dlatego pani dyrektor Pawluk powołana 

jest do pełnienia obowiązków – dodał. Poinformował, że na stanowisko 

Dyrektora Wydziału OS było 6 kandydatów, 5 z nich spełniało wymogi. 

Komisja zarekomendowała mi pana Kazimierza Raka na stanowisko Dyrektora, 

ja tą kandydaturę poparłem i podpisaliśmy umowę nie do pełnienia obowiązków 

tylko do pełnienia funkcji – odpowiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,  

iż uczestniczył w: 

- obchodach święta 3 Maja, 

-  uroczystościach związanych z oktawą Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym, 

- spotkaniu komitetu powołanego do organizacji obchodów  160 rocznicy  

  urodzin Józefa Chełmońskiego, 
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- spotkaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem   

  na terenie powiatu łowickiego – rozmowy były trudne, jednak pan Marszałek  

  obiecał, że coś się zmieni na drodze do Bielaw,  

- rodzinnych regatach kajakowych na rzece Bzurze organizowanych przez  

   Łowicką Akademie Sportu . 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał dlaczego radni otrzymali tak późno informacje               

i  materiały na sesję które są tak obszerne. Czy nie było możliwości zrobienia tej 

sesji  w sposób normalny, paru godzinnych komisji tak jak należało to zrobić,  

na 7 dni przed sesją dostaliśmy plik dokumentów – dodał. 

 

Ja już chętnie odpowiem na pana pytanie, ja dzwoniłem z dłuższym 

wytłumaczeniem dlaczego taka jest sytuacja do szefa Klubu, widocznie szef 

Klubu nie przekazał, była potrzeba zwołania nadzwyczajnej Sesji w związku           

z wnioskami które mają być złożone do piątku i moje zapytanie było takie czy to 

może być zwyczajna sesja z końca czerwca i dlatego tak to właśnie wyglądało            

a nie inaczej – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

 

Panie Przewodniczący zgadza się dzwonił pan do mnie, rozmawialiśmy na 

temat sesji, tym bardziej że jeszcze wcześniej pan Wicestarosta też nam mówił 

na Komisji Rewizyjnej, że jest potrzeba, aby ta sesja się odbyła – stwierdził 

Radny Michał Śliwiński. O tym, że Plan Lokalnego Rozwoju jest potrzebny              

i my tutaj tego nie kwestionujemy , że ta sesja była potrzebna , pytając pana czy 

są zmiany w budżecie, to  pan  powiedział, że tylko kosmetyczne i tak naprawdę 

to tam nic takiego aż ważnego, no a dziś przychodząc na Sesje wprowadza pan 

jeszcze kolejne punkty, dobrze jeszcze że dostałem wcześniej program Sesji 

mniej więcej wiedziałem co na tej Sesji będzie, jak by pan zerknął nad czym 

pracują komisje , nad planem Rady Powiatu to pewnie też by pan wiedział, że są 

jeszcze inne punkty które można by było przesunąć na inny miesiąc, a nie 

koniecznie musiały się tu znaleźć – dodał. Poinformował, że dostał od 

Przewodniczącego RPŁ pismo aby przygotował materiały na dzisiejszą Sesje to 

jest punktu który dotyczy jego pracy – „Wdrażanie programów i funduszy 

pomocowych Unii Europejskiej w zakresie  rolnictwa na terenie Powiatu 

Łowickiego”. To też jest takie nie poważne że dostaję to tydzień przed Sesją, 

naszym dobrym zwyczajem było to, że z takim materiałem wcześniej 

zapoznawała się Komisja Rozwoju Gospodarczego, takie materiały Radni mogli 

dostać wcześniej rozumiem, że może Biuro Powiatowe AR i  MR ma w nazwie 

Powiatowe ale to nie jest organ który podlega bezpośrednio pod Starostwo                  

i teraz kwestia jeżeli  pan chce aby jakieś materiały zostały przygotowane to ja 

też nie przygotuje tego na wczoraj bo jeżeli tak to należało wcześniej wykręcić 
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telefon i powiedzieć – „Wiesz Michał sory ale jeszcze ten twój punkt będzie             

w porządku obrad” , tutaj zostałem poinformowany tylko o Planie Rozwoju 

Lokalnego i to też głównie wcześniej przez pana Wicestarostę i dlatego na tą 

sesje przystaliśmy – odpowiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

No dobrze odpowiem, równie dobrze ten telefon mógł zostać wykonany w drugą 

stronę i punkt zostałby zdjęty i nie byłoby problemu – odpowiedział 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi. 

 

Jak już poszły materiały do Radnych – odparł Radny Michał Śliwiński.  

 

Poprzednio, też była podobna sytuacja z Sanepidem i zdjęliśmy ten punkt i nie 

było żadnego problemu – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

Zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski a nie opinie.  

 

Więcej pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono  

 

Ad. pkt 7.  

 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił informację                    

o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim /Zał. 

Nr 3/. 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że na sesjach gminnych radni, sołtysi                 

i mieszkańcy bardzo często zwracają uwagę na wycinki zakrzaczeń i koszenie 

poboczy. Jest to ponad 1100 km , taka mała liczba ludzi w PZD i T w Łowiczu 

nie jest w stanie to zrobić , wiosną wycinka tych trwa i zakrzaczeń jest 

konieczna , czy nie można zwiększyć tych prac doraźnych szczególnie w okresie 

wiosny, czy nie można porozmawiać z Spółdzielniami Kółek Rolniczych tak jak 

macie podpisaną umowę na zimowe utrzymanie dróg , jest dużo ludzi co nie 

mają co robić, może jest to jakiś pomysł – dodał. Stwierdził, że  dwa samochody 

i 5 osób jakimi dysponuje Dyrektor PZD i T w Łowiczu nie są w stanie 

utrzymać 1100 km poboczy, aby ściąć trawy na czas. Te trawy są naprawdę 

bardzo niebezpieczne, na wiosnę one rozkrzewiają się i zanim one będą ścięte to 

będzie lipiec, to jest moja sugestia aby dać więcej ludzi wiosna do tego typu 

robót – dodał.  

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że do wycinki 

poboczy angażuje dwa ciągniki i kosiarkę rotacyjną bijakową oraz podpisuje 
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umowy z SKR w Zdunach i w Kocierzewie. Sam rzeczywiście nie byłbym               

w stanie w ciągu 2 tygodni skosić 550 km poboczy  dróg, opóźnienie jest 

spowodowane nie tym że nie jestem w stanie tego wykonać tylko tym że ja się 

ograniczam ze względu na koszty do dwu krotnego koszenia, jeżeli skoszę                   

w maju  to muszę kolejny raz skosić w lipcu lub na początku sierpnia i jeszcze 

raz we wrześniu, jest to także ważne ze względu na akcje zima, jeżeli nie będą 

koszone pobocza to wtedy chwasty zatrzymują śnieg także dotychczas przez ten 

okres w jakim nadzoruje te drogi ograniczałem się do dwukrotnego koszenia ze 

względu na pieniążki – dodał. 

Radny Jerzy Wolski zapytał jak finansowo skutkowało by trzecie koszenie. 

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że są                     

to dodatkowe środki finansowe w wysokości około 35 000,00 zł.  

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Członek ZPŁ Dariusz 

Kosmatka powiedział, że z oszczędności na przeprowadzonych przetargach 

wychodzi kwota około 87 000,00 zł , tak więc może te 35 000,00 zł to nie jest 

wcale tak dużo, a te remonty będzie praktyczne widać na całym powiecie, są 

one bardzo ważne, może to nie jest sugestia do Dyrektora tylko do ZPŁ , ja bym 

sugerował aby przekazać te środki finansowe na bieżące utrzymanie poboczy, 

jest nadwyżka w tych przetargach tak więc nie musimy robić żadnej rewolucji   

w środkach finansowych – dodał Radny Jerzy Wolski. 

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda stwierdził, że stan dróg 

powiatowych jest taki, że pochłonąłby jeszcze trzykrotnie wartość środków 

finansowych przekazanych na bieżące utrzymanie. Obecnie ze Starostą 

podjęliśmy działania w zakresie zakupu destruktu, a także inne działania 

związane z remontami mostów – dodał. Poinformował, że niezbędne są remonty 

mostu w Reczycach który uległ załamaniu poprzez to że przejeżdża po nim 

ciężki transport, mostu w Urzeczu na Bzurze i mostu w Kompinie który 

wymaga ciągłych napraw. Tak więc każdą ilość pieniędzy jesteśmy w stanie 

zagospodarować należycie i wykorzystać  tylko nie wiem czy tyle Zarząd                   

i szanowni Radni wygospodarzą na drogi, bo obecnie jeśli chodzi o most                   

w Reczycach to 30 czerwca będzie dokumentacja i w pierwszych dniach lipcach 

będzie przetarg nie wiem czy będzie on kosztował 150 000,00 zł czy 200 000,00 

zł bo będzie to budowa, z dokumentacji i kosztorysu będzie wynikać  ta kwota                  

i wtedy będziemy się zastanawiać jak przesuwać pieniądze żeby ten most zrobić 

bo on jest na drodze naszej kategorii , na drodze zbiorczej który wymaga w tym 

roku budowy – dodał.  
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Radna Jolanta Kępka  nadmieniła, iż wcześniej PZD i T w Łowiczu 

współpracował z PUP w Łowiczu. O ile mi wiadomo ci pracownicy którzy byli 

pozyskani z PUP wykonywali różne prace, różnego typu na naszych drogach, 

czy mógłby Pan dalej współpracować – zapytała.  

Jak najbardziej, przed wczoraj podpisaliśmy z panią Dyrektor PUP umowę, 

która się troszeczkę przeciągała ze względu na środki finansowe które późno się 

ukazały , złożyliśmy konkretne zamówienie na 5 etatów, rynek pracy jest coraz 

uboższy, ludzie nie chcą pracować za 600,00 zł i dotychczas zgłosiło się dwóch 

chętnych ludzi których prawdopodobnie zatrudnię od 15 czy 20 czerwca, gdyby 

te środki pokazały się w kwietniu to wtedy możliwość zatrudnienia była by 

szybsza, bo teraz ludzie bezrobotni poszli pracować na czarno – odpowiedział 

Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż może uda się wygospodarować sprzęt 

aby to koszenie było prowadzone 2,5 raza. Te pół to byłoby po tych 

główniejszych drogach – dodał.  

Ad. pkt 8 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej                      

w zakresie  rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

 
Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w  Łowiczu Michał Śliwiński 

przedstawił informację o wdrażaniu programów i funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej w zakresie  rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

 
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy decyzje jakie rolnicy otrzymali 

o przyznaniu płatnościach bezpośrednich są już ostateczne.  

 

Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w  Łowiczu Michał Śliwiński 

poinformował, że niektórzy rolnicy otrzymali pisma informujące o przedłożeniu 

terminu rozpatrzenia wniosku. W pana przypadku jest tak, że miał pan kontrolę 

na miejscu  i protokół musiał być zrobiony i dostarczony do nas przez firmę 

zewnętrzną dlatego ten termin jest dłuższy, w większości jeśli ktoś nie dostał  

jeszcze decyzji to są to osoby które miały kontrole na miejscu i osoby które 

przekazały gospodarstwo i jest wniosek o przekazanie płatności na następcę – 

dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski zapytał czy były  w ogóle i ile 

ewentualnie złożono wniosków dotyczących zmiany usług w gospodarstwie.  
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Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w  Łowiczu Michał Śliwiński 

poinformował, że takie wnioski składane są do Oddziału Regionalnego                  

AR i MR w Łodzi. Myślę , że chodzi panu o różnicowanie które teraz ruszyło, 

od 05 czerwca jest nabór wniosków , jesteśmy jednym z województw które ma 

większą pulę środków finansowych – ponad 22 mln zł, jesteśmy na 3 miejscu          

w Kraju, województwo łódzkie rozpatruje najwięcej wniosków ze wszystkich 

województw i jest to powiązane ze specyfiką , my jako powiat łowicki jesteśmy 

na 4 miejscu w Kraju jeśli chodzi o liczbę wniosków, jeśli chodzi o liczbę 

zwierząt to spadliśmy na 4 pozycję, ta specyfika naszego powiatu jest taka, że te 

gospodarstwa są dosyć małe i rozpatrywanie tych wszystkich wniosków można 

nazwać tak nie ładnie „drobnicą” którą trzeba przerzucić – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o 15 minut przerwy   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński ogłosił przerwę w obradach 

XVIII Sesji RPŁ od godziny 12.00 do godziny 12. 25.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński przekazał prowadzenie obrad 

XVIII Sesji RPŁ Przewodniczącemu RPŁ Marcinowi Kosiorkowi.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przekazał prowadzenie obrad XVIII 

Sesji RPŁ Wiceprzewodniczącemu RPŁ Krzysztofowi Janickiemu.  

 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  poinformował, że w dniu 22 kwietnia 

2008 roku zmienione zostało Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                    

02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych                    

i urzędach marszałkowskich. Nadmienił, iż z tabeli nr I przedstawionej w w.w 

Rozporządzeniu dotyczącej stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), starostów i marszałków  wynika, że wynagrodzenie 

zasadnicze starosty w powiecie powyżej 60 tyś. mieszkańców do 120 tyś. 

mieszkańców  wynosi od  4 500,00 zł do 6 000,00 zł. Dotychczas 

wynagrodzenie zasadnicze Starosty Łowickiego wynosiło 4 200,00 zł w 

związku ze zmianą tego Rozporządzenia mam następującą propozycję 

miesięcznego wynagrodzenia Starosty, odczytam projekt uchwały RPŁ                     

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego 
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„Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                              

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 

1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 

roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593;                  

z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 122, poz. 1020;                 

z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218)                                   

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  urzędach  

gmin,  starostwach  powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, 

poz. 1223, zm.: Dz.U. z 2006r. Nr39, poz. 272; z 2008r. Nr 73, poz. 431) Rada 

Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Staroście Łowickiemu wynagrodzenie miesięczne: 

1) wynagrodzenie  zasadnicze        –   5.550,00 zł 

2) dodatek funkcyjny                                                        –   1.900,00 zł 

3) dodatek specjalny 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku   

       funkcyjnego            –  1.490,00 zł   

4) dodatek za wieloletnią  pracę  18 %  wynagrodzenia zasadniczego  

           –      999,00 zł 

 

§ 2. Dodatek za wieloletnią pracę wzrasta każdorazowo z chwilą nabycia 

uprawnień oraz  w  wysokości  określonej  w  odrębnych  przepisach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Łowickiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 

dnia  1 stycznia  2008 r.”– dodał.  

Radny Michał Śliwiński zapytał dlaczego znowu takie  uchwały podejmowane 

są w tak pilnym trybie. Do kiedy musimy wykonać to „zadanie”, znowu 

materiały dostaliśmy w dniu dzisiejszym nie mogliśmy się z nimi dokładnie 

zapoznać – dodał. Zapytał dlaczego projekt tej uchwały nie został 

przedstawiony na przykład w miesiącu maju.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Dziennik Ustaw                

w którym zawarte zostało wyżej wymienione Rozporządzenie Rady Ministrów 

dotarł do Starostwa Powiatowego w Łowiczu po długim majowym weekendzie. 

Czy projekt tej uchwały nie mógł być przedstawiony na następnej sesji RPŁ, czy 

dyskusja nad projektem tej uchwały nie mogła przebiegać w normalnym trybie, 

ponadto projekt tej uchwały powinien być zaopiniowany przez Radcę prawnego. 

– stwierdził Radny Michał Śliwiński.  
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Projekt tej uchwały jest zaopiniowany przez Radce prawnego, ja mam ten 

egzemplarz, jeśli jest potrzeba to zostanie on skserowany ponownie dla każdego 

radego – poinformował Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż znów radni stawiani są pod presją 

podejmowania uchwał. Nadmienił, iż obecny pan Starosta jak zaczynał pracę na 

tym stanowisku to już na samym początku otrzymał wyższe wynagrodzenie niż 

jego poprzednik. Zapytał ile wzrosły pensje urzędników w Starostwie 

Powiatowym i jakie szczególne osiągnięcia ma pan Starosta aby otrzymać tak 

dużą 30% podwyżkę. Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad XVIII Sesji 

RPŁ punktu 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 9 

przeciw   - 11 

wstrzymało się  - 1 

odrzucili wniosek Radnego Michała Śliwińskiego  

Panie Przewodniczący co innego pan mówi, a co innego robi - stwierdził Radny 

Michał Śliwiński. Poinformował, że Klub Radnych PSL – Porozumienie 

przygotował inną propozycję wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego. Czy 

mogę ją odczytać czy też musimy przedstawić projekt uchwały, jeśli to drugie to 

poprosimy o przerwę – zapytał.  

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

propozycja nie musi być przedstawiona na piśmie. 

Radni zgodzili się na przedstawienie innej propozycji wynagrodzenia dla 

Starosty bez przygotowywania projektu uchwały.  

Radny Michał Śliwiński  w imieniu Klubu Radnych PSL – Porozumienie 

przedstawił propozycję miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego  

5) wynagrodzenie  zasadnicze        –   4 600,00 zł 

6) dodatek funkcyjny                                                        –   1.600,00 zł 

7) dodatek specjalny 15 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku   

       funkcyjnego            –  930,00 zł   

8) dodatek za wieloletnią  pracę  18 %  wynagrodzenia zasadniczego  

           –     827,00 zł 

        RAZEM :       7 958,00 zł  
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Radna Jolanta Kępka stwierdziła, że skoro Rada Powiatu wyraziła zgodę na 

uchwałę mówioną, a nie pisaną, to ona  prosi aby przedstawiona przez jej 

przedmówcę propozycja zmiany wynagrodzenia Starosty Łowickiego została 

przeanalizowana przez Sekretarza Powiatu i Radcę prawnego pod względem 

prawnym. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że Przewodniczący RPŁ powoływał się na 

Rozporządzenie RM z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich, ale nie jest ono wpisane 

do przedstawionego projektu uchwały. 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak nadmieniła, iż w dniu 22 kwietnia 

2008 roku zostało zmienione w.w Rozporządzenie, a zmiana ta jest wpisana            

w przedstawionym projekcie uchwały w główce prawnej jako zmiana 

opublikowana w Dz. U z 2008 roku Nr 73, poz. 431. Jeśli chodzi o składniki  

wynagrodzenia to ja już powiedziałam Panu Michałowi Śliwińskiemu, że ten 

dodatek specjalny musi wynosić minimum 20% - dodała. 

Ja przepraszam za pomyłkę, to wynikało z tego, że nie miałem tego 

Rozporządzenia przed sobą , dlatego chciałbym wprowadzić zmianę i to będzie 

nowa propozycja wysokości miesięcznego wynagrodzenia zastępująca 

poprzednią:   

1) wynagrodzenie  zasadnicze         –   4 500,00 zł 

2) dodatek funkcyjny                                                     –    1 600,00 zł 

3) dodatek specjalny 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku   

    funkcyjnego         –    1 220,00 zł   

4) dodatek za wieloletnią  pracę  18 %  wynagrodzenia zasadniczego  

           –     810,00 zł 

        RAZEM :       8 130 ,00 zł  

– poinformował Radny Michał Śliwiński. Chciałbym jeszcze skorzystać z tego 

że tutaj jestem, wcześniej zadałem pytanie odnośnie podwyżek w Starostwie, 

czy pracownicy też dostali tak wysokie podwyżki , na to pytanie nie dostałem 

odpowiedzi, chciałbym także aby pan Przewodniczący jeżeli upiera się                      

w dalszym ciągu przy swojej wersji uchwały  aby uzasadnił dlaczego nie 

4500,00 zł tylko 5550,00 zł co potem daje kwotę prawie 10 000,00 zł, jeżeli 

takiego uzasadnienia pan Przewodniczący nie przedstawi to myślę że będzie to 

potraktowane jak zwykła koleżeńska przysługa dla pana Starosty – dodał 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki stwierdził, że odpowiedź 

odnośnie podwyżek dla pracowników Starostwa zostanie udzielona w punkcie 

dotyczącym interpelacji.  
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Radny Jerzy Wolski poinformował, że pan Przewodniczący proponuje wzrost 

wynagrodzenia dla Starosty o 2 000,00 zł w skali miesiąca, w skali roku jest to 

24 000,00 zł. Czym to skutkuje dla całego powiatu łowickiego wcześniej 

rozmawialiśmy o koszeniu poboczy  przy drogach powiatowych, podwyżka dla 

Starsoty będzie nas kosztowała jedno koszenie  poboczy – dodał. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że porównując wynagrodzenia 

Starostów w innych powiatach, porównując wynagrodzenia wójtów, 

burmistrzów z terenu powiatu łowickiego to są to wynagrodzenia bardzo 

wysokie oscylujące do kwoty 9 000,00 zł. Myślę że kompetencje wójtów czy 

burmistrzów są bardzo ważne jest bardzo dużo pracy, ale myślę że pan starosta 

wykonuje też wiele pracy i myślę że ta podwyżka nie jest zbyt wysoką 

podwyżką która należało by brać pod uwagę, tym bardziej, że wójtowie  

naszego powiatu łowickiego zarabiają niektórzy około 9 000,00 zł , myślę że 

naprawdę jest to nie bardzo wysoka podwyżka o której tutaj dyskutujemy – 

dodała. 

 

Myślę że to porównanie które w tej chwili pani Radna Jolanta Kępka nam 

wszystkim przekazała jest błędne bo jeśli my stosujemy porównanie do pracy 

innych wójtów jako wykładnia do pensji Starosty to chyba jest to jedno wielkie 

nieporozumienie nie może to być w tej chwili jedynym kryterium – stwierdził 

Radny Paweł Bejda. Nadmienił, iż kryterium do podwyżki to powinny być 

konkretne zasługi konkretny efekt pracy , konkretnie to co zrobił Starosta dla  

powiatu. Kiedy Starosta rozpoczynał swą działalność dostał podwyżkę, w tej 

chwili jest miernota w działaniu, mizeria finansów publicznych i daje się 30% 

podwyżkę dla pana Starosty jest to po prostu skandal w biały dzień i proszę 

państwa bo to nie są 2 000,00 zł w skali miesiąca to jest  2 200, 00 zł miesięczne 

to są szalone środki w przeciągu roku czasu, nie mówiąc już o pozostałych 

miesiącach do końca kadencji – dodał Szczypiemy się w tej chwili z każdą 

złotówką z każdym kilometrem, metrem drogi chodnika a w tej chwili funduje 

się taką podwyżkę dla pana starosty i zaraz za tym pójdą  następne podwyżki dla 

wicestarosty, członków zarządu – stwierdził. Nie proszę państwa nie tędy droga 

to po pierwsze, a po drugie no jest to znamienne to co robi pan Przewodniczący, 

że tak ważny temat wrzuca w ostatniej chwili przychodzi na komisję budżetową 

i na komisji budżetowej na 5 minut przed sesją mówi o tak ważnej kwestii to  

jest coś nie tak, to jest następny skandal w sprawowaniu w tej chwili funkcji 

przez pana Przewodniczącego a poza tym panie Przewodniczący w dalszym 

ciągu nie ustosunkował  się pan i nie umotywował pan tej podwyżki dla pana 

Starosty i bardzo proszę żeby pan jednak zabrał głos w tej sprawie – dodał   
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Szanowni państwo zdecydowałem się na zaproponowanie takiej kwoty 

ponieważ ja panie burmistrzu ( Radny Paweł Bejda), panie Radny Śliwiński 

oceniam  działalność inaczej nie będę używał tutaj żadnych mocnych słów na 

temat tego co wy mówicie bo to sensu nie ma i tutaj podnoszenie napięcia  

niczemu dobremu nie służy, ja nie zgadzam się z opinią panie burmistrzu, opinią 

pana na temat porównania z innymi powiatami i przytoczę te porównania przed 

zmianą wynagrodzenia starostów są następujące: 

powiat sochaczewski  - 10 512,00 zł 

powiat kutnowski   - 9 048,00 zł  

powiat tomaszowski - 10 520,00 zł 

powiat zgierski  - 11 010,00 zł  

powiat skierniewicki  - 7 840,00 zł  

Miasto Skierniewice na prawach powiatu - 10 820,00 zł – poinformował 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Panie Radny Śliwiński z gminy 

Łowicz wynagrodzenie Wójta Gminy Łowicz przed zmiana z zeszłego tygodnia 

wynosi 7 990,00 zł nie wiem dokładnie ile teraz jest ale jest wyższe – dodał. 

Stwierdził, że pan Starosta Janusz Michalak zrobił to czego wcześniej się nie 

udało czyli dokończył restrukturyzację szpitala. Uważam, że jest to jeden                  

z wielu sukcesów , to jest moja opinia i na podstawie tej opinii i ja mam prawo 

wnieść kwotę a Rada ma prawo przegłosować zarówno waszą propozycje jak             

i moją to są opinie i możemy się spierać na ten temat ale używanie słów typy 

skandal i tak dalej panie burmistrzu przecież był pan we władzy wykonawczej             

i pan wie , dziękuje – stwierdził Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformowali, że podwyżki dla pracowników 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu są przewidywane. W roku ubiegłym były 

one w miesiącu bodajże październiku lub listopadzie w związku z tym nie 

możemy przyśpieszyć tego terminu , bo musiały by być one na poziomie pewnie 

tym ustawowym 2% , 2% z kawałkiem a chcemy żeby były minimum 10%                 

z tym że nie jest tak że się nic nie dzieje wszystkie wynagrodzenia te które do tej 

pory nie wiedzieć dlaczego były zaniżane w stosunku do innych są podnoszone 

sukcesywnie – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że nie krytykuje zadań innych osób, 

burmistrzów, wójtów. Ja uważam że zadań jest mnóstwo tak  jak ma pan wójt, 

ma pan burmistrz i tak ma pan Starosta i uważam że pan starosta właściwie 

zarządza starostwem właściwie kontroluje pracę jednostek podległych starostwu 

i uważam że naprawdę nie ma mu tu nic do zarzucenia , uważam że sprawy 

które są porządkowane w tej chwili przyniosą efekty w  dalszym działaniu 

starostwa i jednostek mu podległych – dodała. 
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Panie przewodniczący porównanie na przykład że ten wójt czy inny starosta 

zarabia tyle, to przykro mi to  nie jest uzasadnienie do pańskiej uchwały – dodał 

Radny Michał Śliwiński  

 

To nie jest uzasadnienie ja przedstawiłem - przepraszam że wchodzę w słowo -  

natomiast ja powiedziałem o opinii, wy wyraziliście taką opinie ja wyrażam 

inną, to jest opinia panie Radny Śliwiński to się różni od winsoku i uzasadnienia 

– odparł Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  

 

Myślę, że faktycznie nic by się nie stało jeśli byśmy powrócili do tego aby przy 

każdej uchwale było uzasadnienie do niej w tedy nie będzie żadnego problemu, 

panie przewodniczący odnośnie pańskiej opinii to czym się pan kierował, ja na 

przykład jeżdżę samochodem toyotą z 1997 roku , ktoś jeździ nową toyotą                 

z 2008  roku  i też bym chciał mieć taki samochód, tylko kwestia tego czy ja tyle 

zarabiam aby mieć taki samochód, i teraz porównując inne powiaty inne gminy 

odbijając piłeczkę w stronę mojego Wójta Gminy Łowicz niech porówna pan 

jakie pan wójt poczynił inwestycje i wtedy będziemy mieli wyznacznik – 

stwierdził Radny Michał Śliwiński.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski odnosząc się do stwierdzenia przewodniczącego 

rady chciałby przypomnieć że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu 

Łowickiego podjęła uchwałę o restrukturyzacji szpitala. Była potrzeba około         

7,5 mln zł i w poprzednim okresie czasu rada poprzednie poręczyła 5 mln zł. 

natomiast teraz trzeba było dorzucić około 2,4 mln zł , chce powiedzieć że 

restrukturyzacje przygotował poprzedni dyrektor a zakończył ten i w chwili 

obecnej zakończenie tej restrukturyzacji to jest sprawa ZOZ-u , natomiast  naszą 

sprawą było wsparcie 2,4 mln zł.  

 

Radny Michał Śliwiński zaproponował, aby Radni zostali zapoznali ze 

stanowiskiem Starsoty Łowickiego dotyczącym zaleceń pokontrolnych 

przygotowanych po przeprowadzonej kontroli przez RIO.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w dniu 02 maja 2008 

roku do Prezesa RIO w Łodzi została przekazana informacja o wykonaniu 

zaleceń pokontrolnych. Odczytała pismo Nr FN. 0718-71/2008./Zał. Nr 5/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że Radni 

przechodzą do głosowania wniosku dotyczącego propozycji wysokości 

wynagrodzenia dla Starsoty Łowickiego zgłoszonej przez Klub Radnych PSL – 

Porozumienie: 

1) wynagrodzenie  zasadnicze         –   4 500,00 zł 

2) dodatek funkcyjny                                                     –    1 600,00 zł 
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3) dodatek specjalny 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku   

    funkcyjnego         –    1 220,00 zł   

4) dodatek za wieloletnią  pracę  18 %  wynagrodzenia zasadniczego  

           –     810,00 zł 

        RAZEM :       8 130 ,00 zł – 

Radni w głosowaniu jawnym  

za    - 9 

przeciw   - 11 

wstrzymało się  - 1 

odrzucili wniosek Klubu Radnych PSL – Porozumienie 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że Radni 

przechodzą do głosowania projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego przedstawionego przez Przewodniczącego 

RPŁ 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym  

za    - 11 

przeciw   - 9 

wstrzymało się  - 1 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 154/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego /Zał. Nr 6/. 

 

Bardzo cieszę się że pan Starosta mówił, że przymierza się do podwyżek                  

w starostwie, choć porównując 10% do 30% , jest to znikoma podwyżka,                 

ale prosiłby, żeby zostało to zapisane w protokole aby pan starosta nie 

zapomniał i nie pozostał tylko przy 2% , dziękuje – stwierdził Radny Michał 

Śliwiński.  
 

Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu 

Łowickiego w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu               

e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 

Łódzkiego)”. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalenę Pietrzak poinformowała, że zaistniała 

możliwość przystąpienia powiatu łowickiego do projektu „Budowa 

Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego 

(Wrota Regionu Łódzkiego)”.Wniosek w tej sprawie składałoby województwo 
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łódzkie i ono byłoby głównym beneficjentem , powiat zawarł by umowę 

partnerską na realizacje tego zadania i polega ono na tym, że będzie budowana 

platforma elektronicznych usług publicznych województwa łódzkiego, 

dodatkowo elektroniczny obieg dokumentów dla jednostek samorządu 

terytorialnego tego województwa, system integracji elektronicznej obiegu 

dokumentów ze  wszystkimi jednostkami legislacyjnymi jakie wejdą w ten 

projekt oraz publiczne punkty dostępu do e-usług tzw. kioski multimedialne 

jakie byłyby zainstalowane w urzędach – dodała. Poinformowała, że  w związku 

z tym powiat uzyskał by sprzęt, serwery i kioski na kwotę łączną 275 800,00 zł  

z czego udział środków powiatu wynosiłby 41 370,00 zł. Nadmieniła, iż to 

województwo będzie realizowało ten wniosek jednak chce od powiatu takiego 

potwierdzenia przystąpienia do tego projektu w związku z powyższy 

przygotowany jest projekt uchwały RPŁ. Przedstawiła projekt uchwały RPŁ             

w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w realizacji projektu „Budowa 

Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego 

(Wrota Regionu Łódzkiego)”. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna . 

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

nieobecni Paweł Bejda, Andrzej Pełka , Michał Śliwiński/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 155/2008 w sprawie udziału Powiatu Łowickiego            

w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych 

Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg  i Transportu w Łowiczu. 

 

Dyrektora PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajuda Dyrektor PZD i T                     

w Łowiczu przedstawił projekt uchwały RPŁ  w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg  i Transportu w Łowiczu. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecni Paweł Bejda, Andrzej Pełka , Michał Śliwiński/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 156 /2008 w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 

 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Mechanicznego, 

Technikum Energoelektronicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz otwarcia 

nowych zawodów: technik mechanik, technik elektryk w Technikum 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku 

Piechoty w Łowiczu.   

 

p.o Dyrektora Wydziału EKS   Izabela Pawluk dokonała przedstawienie 

własnej osoby. Poinformowała, że w latach: 

-  1982- 1984 pracowała na stanowisku pielęgniarka – instrumentalistka w ZOZ 

w Łowiczu,  

- 1984 – 1988 – studiowała na Akademii Medycznej , Wydział Pielęgniarstwa  

w Lublinie  

- 1988- 1998 – pracowała w Zespole Szkół Medycznych na stanowisku  

nauczyciel zawodu  

- 1998 – 2008 – pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Skierniewicach na stanowisku nauczyciel konsultant. 

Mąż Adam, 2 synów 20 i 16 lat – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ             

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, 

Technikum Mechanicznego, Technikum Energoelektronicznego, wchodzących 

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty                   

w Łowiczu oraz otwarcia nowych zawodów: technik mechanik, technik elektryk 

w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.   

 

 Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, 

nieobecni Paweł Bejda, Andrzej Pełka , Michał Śliwiński/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 157 /2008 w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Mechanicznego, 

Technikum Energoelektronicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz otwarcia 

nowych zawodów: technik mechanik, technik elektryk w Technikum 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku 

Piechoty w Łowiczu /Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz 

zmiany nazwy Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  im. T. Kościuszki w Łowiczu. 

 

p.o Dyrektora Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. 

Kościuszki w Łowiczu oraz zmiany nazwy Technikum Mechanizacji Rolnictwa 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna. 

 

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

nieobecni Paweł Bejda, Michał Śliwiński/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 158 /2008 w sprawie likwidacji szkół wchodzących 

w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz zmiany nazwy 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. 

Kościuszki w Łowiczu /Zał. Nr 10/. 
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Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego, Liceum Handlowego, Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S . Reymonta  w Łowiczu oraz 

zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S . Reymonta w Łowiczu. 

 

p.o Dyrektora Wydziału EKS Izabela Pawluk  przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Liceum Handlowego, 

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S. 

Reymonta w Łowiczu oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S. 

Reymonta  w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna. 

 

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

nieobecni Paweł Bejda, Michał Śliwiński, Janusz Żurek/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 159 /2008 w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego, Liceum Handlowego, Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych, Technikum Odzieżowego wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S. Reymonta w Łowiczu oraz zmiany 

nazwy Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. W.S . Reymonta  w Łowiczu /Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt 14  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum 

Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz zmiany nazwy technikum 

Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 im. W . Grabskiego  w Łowiczu.  
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p.o Dyrektora Wydziału EKS  Izabela Pawluk  przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie likwidacji Technikum Handlowego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz 

zmiany nazwy technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna.  

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

nieobecni Paweł Bejda, Janusz Żurek/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 160 /2008 w sprawie likwidacji Technikum 

Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

im. W. Grabskiego  w Łowiczu oraz zmiany nazwy technikum Ekonomicznego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                               

im. W. Grabskiego w Łowiczu /Zał. Nr 12/. 

 

Ad. pkt 15  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 

 

p.o Dyrektora Wydziału EKS  Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Licealnych w Zdunach. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna. 

 

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

nieobecni Paweł Bejda, Janusz Żurek/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 161 /2008 w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach  

/Zał. Nr 13/. 
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Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

p.o Dyrektora Wydziału EKS  Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pozytywna  

 

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

nieobecni Paweł Bejda, Janusz Żurek, Edward Chądzyński/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 162 /2008 w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie /Zał. Nr 14/ 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki ogłosił przerwę w obradach 

XVIII Sesji RPŁ od godziny 13. 25 do godziny 13.40. i przekazał prowadzeni 

obrad Przewodniczącemu RPŁ Marcinowi Kosiorkowi. 

 

Ad. pkt 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę                               

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 27 lutego 23008 roku              

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010.   

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski   przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia               

27 lutego 23008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010.   

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż nie jest to ostateczna wersja WPI.             

W zależności od potrzeb będziemy ten Plan zmieniać – dodał.  
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Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż Klub PSL- Porozumienie cieszy się, że 

WPI jest modyfikowany. Przyjęliśmy go warunkowo obecnie przedstawiony też 

nie jest jeszcze ostatecznym, pan Wicestarosta mówił nam, że wnioski składane 

przez Komisję będą rozważane, Klub nasz wstrzyma się od głosu z nadzieją, że 

wspólnie będziemy mogli tworzyć WPI – dodał.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 11 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 9 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 163 /2008 zmieniającą Uchwałę Nr XV/143/2008 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 23008 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 

2010 /Zał. Nr 15/. 

 

Ad. pkt 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 2013.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski  poinformował, że PRL jest jednym              

z ważniejszych dokumentów. Nie jest na pewno doskonały, ale to diagnoza, 

cele, szanse , zagrożenia i zadania inwestycyjne na lata 2008-2013, musi być on  

zmodyfikowany m.in. ze względu na wytyczne z Urzędu Marszałkowskiego, są 

w nim pewne pomyłki, literówki , brak numerów stron oprócz działu 

związanego z kulturą pozostałe opracowane są w miarę ogólnie, PRL i WPI to 

dwa oddzielne dokumenty – dodał. Przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 

2013.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski  stwierdził, że przestawiony Plan powinien 

zawierać informacje za lata 2006 – 2007. W niektórych fragmentach kończy się 

on na 2005 roku i to należałoby poprawić – dodał. Poinformował, że najlepiej 

materiał został opracowany przez Muzeum w Łowiczu, zaś w oświacie poza 
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wykresami dotyczącymi szkół podstawowych i gimnazjalnych  nie ma nic. 

Stwierdził, że w jego ocenie opisany jest tylko w Planie stan faktyczny, a nie ma 

nic o tym jaka będzie przyszłość powiatu.  

 

Opinia  Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – negatywna. 

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 11 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 9 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 164 /2008 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2013  /Zał. Nr 16/. 

 

  Ad. pkt 19  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia pomocy 

rzeczowej od Gminy Łowicz 

 

  Dyrektor PZD i T w Łowiczu Andrzej Stajudę przedstawił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łowicz.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 165 /2008 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od 

Gminy Łowicz /Zał. Nr 17/. 

 

Ad. pkt 20  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2007 rok.  
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ                      

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum  w Łowiczu za 

2007 rok.  

 

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, 

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 166 /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Muzeum w Łowiczu za 2007 rok /Zał. Nr 18/. 

 

Ad. pkt 21  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej za 2007 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej za 2007 rok.  

 

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, 

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 167 /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2007 

rok  /Zał. Nr 19/. 
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Ad. pkt 22 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 

rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ                       

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2007 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                            

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 168 /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2007 rok  /Zał. Nr 20/. 

 

Ad. pkt 23 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 

2007 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu za 2007 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

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

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 169 /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2007 rok  /Zał. Nr 

21/. 

 

Ad. pkt 24  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego  na   2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że ZPŁ do przekazanego 

Radnym projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego 

na   2008 rok proponuje wprowadzić następujące autopoprawki: 

1) przyjęcie po stronie dochodów kwoty finansowej w wysokości 30 000,00 

zł od Urzędu Gminy Nieborów z przeznaczeniem na drogę 2702 odcinek 

Bednary - PKP – powierzchniowe utrwalanie  

2) zadanie inwestycyjne na drodze nr 2728 Łyszkowice – Bełchów odcinek 

Seligów – Bełchów nakładka w wysokości 410 000,00 zł to zadanie 

zostaje zlikwidowane natomiast środki w takiej wysokości zostają 

rozdzielone na następujące zadania inwestycyjne: 

- droga nr 2750E Grudze – Bobrowniki odcinek Zawady – Parma – 

wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych – 

81 000,00 zł  

- droga nr 2738 E  Emilianów Oszkowice – Waliszew na odcinku 

Oszkowice – Wola Goławska  wykonanie nawierzchni z destruktu dróg 

gruntowych ulepszonych – 81 000,00 zł  

- droga nr 2705E Karolew – Łasieczniki – Nieborów , odcinek 

Łasieczniki – Piaski wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych 

ulepszonych – 18 000,00 zł  

- droga nr 2735 E Bogoria Dolna – Sobota , odcinek Bogoria Dolna – 

Sobota wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych 

– 88 000,00 zł  
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- droga nr 2747E Lisiewice – Bocheń  odcinek Lisiewice – Guźnia 

wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych – 

32 000,00 zł  

- droga nr 2738E Emilianów – Oszkowice – Waliszew w miejscowości 

Oszkowice – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową – 13 200,00 zł  

- droga nr 2734 E Bielawy – Sobota – Bąków w miejscowości Bąków – 

utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową – 27 700,00 zł  

- droga nr 2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz                          

w miejscowości Kocierzew – utwardzenie ciągów pieszych kostką 

brukową – 36 300,00 zł  

- droga nr 2750E Grudze – Bobrowniki w miejscowości Bobrowniki – 

utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową – 15 600,00 zł  

- droga nr 2702E stacja kolejowa Bednary – Sypień i droga nr 2714E 

Ruszki – Kompina – Nieborów w miejscowości Bednary – utwardzenie 

ciągów pieszych kostką brukową – 13 600,00 zł  

- droga nr 2740E Brzozów – Gosławice – Waliszew i droga nr 5118E 

Głowno – Bielawy w miejscowości Waliszew – utwardzenie ciągów 

pieszych kostką brukową – 3 600,00 zł , 

Przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego  na   2008 rok z autopoprawką. 

 

Radny Ryszard Malesa poinformował, że w związku ze zmianami                        

w zadaniach inwestycyjnych na drodze Łyszkowice – Bełchów wnioskuje             

o przekazanie 100 000,00 zł na drogę Trzcianka – Chlebów na dokończenie 

odcinka drogi na długości 800 metrów. 

 

Proponuje, aby nie burzyć tej uchwały która już jest , chwilę naradzimy się                 

z członkami Zarządu i przedstawimy propozycję – dodał Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił przerwę w obradach XVIII Sesji 

RPŁ od godziny 14.30 – 14.35 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wniosek Radnego Ryszarda 

Malesy jest zasadny gdyż zrobiony jest odcinek drogi asfaltowej od jednej 

miejscowości i od drugiej miejscowości. My przedłużymy od Trzcianki w stronę 

Chlebowa i pozostanie w środku kilkaset metrów dlatego proponuję aby te 
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100 000,00 zł przeznaczyć z rezerwy budżetowej, a środki w tej rezerwie 

zdążymy uzupełnić gdyż w korespondencji są kolejne decyzje z odszkodowań 

za budowę autostrad w naszych pasach drogowych – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że nie woskuje tylko pyta. Niedokończona 

jest inwestycja która trwała 9 lat na drodze od Soboty do Zdun , 2 lata temu 

została przerwana ta inwestycja pozostało około 1000 metrów i również jest 

dziura na środku panie Starosto – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak dodał, że na tym jednym odcinku dziur jest chyba  

6, są robione kawałki dróg po 100 – 200 metrów. 

 

Panie Starosto ale w tej kwestii wstaje Radny i pan szybciuteńko musi znaleźć         

z nadwyżki pieniążki dla kolegi Malesy – nadmienił Radny Jerzy Wolski.  

 

Uzasadnienie było takie, że schodzi właśnie zadanie z gminy Łyszkowice, a z 

tych pieniędzy które dzielimy z tej gminy w większości przeznaczone są na 

gminę Bielawy , Zduny , trochę Łowicz, ja czekam na państwa propozycje  - 

dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że jest usatysfakcjonowany szybką 

reakcją pana Starosty na wniosek pana Malesy bo słusznie walczy o swoje 

interesy. Ja mówiłem kilka sesji wcześniej żeby  traktować wszystkich radnych 

równo i panie Starosto ja bym proponował aby naprawdę po gospodarsku 

podejść do sprawy bo są na mojej gminie takie drogi że  za rok czasu już ich nie 

będzie, konkretna droga Wola Stępowska – Stępów tam jest koniec świata, jak 

nastąpi tam jakaś tragedia to będziemy płacili odszkodowanie, ja panu Stajudzie 

to zgłosiłem, odszkodowanie i ja poinformuję tych ludzi żeby naprawdę 

wystąpili o odszkodowanie wtedy będzie musiało być zapłacone , bo jak tak 

będziemy robić to jest to czyste kolestwo, ja mówię po imieniu , zgłasza swój 

wniosek i wniosek jest od razu akceptowany, zgłasza kto inny następny 

konkretny wniosek to jest on nieakceptowany  - dodał. 

 

Panowie radni w swojej sprawie nie wypada mi się wypowiadać, ale to co wy 

robicie to jest hipokryzja do kwadratu, proszę przeanalizować gdzie są robione 

zadania w Gminie Miasto Łowicz, czy od lat 4-5 chociaż złotówka jest 

zwiększona z dotacji na utrzymanie, proszę zobaczyć ile jest zrobione w gminie 
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Łyszkowice ja powiedziałem że faktycznie pan radny podniósł, że zdejmowane 

są pieniądze z drogi z jego gminy dlatego proponuje takie rozwiązanie jeśli 

państwo macie inne to proszę bardzo – odpowiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Panie Starosto za długo jestem działaczem społecznym i samorządowym żeby 

ktoś mówił że Radny to hipokryzja nie ma takiego zwrotu w samorządzie jak 

hipokryzja , Stalin używał hipokryzji, ten zwrot jest uwłaczającym mojej 

godności i całej RPŁ, nastąpiła bufonada, czy coś innego – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że szkoda, że tej informacji nie wziął pod 

uwagę Przewodniczący RPŁ  podczas dyskusji przy uchwale o wynagrodzeniu 

Starosty Łowickiego. Mamy kolejny przykład, że ZPŁ jest bezsilny przy 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych – kontynuował. Dodał, że myśli, iż 

Starosta Łowicki przyzna mu rację oraz, że żałuje, iż te środki finansowe  

zostały w taki sposób rozdzielone. Nadmienił, że w pewnym sensie musi stanąć 

po stronie Radnego Ryszarda Malesy, ponieważ te pieniądze zostały zabrane z 

jego gminy i dostaje tylko 10 % co miało być. Kończąc powiedział, że apeluje 

do Przewodniczącego RPŁ , ponieważ kiedy były zgłaszane zmiany do uchwały 

budżetowej to wymagane było uzasadnienie z uwzględnieniem działu, rozdziału 

i paragrafu, natomiast w przypadku Radnego Ryszarda Malesy podana została 

tylko kwota, iż chce 100 tys. zł. ZPŁ szybko zareagował na wniosek Radnego, 

mimo, że nie był to wniosek sformułowany poprawnie.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek ogłosił przerwę w obradach XVIII 

Sesji RPŁ od godz. 14:25 do godz. 14:35 

 

Radny Ryszard Malesa powiedział, że wycofuje złożony wcześniej swój 

wniosek.  

 

Radny Jerzy Wolski powiedział, ze wobec tego zgłasza wniosek o dokończenie 

inwestycji drogowej odcinek miedzy Strugienicami a Zdunami. Dodał, że jest to 

inwestycja, która była realizowana przez 8 lat, natomiast od dwóch lat nie jest 

kontynuowana. Nadmienił, iż koszt tej inwestycji wynosić może ok. 200 tys. zł. 

Skoro jest rezerwa budżetowa, to środki finansowe na dokończenie tej 

inwestycji mogą  z niej pochodzić - dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zgłosił wniosek by ZPŁ rozpatrzył budowę sali 

gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Łowiczu oraz SOSZW w Łowiczu. 
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Radny Janusz Żurek powiedział, że proponuje, by na następnej sesji RPŁ  

rozpatrzyć złożony przez niego wniosek o wprowadzenie do planu 

realizowanych inwestycji drogowych drogę Wola Stępowska – Stępów, 

ponieważ droga ta rozsypuje się całkowicie.  

 

Radny Edward Chądzyński powiedział, że zgłasza wniosek, by rozpatrzyć  

możliwość dokończenia inwestycji drogowej - Traby – Wojewodza – Gaj, 

ponieważ przez dwie kadencje była to inwestycja realizowana ale nie jest 

dokończona oraz realizację inwestycji na  drodze Sobota – Przezwiska, 

ponieważ w tym roku zrobiony zostanie tam odcinek 700 m, jednak inwestycja 

nie będzie dokończona.  

 

Radny Stanisław Felczyński  powiedział, że skoro Radny Ryszard Malesa 

wycofał swój wniosek on złoży go ponownie, ponieważ nie będzie realizowana 

inwestycja na drodze Seligów – Bełchów, gdzie po stronie Starostwa zapisanych 

było 406 tys. zł, przy czym z tej kwoty gmina nic nie otrzymała i w związku z 

tym proponuje dokończyć drogę Bobrowa – Trzcianka.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski powiedział, że zwraca uwagę na to, by docenione 

zostały gminy, w których sprzedane zostały ośrodki zdrowia.  

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, że składa wniosek na niewielką kwotę 

pochodzącą z rezerwy budżetowej, a mianowicie na wykonanie projektu na 

realizację inwestycji drogowej Bednary – Łowicz, ponieważ jest to droga bardzo 

obciążona w tej chwili.  

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, że ustosunkowując się do wniosku 

złożonego przez Radnego Ryszarda Malesę, to nie był on rozpatrywany po 

kolesiostwie. Zauważył, iż przeznaczone zostały środki finansowe na wykonanie 

z drogi z destruktu na drogach, które w ostatnich latach były wykonywane                  

z tłucznia. Dodał, że destrukt pozwolił na zabezpieczenie dróg do takiego stanu, 

by w kolejnych latach móc tam wykonać nakładkę asfaltową.  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 

nieobecny radny Dariusz Mroczek/  

za     – 11 

przeciw    – 0  

wstrzymało się   – 9  

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 170/ 2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 22/. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy skoro były zgłaszane wnioski przez 

Radnych do ZPŁ, to czy nie trzeba ich przegłosować?  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że nie ma takiej 

potrzeby.  

 

Ad. pkt 25  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. 

Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że                  

w dniu 14.07.2003 wpłynął wniosek od firmy „Halter” sp. z o.o. ul. Kościelna 9,                    

99-420 Łyszkowice o wydanie zezwolenia do dokonywania badań technicznych 

pojazdów. Do wniosku załączono wymagane prawem dokumenty w tym 

Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Nr 2419/ITS              

z dnia 17.07.2003r w zakresie badań technicznych ABT/cf. 

 Po złożeniu w/w dokumentów dokonano odbioru Stacji Kontroli Pojazdów.                         

Na okoliczność tą spisano protokół KT III.5511-5/03 z dnia 05.08.2003r. 

 W dniu 06.08.2003r wydano upoważnienie Nr ELC11 jako Stacja Kontroli 

Pojazdów o podstawowym zakresie badań pojazdów rodzaju ABT/c ważne do 

dnia 16.07.2006r. 

 W dniu 01.09.2003r wpłynął wniosek o rozszerzenie zakresu badań 

pojazdów: c - skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub Starostę 

f – pojazdy marki „SAM”. 

 Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami tj. art. 83 ust. 5 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym wydano w dniu 03.09.2003r Aneks Nr 1 do 

upoważnienia Nr ELC11 rozszerzający zakres badań o c.f W dniu 09.07.2004r 

Stacja Kontroli Pojazdów złożyła wniosek o rozszerzenie badań w zakresie d – 

pojazdy sprowadzone z zagranicy. 

 W dniu 12.07.2004r wydano Aneks Nr 3 do upoważnienia z rozszerzonym 

zakresem badań o d. na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. W dniu 21.08.2004r weszły nowe przepisy w/w ustawy nakazujące 

wpis do rejestru przedsiębiorców z urzędu. W związku z tym  zostało wydane 

zaświadczenie Nr 5/04 potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących  stacje kontroli pojazdów jako podstawowa 

stacja kontroli pojazdów z rozszerzonym zakresem cdef – ( na podstawie art.83 

ust.1 pkt 1 lit. b zachowano dotychczasowe uprawnienia). 

 W dniu 04.10.2006r Transportowy Dozór Techniczny zwrócił się z prośbą                                

o wyjaśnienie zakresu uprawnień  zapisanych w upoważnieniu Nr ELC11. 

 W dniu 09.10.206r udzielono odpowiedzi, że podstawą do rozszerzenia 

uprawnień był art.83 pkt 5 ówcześnie obowiązującej ustawy prawo o ruchu 

drogowym.      
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 W dniu 19.06.2007r wpłynęła decyzja Nr TDT-P-585/07 poświadczająca, 

że SKP nie spełnia warunków w zakresie ABT/cf i jednocześnie odmawiająca 

wydanie poświadczenia na d, e. 

 W dniu 31.07.2007r dostarczono protokół z oględzin i badań Nr TDT-

11/118/07 z uwagami końcowymi o treści SKP spełnia wymagania względem 

wyposażenia zgłoszone we wniosku jako podstawowa stacja kontroli pojazdów 

ABT/c,f , jednocześnie nie sprawdzono wyposażenia w zakresie rozszerzenia            

d, e.     

 W dniu 20.09.2007r Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 

wydał decyzję Nr TDT-P-1088/07 poświadczającą wymagania jako podstawowa 

Stacja Kontroli Pojazdów ABT z rozszerzonym zakresem badań c,f,                           

a odmawiające poświadczenia w zakresie d,e. 

 Pismem z dnia 03.10.2007r. firma „Halter” sp. z o.o. złożyła odwołanie od 

tej decyzji do Ministra Transportu.  

Decyzją nr TDT-P-1242/07 z dn.27.12.2007r. Dyrektor Transportowego Dozoru 

Technicznego poświadczył, że Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości 

Łyszkowice, ul. Kościelna 9 będąca własnością firmy „Halter” sp. z o.o. posiada 

wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do 

zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących 

podstawową stację kontroli pojazdów A,B,T o rozszerzonym zakresie badania 

c,f,  a w części II umorzył postępowanie w sprawie  wydania poświadczenia               

i warunków lokalowych dla podstawowej stacji kontroli pojazdów                             

z rozszerzeniami d,e. 

Również i w tym przypadku właściciele firmy „Halter” złożyli skargę do 

właściwego WSA w przedmiocie odmowy poświadczenia posiadania przez 

stację kontroli pojazdów wyposażenia i warunków lokalowych do wykonywania 

badań technicznych o rozszerzonym zakresie badania d,e. W tej sprawie wyrok 

jest spodziewany w najbliższym czasie. 

 W związku z tym, że w podobnej sprawie dotyczącej Firmy Handlowo-

Usługowej "Maciągowscy" S.C. Paweł Maciągowski , Elżbieta Maciągowska 

zapadł wyrok korzystny dla Stacji Kontroli Pojazdów należy przypuszczać, iż w 

niniejszej sprawie również nie uchybiono przepisów prawa. W tych 

okolicznościach Komisji Rewizyjnej skargę uznała za bezzasadną. Odczytała 

projekt uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi Transportowego Dozoru 

Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4 na działalność 

Starosty Łowickiego. 

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 
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podjęli uchwałę Nr XVIII/ 171 /2008 w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. 

Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego /Zał. Nr 23/. 

 

Ad. pkt 26  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. 

Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego  

 

Przewodnicząca komisji Jolanta Kępka poinformowała, że w dniu 

12.10.2003 r Firma Handlowo - Usługowa "Maciągowscy" s.c. Paweł 

Maciągowski Elżbieta Maciągowska z siedzibą Boczki 80 złożyła wniosek                

o wydanie zezwolenia do dokonywania badań technicznych pojazdów jako 

Stacja Kontroli Pojazdów o podstawowym zakresie badań pojazdów rodzaju 

ABTE rozszerzonym o badanie c, e z równoczesnym upoważnieniem                       

do nadawania i wybijania numerów na nadwoziach, podwoziach /ramach/, 

silnikach oraz wykonywania zastępczych tabliczek - h. 

Do wniosku załączono wymagane prawem dokumenty, w tym Certyfikat 

Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie nr 2552/ITS z dnia 

27.10.2003 r w zakresie badań technicznych ABTE/ch. Po złożeniu w/w 

dokumentów dokonano odbioru Stacji Kontroli Pojazdów , a na tą okoliczność 

spisano protokół KT.111.5511-1 0/03 z dnia 05.11.2003 r . 

W dniu 06.11.2003 r wydano upoważnienie Nr ELC 12 jako Stacja Kontroli 

Pojazdów o podstawowym zakresie badań pojazdów rodzaju ABTE/ce ważne 

do dnia 06.11.2006 r zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami art. 83 ust. 

5 - ustawy Prawo o ruchu drogowym. W dniu 08.12.2004 r wydane zostało 

zaświadczenie Nr 4/04 potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jako podmiotu 

wykonującego badania techniczne pojazdów o rozszerzonym zakresie ce. 

W dniu 27.10.2006 r Transportowy Dozór Techniczny zwrócił się                   

do Starostwa z prośbą o wyjaśnienie zakresu uprawnień zapisanych                           

w upoważnieniu Nr ELC 12 , a w dniu 06.11.2006 Wydział Komunikacji 

udzielił odpowiedzi, że podstawą do rozszerzenia uprawnień był art. 83 pkt.5 

ówcześnie obowiązującej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

W dniu 01.06.2007 r Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 

wydał dla Firmy  Handlowo - Usługowej "Maciągowscy" s.c. Paweł 

Maciągowski Elżbieta Maciągowska z siedzibą Boczki 80 decyzję Nr TDT -P-

556/07, poświadczającą w części I zgodność wyposażenia i warunków 

lokalowych Stacji Kontroli Pojazdów z wymogami odpowiednio do zakresu 

przeprowadzanych badań rodzaju A,B,T,E o rozszerzonym zakresie badania c, 

odmawiającą jednocześnie w części II wydania poświadczenia potwierdzającego 
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posiadanie wyposażenia i warunków lokalowych do wykonywania badań                  

o rozszerzonym zakresie badania e. 

W wyniku odwołania wniesionego przez przedsiębiorcę Minister 

Transportu decyzją z dn.06.08.2007r. uchylił decyzję w części II i przekazał 

sprawę w tym zakresie do ponownego rozpatrzenie przez organ I instancji. 

W związku z tym w dniu 20.09.2007 r Dyrektor Transportowego Dozoru 

Technicznego wydał kolejną Decyzję Nr TDT-P-1087/07 , w której w części              

I ponownie poświadczył, że stacja kontroli pojazdów posiada wyposażenie                

i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu 

przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową 

stację kontroli pojazdów A, B,T,E o rozszerzonym zakresie badania c,                        

a w części II podtrzymał swą wcześniejszą decyzję i odmówił wydania 

poświadczenia i warunków lokalowych dla podstawowej stacji kontroli 

pojazdów z rozszerzeniami e. 

Od tej decyzji przedsiębiorca ponownie wniósł odwołanie                              

do Ministerstwa Transportu. Minister Transportu rozpoznając odwołanie 

decyzją nr TD-5t-027 -6611/07 z dnia 14.11.2007r. utrzymał w mocy 

zaskarżone rozstrzygnięcie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Na tą decyzję Firma Handlowo - Usługowa "Maciągowscy" s.c. Paweł 

Maciągowski Elżbieta Maciągowska z siedzibą Boczki 80 wniosła skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie. 

Wyrokiem z dn. 24.04.2008r. Sygn. akt VI SAlWa 258/08 WSA                      

w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Transportu oraz utrzymaną 

nią w mocy decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia             

20 września 2007r. w zakresie punktu II, jednocześnie stwierdził, że decyzje             

w uchylonej części nie podlegają wykonaniu. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał m.in., że obowiązujące przepisy 

ograniczają uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do spraw 

technicznych, co oznacza, że po przeprowadzeniu sprawdzenia danej stacji 

kontroli pojazdów organ, w drodze decyzji administracyjnej, potwierdza jedynie 

ustalony stan faktyczny, poświadczając zgodność wyposażenia i warunków 

lokalowych określone w odpowiednich przepisach szczególnych, bądź też 

odmawiając takiego oświadczenia, gdy zgodność taka nie będzie zachodzić. 

Stacja prowadzona przez Firmę Handlowo-Usługową "Maciągowscy" 

S.C. Paweł Maciągowski , Elżbieta Maciągowska posiadała zezwolenie Starosty 

Łowickiego z dnia 06.11.2003 r na wykonywanie badań pojazdów rodzaju 

ABTE z rozszerzeniem o badanie c, e w związku z tym Organy Transportu 

Dozoru Technicznego nie były uprawnione do podważania w tym trybie wpisu 

w rejestrze regulowanej działalności gospodarczej. 

Na podstawie zebranych materiałów Transportowy Dozór Techniczny powinien 

wydać poświadczenie w oparciu o ustalenia protokołu z oględzin i badań stacji 

Nr TDT-11/138/07 z dnia 17.08.2007 r , w którym stwierdzono, że stacja spełnia 

wymagania jako podstawowa stacja kontroli pojazdów ABTE/ce. 
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W tych okolicznościach Komisji Rewizyjnej skargę uznała za bezzasadną. 

Odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi Transportowego 

Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4 na 

działalność Starosty Łowickiego. 

 

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

nieobecny Dariusz Mroczek / 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XVIII/ 172 /2008 w sprawie rozpatrzenia skargi 

Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie                               

ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty Łowickiego /Zał. Nr 24/. 

 

Ad. pkt 28 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Edward Chądzyński  zapytał kiedy rozpoczną się prace na drogach             

w gminie Bielawy.  

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że na przełomie czerwca i lipca.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że dziękuje za zaproszenie na 

uroczystości związane z obchodami  święta 3 Maja, jednak otrzymał je dwa dni 

po uroczystościach.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że zaproszenia wysyłał 

Urząd Miasta w Łowiczu.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że korzystając z obecności Dyrektora 

ZOZ w Łowiczu przekazał mu materiały dotyczące środków finansowych 

przekazywanych przez Powiat Łowicki dla ZOZ w Łowiczu, ponieważ Dyrektor 

ZOZ nie wiedział w jakim stopniu RPŁ wspierała funkcjonowanie ZOZ-u. 

Dodał, że dziwi go ten fakt, ponieważ Dyrektor Andrzej Grabowski pochodzi           

z Łowicza.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że szkoda, iż 

otrzymał te materiały tak późno, ponieważ teraz musi je analizować na 

„gorąco”. Zapytał, co on ma z tego wywnioskować, ponieważ sumy nie są 

straszne. Dodał, że nie rozumie tego i nie widzi tu strasznych sum: 100 tys. zł, 

200 tys. zł, 270 tys. zł na rok. O co chodzi, tak to dostałem znienacka, mam 

teraz nagle się zastanawiać – mówił.  
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Radny Michał Śliwiński powiedział, że Dyrektor ZOZ reaguje wg niego 

komicznie, ponieważ dostając takie materiały nie rozumie co z nich wyczytać. 

Dodał, że nie wie, czy w ogóle powinien być on Dyrektorem ZOZ skoro ma 

problemy z pamięcią, czy też zrozumieniem tekstu. Takie zachowanie Pańskie 

na Komisjach RPŁ kiedy Radni proszą o materiały a Pan ich nie przygotowuje – 

mówił. Dodał, że Komisja Rewizyjna wystosowała do Dyrektora ZOZ pismo, 

które Dyrektor otrzymał 28 kwietnia, natomiast 12 maja na posiedzeniu Komisji 

mówił, że nie rozumie o co chodzi. Kontynuując mówił, że to jest w pewnym 

sensie lekceważenie Radnych i ZPŁ, może ZPŁ pozwala sobie na to, jednak 

Radni nie pozwolą sobie na takie traktowanie. Przypomniał, że na ostatniej sesji 

wyniknęła rozmowa, że RPŁ przestanie wspomagać ZOZ na cele czysto 

konsumpcyjne, na co Dyrektor ZOZ zarzucił, że RPŁ nigdy nie wspomagała 

ZOZ. Dodał, że doszło wówczas do nieładnej dyskusji, podczas której 

zobowiązał się, że na kolejną sesję RPŁ przygotuje, w przeciwieństwie do 

Dyrektora ZOZ,  zestawienie środków przekazywanych przez Powiat Łowicki 

dla ZOZ w Łowiczu. Kończąc zauważył, iż może Starosta Łowicki lub ktoś inny 

zareaguje i „uporządkuje zachowanie” Dyrektora ZOZ –u.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że nie życzy 

sobie, by Radny Michał Śliwiński go obrażał. Zarzucił też, że jeśli ktoś mówi, 

że Dyrektor ZOZ nie odpowiedział na jakieś pismo, to prosi, by powiedzieć na 

jakie. Dodał, że wyprasza sobie, by go obrażać. Poprosił, by pokazać mu w 

przekazanym zestawieniu środki finansowe – które dotyczą celów 

konsumpcyjnych.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że prosi o przerwę, by dotrzeć do 

protokołu z Komisji Rewizyjnej podczas której wystosowano wniosek odnośnie 

Dyrektora ZOZ w Łowiczu.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że prosi, by 

pokazać mu ten wniosek lub, by Radny Michał Śliwiński konkretnie powiedział 

mu z jakim pismem zwracał się do niego.  

 

Radny Michał Śliwiński odparł, iż nie wspominał, iż Dyrektor ZOZ w Łowiczu 

nie odpowiedział na jego pismo.  

 

Radna Jolanta Kępka powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był 

sformułowany wniosek do ZPŁ, by materiały referowane na Komisjach były 

przygotowywane w formie pisemnej.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski zapytał, czy ma jechać po ten 

wniosek, ponieważ bardzo dobrze go pamięta i było w nim napisane, by na 

zapytania była przygotowana odpowiedź pisemna.  

 

Radna Jolanta Kępka zauważyła, że informacja przekazywana na piśmie jest 

bardziej czytelna.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski raz jeszcze poprosił, by Radny 

Michał Śliwiński pokazał w przekazanym materiale, które środki zostały 

przeznaczone na konsumpcję, na płace, ponieważ wg  niego przekazywane 

środki finansowe to pomoc, która powinna być przekazywana np. na remonty.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy będzie sesja w czerwcu?  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że jeśli będzie to sesja 

nadzwyczajna.  

 

Radna Jolanta Kępka powiedziała, że jeśli będzie potrzeba zwołania 

nadzwyczajnej sesji RPŁ to w terminie ok. 27 czerwca br.  

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak powiedział, że został niejako 

poproszony do tablicy i chce przedstawić się: ukończył studia wyższe na 

SGGW- Wydział Zootechniki, pełnił funkcje na różnych szczeblach samorządu 

terytorialnego, był radnym Gminy i Miasta Kałuszyn, był radnym 

Wojewódzkiej Rady  w Skierniewicach, był przewodniczącym Komisji 

Rolnictwa oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu, pełnił funkcje dyrektorskie: dyrektor Gospodarstwa 

Rybackiego w Łyszkowicach, będąc przy tym dyrektorem przedsiębiorstwa                      

i prezesem spółki Skarbu Państwa. Odnośnie ochrony środowiska dodał, że 

zagadnienia związane z NATURĄ 2000, czy też pozwoleniami wodno 

prawnymi są mu znane. Kończąc powiedział, że Wydział którym kieruje jest 

dobrym wydziałem, pracują tam merytoryczni ludzie i na pewno jego osoba nie 

zawiedzie oczekiwań.  

 

Ad. pkt 29  

 

Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady  XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Protokołowała: 

      Przewodniczący RPŁ  

/-/ Marcin Kosiorek  
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A. Drzewiecka  

J.  Idzikowska  


