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PROTOKÓŁ Nr XIX/08 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 27 czerwca 2008 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu ul. 3 Maja 7. 

 

Ustawowa liczba Radnych -21 

Radnych obecnych na Sesji – 17 

Lista obecności - /Zał. Nr 1/ 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy 

zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Łowicki 

znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy 

techników prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy 

techników uzupełniających prowadzonych przez Powiat Łowicki 

znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy szkół 

policealnych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

prowadzonego przez Powiat Łowicki znajdującego się na terenie 

miasta Łowicz. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania  

i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach/placówkach, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół dla dorosłych i zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

dorosłych i systemie kształcenia na odległość, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. 

11. 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. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

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

14. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że dotychczasowa dyrektor 

ZSL w Zdunach Danuta Zakrzewska od 1 lipca br. będzie Dyrektorem 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w związku z czym pogratulował 

jej zwycięstwa w konkursie oraz podziękował, za pracę i serce, jakie włożyła  

w kierowanie ZSL w Zdunach.  

Dyrektor ZSL w Zdunach Danuta Zakrzewska powiedziała, że dziękuje za 

życzenia. Dodała, iż dołoży starań, by odpowiednio pełnić swe nowe obowiązki 

zawodowe jako Dyrektor OKE w Łodzi. Nadmieniła, że prosi, by dbać o ZSL  

w Zdunach, „by działo się tam dobrze”.  



3 

 

Ad pkt. 2  

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

W Sesji wzięło udział  15 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje.  

Ad pkt.3 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Ad pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

Radni po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia  

w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, nieobecni 

Radni Paweł Bejda, Dariusz Kosmatka, Mieczysław Szymajda, Dariusz 

Mroczek, Andrzej Pełka, Janusz Żurek / 

za -   15 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy 

zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Łowicki 

znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ  

w sprawie zmiany nazwy zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Dariusz Kosmatka, Mieczysław Szymajda, 

Dariusz Mroczek, Andrzej Pełka, Janusz Żurek / 
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za -   15 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/173/2008 w sprawie zmiany nazwy zasadniczych 

szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz.  / Zał. Nr 2/  

 

Ad pkt. 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy techników 

prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na terenie miasta 

Łowicz 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany nazwy techników prowadzonych przez Powiat Łowicki 

znajdujących się na terenie miasta Łowicz 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/174/2008 w sprawie zmiany nazwy techników 

prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na terenie miasta Łowicz 

/ Zał. Nr 3/ 

 

 

 

 



5 

 

Ad pkt. 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy techników 

uzupełniających prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz. 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany nazwy techników uzupełniających prowadzonych przez 

Powiat Łowicki znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/175/2008 w sprawie zmiany nazwy techników 

uzupełniających prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz. / Zał. Nr 4/ 

 

Ad pkt. 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy szkół 

policealnych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na 

terenie miasta Łowicz. 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany nazwy szkół policealnych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki znajdujących się na terenie miasta Łowicz. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 
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wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/176/2008 w sprawie zmiany nazwy szkół 

policealnych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na terenie 

miasta Łowicz. / Zał. Nr 5/  

 

Ad pkt. 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

prowadzonego przez Powiat Łowicki znajdującego się na terenie miasta 

Łowicz. 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego  

w Łowiczu prowadzonego przez Powiat Łowicki znajdującego się na terenie 

miasta Łowicz. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/176/2008 w sprawie zmiany nazwy szkół 

policealnych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na terenie 

miasta Łowicz. / Zał. Nr 6/  

 

Ad pkt. 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
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okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach, 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół dla 

dorosłych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

kształceniu dorosłych i systemie kształcenia na odległość, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

p.o. Dyrektora Wydz. EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  

w szkołach/placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół dla dorosłych i zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych i systemie kształcenia na 

odległość, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/177/2008 w sprawie zmiany nazwy szkół 

policealnych prowadzonych przez Powiat Łowicki znajdujących się na terenie 

miasta Łowicz. / Zał. Nr 7/  
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Ad pkt. 11 

 

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. 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał Przewodniczącego RPŁ Marcina 

Kosiorka, czy w tytule uchwały jest poprawny zapis „na terenie miasta Łowicz”, 

czy też nie powinno być miasta Łowicza?  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że czas na zgłaszanie 

wniosków był na początku obrad sesji.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że konieczność zmiany 

załącznika do WPI wynika z wniosku, jaki jest opracowywany na zakup karetek 

dla ZOZ w Łowiczu, który zakłada pozyskanie 1600 tys. zł ze środków 

unijnych, natomiast 400 tys. zł – stanowią środki będące wkładem własnym  

w inwestycję.  

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/179/2008 zmieniającą 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./ Zał. Nr 8/  
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Ad pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok  

Główny specjalista w Wydz. FN Małgorzata Łapa przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok  

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Mieczysław Szymajda, Dariusz Mroczek, Janusz 

Żurek / 

za -   17 

przeciw –   0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ Nr XIX/180/2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. / Zał. Nr 9/ 

Ad pkt. 13  

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że chciałby ustosunkować się 

do pytania, jakie padło wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów odnośnie 

naniesienia linii ciągłych od ulicy Długiej do ulicy Wojska Polskiego.  

Z informacji jakie otrzymał z PZDiT wynika, iż w bieżącym roku zostało 

wykonane oznakowanie w sposób, w jaki powinno obowiązywać od dawna, 

ponieważ dotychczasowe oznakowanie na ulicy nie uwzględniało istnienia ul. 

Krakowskiej.  

Radny Krzysztof Janicki Powiedział, że odpowiedź Starosty jest 

wyczerpująca, jednakże w jego przekonaniu naniesienie takiego oznakowania 

powinno dotyczyć całej ulicy a nie tylko fragmentu.  

Starosta Janusz Michalak odpowiedział że ze względu na znikome środki 

finansowe takie oznakowania najpierw wykonywane są w pobliżu szkół  

i skrzyżowań.  
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Radny Jerzy Wolski zapytał, czemu na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nie był obecny 

nikt z członków ZPŁ?  

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że dotąd członkowie ZPŁ, jeśli byli 

potrzebni na posiedzeniu Komisji, byli proszeni o przybycie w odpowiednim 

momencie. Dodał, że przez ostatnie dwa dni trwał nabór do szkół 

ponadgimnazjalnych w którym członkowie ZPŁ brali udział.  

Radny Michał Śliwiński powiedział, iż Radny Jerzy Wolski ma rację, 

ponieważ członków ZPŁ jest czterech i mogą podzielić się obowiązkami. Dodał, 

że wszystko jest kwestią odpowiednich ustaleń, nawet w formie telefonicznej co 

do terminu Komisji.  

Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, iż w związku  z publikowanymi 

w „Dzienniku Łódzkim” oświadczeniami majątkowymi Radnych Powiatu 

Łowickiego prosi Przewodniczącego RPŁ, by interweniował u autora artykułu, 

ponieważ zawiera on błędy oraz, by w przyszłości publikowane zdjęcia 

Radnych były lepszej jakości graficznej.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek powiedział, ze zobowiązuje się 

wystosować odpowiednie pismo do Redakcji „Dziennika Łódzkiego”.  

Starosta Łowicki Janusz Michalak przedstawił informację dotyczącą naboru 

do szkół ponadgimnazjalnych i tak w poszczególnych szkołach utworzona 

zostanie następująca liczba klas I:  

I LO w Łowiczu – 6 kl.  

II LO w Łowiczu – 4 kl., w tym jedna kl. Integracyjna 

III LO w Łowiczu – nie zdołano zebrać uczniów do żadnej klasy, w związku  

z czym pozostałe w III LO trzy kl. opuszczą szkołę w przyszłym roku szkolnym, 

natomiast dla nauczycieli, oprócz nauczyciela jęz. niemieckiego – znaleziono 

nowe miejsca pracy 

ZSL w Zdunach – 4 kl., przy czym w szkole tej uczy się większość uczniów 

spoza powiatu łowickiego 

ZSP Nr 1 w Łowiczu – 3 kl. Technikum, 2 kl. Szkoły zawodowej  

ZSP Nr 2 w Łowiczu – 6 kl. Technikum, 1 kl. Szkoły zawodowej  

ZSP Nr 3 w Łowiczu – 4 kl. Technikum, 1 kl. Szkoły zawodowej  
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ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – 2 kl.  

ZSP Nr 4 w Łowiczu – 3 kl. Liceum, 3 kl. technikum ekonomicznego  

Starosta Janusz Michalak powiedział, że teoretycznie zostaną utworzonych 43 

oddziały.  

Radny Jerzy Wolski zapytał, co z II LO? 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, ze strony Marszałka Woj. Łódzkiego  

nie ma woli przekazania budynków zajmowanych przez szkołę, natomiast przez 

ZPŁ jest decyzja, czy rozbudować budynek III LO, czy też ZSP Nr 3, by 

wyprowadzić II LO z budynków przy ul. Ułańskiej.  

Ad pkt. 14 

Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady  XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka  

J. Idzikowska  


