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PROTOKÓŁ Nr XXI/08 

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 roku 

w Skansenie w Maurzycach 

 

Ustawowa liczba Radnych -21 

Radnych obecnych na Sesji - 21 

Lista obecności - /Zał. Nr 1/ 

 

Porządek obrad: 

 

l. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XX 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 z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych  

    do nowego roku szkolnego 2008/2009. 

8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2008  

    roku. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008  

    roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum  

    Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki  

    Zdrowotnej w Łowiczu. 

10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia  

     Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie  

     Łowickim na lata 2008 - 2013. 

l1. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały  

     Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku  

     w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się  

     środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

     w roku 2008. 

l2. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na  

     wynajem lokalu użytkowego. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia  

      Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez utworzenie zakładu  

      rehabilitacji leczniczej. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia  

      Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez likwidację poradni  

      zdrowia psychicznego. 
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15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu  

      Muzeum w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci  

      publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w  

      Powiecie Łowickim. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac  

      nad projektem uchwały budżetowej na 2009 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu  

      Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu   

      Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

      z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

      w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalnio ścieków  

      w oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie" . 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały              

      Nr XVIII/165/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008  

      roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łowicz. 

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

23. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 20 Radnych / nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski/, co 

stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt.3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski /: 
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za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXI Sesji RPŁ. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Radni po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia                            

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

Radny Krzysztof Dąbrowski/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0  

przyjęli protokół z XX 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 ZPŁ w okresie od 11 czerwca do 

27 sierpnia br. odbył 18 protokołowanych posiedzeń, podczas których 

poruszano następujące zagadnienia: 

 

w zakresie edukacji  

 

Członkowie Zarządu pracowali nad: 

 zatwierdzeniem projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowo  

 wychowawczych na terenie Powiatu Łowickiego zaopiniowanych przez    

 Kuratorium Oświaty  

 zaopiniowaniem projektów uchwał RPŁ na XIX Sesję RPŁ  

 stanowiskiem w sprawie liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach   

 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat łowicki w roku 

szkolnym   

 2008/2009  

 zmianą propozycji w naborze do klas pierwszych w szkołach  

 ponadgimnazjalnych 

 oceną ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez 

organizacje  
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 pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                    

i sportu  

 opracowaniem Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Łowickiego 

 Statutem Muzeum w Łowiczu 

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Członkowie Zarządu pracowali nad: 

 sprawą wniosku Elżbiety Chojnackiej dotyczącego zwrotu udzielonej  

 bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

 zleceniem wykonania izolacji poziomej w bramie przy ul. Świętojańskiej 

w Łowiczu 

 wnioskiem  Józefy Sypszak dot. wyrażenia zgody na zameldowanie                  

w lokalu  mieszkalnym przy ul. Blich 11 osoby bliskiej. 

 zatwierdzeniem ogłoszenia o III przetargu na sprzedaż lokalu 

mieszkaniowego    

 69/8 w nowych Zdunach 

 wnioskiem Teresy i Józefa Wojnowskich oraz Joanny Balcerskiej 

dotyczącym nabycia lokali mieszkalnych w Nowych Zdunach 

ustanowieniem trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi 

siedzibę  Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu 

 wyrażeniem zgody na podnajem w ośrodku zdrowia w Sobocie 

 

w zakresie zadań przetargowych 

 

Członkowie ZPŁ pracowali nad: 

 zatwierdzeniem wyboru wykonawcy do realizacji zadania "Budowa   

oczyszczalni ścieków w Oddziale Rehabilitacji i Fizjoterapii                           

w Stanisławowie.   W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Komisja 

wyłoniła następującego   wykonawcę "AZE Zając Kokoszko" Sp. j. 

Skrzydlna 101 i zawnioskował  o wybór wykonawcy do realizacji zadania 

"Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale Rehabilitacji 1 Fizjoterapii              

w Stanisławowie. 

 zatwierdzeniem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia ofert            

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem   jest: "Wymiana stolarki okiennej w Szpitalu Miejskim                 

w Łowiczu ul. Ułańska 28". 

 zatwierdzeniem protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu: 

"Budowa oczyszczalni ścieków z Oddziale ZOZ rehabilitacji i Fizjoterapii 

w Stanisławowie" - Członkowie oddalili protest 
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w zakresie pomocy społecznej 

 

Członkowie ZPŁ pracowali nad: 

 regulaminem Organizacyjnym PCPR w Łowiczu 

 

w zakresie spraw związanych z ZOZ w Łowicz 

 

Członkowie ZPŁ pracowali nad: 

 umową z firmą BP Consulting Sp. z 0.0. z siedzibą w : 98-200 Sieradz,   

ul. Mickiewicza 6 za kwotę 7 000 zł + 22% V A T na opracowanie 

Wniosku   aplikacyjnego wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami 

na zakup ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem                                

z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                    

i Środowisko Priorytet XII Działanie   12.1 "Rozwój systemu ratownictwa 

medycznego". 

 zmianą harmonogramu realizacyjnego remontów i inwestycji 

planowanych w 2008 roku w ZOZ w Łowiczu 

 

w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa: 

 

Członkowie ZPŁ pracowali nad: 

 zmiany w budżecie PFOŚiGW 

 rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy sprawozdania z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łowickiego i aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łowickiego i raportu z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego zgodnie z Planem 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

 

Dodał, że Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 ustalenia układu wykonawczego do Uchwały RPŁ nr XVIII/170/2008                

z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008   rok 

 powołania i ustalenia składu Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na Dyrektora III LO w Łowiczu 

 powołania i ustalenia składu Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na Dyrektora ZSP Nr 2 w Łowiczu 

 przyjęcia rezygnacji i odwołania Danuty Zakrzewskiej ze stanowiska 

Dyrektora ZSL w Zdunach 

 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora ZSL w Zdunach 

 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP Nr 2 w Łowiczu 

 powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację 

zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz 
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podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie 

wsparcia) z zakresu   upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. 

nr 415/2 położonej w Nieborowie, dla której w Sądzie Rejonowym                   

w Łowiczu prowadzona jest  KW 24848, ustalenia regulaminu przetargu                        

i treści ogłoszenia o przetargu zmiany harmonogramu realizacji budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

 powołania Dyrektora CKTiPZŁ w Łowiczu 

 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest "Wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 4 w Łowiczu                    

ul. Kaliska 5a- etap I" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.  

 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia 

specyfikacji   istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu 

oraz innych czynność 

 wynikających z regulaminu pracy i przeprowadzenia postępowania                    

o udzielenie zmówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

"Wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 4 w Łowiczu ul. Kaliska 5a - etap 

I" 

 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest /"Wymiana stolarki okiennej w Szpitalu Miejskim                 

w Łowiczu, ul. Ułańska 28" oraz powołania doraźnej Komisji 

przetargowej 

 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz 

innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji 

przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest "Wymiana stolarki okiennej w Szpitalu Miejskim                 

w Łowiczu, ul. Ułańska 28"/ 

 powołania i ustalenia składu Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na Dyrektora ZSL w Zdunach 

 regulaminu Organizacyjnego PCPR w Łowiczu 

 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest "Modernizacja kotłowni c.o. w ZSL w Zdunach" oraz  

powołania komisji przetargowej 

 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, 

którego przedmiotem jest "Modernizacja kotłowni c.o. w ZSL                          

w Zdunach" 

 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: "Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno  
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kanalizacyjnych centralnego ogrzewania i elektrycznych w budynku 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łowiczu" oraz powołania 

doraźnej komisji przetargowej 

 trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego 

przedmiotem jest:    

 "Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno kanalizacyjnych centralnego   

ogrzewania i elektrycznych w budynku Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej  w Łowiczu" 

 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za                     

I półrocze 2008 roku 

 uchylenia Uchwały nr 212/2008 ZPŁ z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia siwz, 

zatwierdzenia ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: 

"Modernizacja budynku internatu SOSZW w Łowiczu, ul. Powstańców 

1863 r. etap I - wymiana okien     i modernizacja łazienek". 

 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia siwz, 

zatwierdzenia ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: 

"Modernizacja budynku internatu SOSZW w Łowiczu, ul. Powstańców 

1863 r. etap I - wymiana okien i modernizacja łazienek" 

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się                        

o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 

Nadmienił, że Zarząd pozytywnie zaopiniował informacje oraz projekty uchwał 

na XXI Sesję RPŁ w sprawach: 

 przygotowania szkół i placówek oświatowo - wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2008/2009 

 wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2008 roku 

 przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku                       

w Muzeum,  

 w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki                     

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej                        

w Łowiczu. uchwalenia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku                      

i Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2008 – 2013 

 zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2008 

 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez utworzenie zakładu rehabilitacji 

leczniczej 
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 przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez 

likwidację poradni zdrowia psychicznego 

 nadania Statutu Muzeum w Łowiczu 

 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

oświatowych w Powiecie Łowickim 

 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2009 rok 

 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok 

 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                   

i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa 

oczyszczalnio ścieków w oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii                  

w Stanisławowie"  

 uchylenia Uchwały Nr XVIII/16S/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

09 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy 

Łowicz. 

 

Dodał, że ZPŁ brał udział w uroczystościach narodowo- patriotycznych 1 i 15 

sierpnia br., w Święcie Policji, Biesiadzie Strażackiej, Mistrzostwach 

Polonijnych w Piłce Siatkowej, Księżackim Jadle, wystawach w Muzeum,  

w Biesiadzie Łowickiej. Poza tym członkowie ZPŁ uczestniczyli w Biesiadzie 

Kaszubskiej, Święcie Oscypka w Zakopanem oraz w Festiwalu Folkloru                    

w Świdnicy. 

 

Radny Michał Śliwiński poprosił, by Starosta przedstawił nowego dyrektora 

CKTiPZŁ. Zapytał, czy w stodole w Skansenie w Maurzycach Radni mogą czuć 

się bezpiecznie? Dodał, że Biesiada Łowicka, która odbyła się na łowickich 

Błoniach promowała miasto Łowicz. 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że to miasto skupia się na swojej 

promocji w oparciu o kulturę powiatu. Odpowiadając na pytanie Radnego 

stwierdził, iż w Skansenie w chwili obecnej znajduje się kilkadziesiąt osób. 

Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo, natomiast podczas Biesiady nie 

można by było wyegzekwować np. zakazu palenia. Dodał, że w Skansenie jest 

problem ze stanowiskami do poboru wody i podczas imprezy musiałoby być 

kilkadziesiąt samochodów strażackich, by zapewnić bezpieczeństwo. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy ZPŁ będzie dążył do tego, by                            

w przyszłości Biesiada odbywała się na Skansenie? 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, iż ZPŁ będzie podejmował starania, 

by Biesiada odbywała się na Skansenie, lecz może tylko na wydzielonej części 

Skansenu, a nie na całym terenie Skansenu. W odpowiedzi na pytanie                                                      
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o dyrektora CKTiPZŁ powiedział, by dyrektor bronił się sam. Nadmienił, iż 

dyrektor CKTiPZŁ nie ma może zbyt dużego doświadczenia, ma jednak 

odpowiednie wykształcenie i jako jedyny złożył ofertę. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański powiedział, że od 1 lipca 

br. kieruje CKTiPZŁ w Łowiczu. Odnośnie swojego wykształcenia powiedział, 

że skończył w roku 1999 wydział historyczny na Uniwersytecie Łódzkim,                     

a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku 

zarządzanie sprzedażą. Dodał, że przez 4 lata był kierownikiem sklepu PLUS 

GSM, przez rok pracował natomiast w spółce prawa handlowego. Nadmienił 

również, że jest komendantem Hufca harcerstwa i udziela się w Forum Młodych 

Łowiczan. Odnośnie planów CKTiPZŁ stwierdził, że zajął stanowisko dyrektora  

w gorącym okresie imprez kulturalnych. Powiedział, że zgadza się, iż Biesiada 

powinna odbywać się poza Łowiczem, jednak było zbyt mało czasu, by 

dostosować Skansen do wymogów takiej imprezy. Mówił również, że budżet 

Centrum jest dotowany z budżetu Powiatu Łowickiego i jego założeniem jest, 

by zwiększyć dochody własne Centrum poprzez sprzedaż materiałów 

reklamowych. Nadmienił też, że planuje, by do końca roku Centrum miało swą 

siedzibę w kamienicy na Starym Rynku, przy czym zdementował informacje, iż 

na Starym Rynku miałby powstać hotel, jak powiedział będzie to dom 

noclegowy z zapleczem dla grup wycieczkowych. Kończąc wspomniał  

o promocji marki Łowickie, której regulamin został już opracowany. 

 

Radny Michał Śliwiński zauważył, iż tradycją stał się termin organizacji 

Biesiady Łowickiej w ostatni weekend sierpnia. Stwierdził, iż zmiana tego 

terminu uniemożliwiła gościom z zewnątrz uczestnictwo w Biesiadzie. Dodał 

również, iż wymiennie na plakatach, czy też zaproszeniach pojawia się herb 

Powiatu Łowickiego i logo marki Łowickie. Nadmienił, iż w większym stopniu 

powiat powinien korzystać z wizerunku herbu, w którego promocję zostały 

zainwestowane środki finansowe. Kończąc stwierdził, że te znaki powinny być 

ujednolicone. 

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że w ub. roku Biesiada 

odbywała się w ostatnią niedzielę sierpnia.  Jeśli to jest stała data to ZPŁ 

postaramy się do niej wrócić – dodał. Powiedział również, że w przypadku 

znaków wiodący organizator imprezy umieszcza swoje znaki: herb, bądź też 

logo, natomiast znaki współorganizatora są mniej widoczne. Dodał, że 

przyjmuje uwagę radnego Michała Śliwińskiego. 

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek powiedział, że uczestniczył  

w następujących imprezach kulturalnych oraz spotkaniach: 

 14-15 czerwca - Dni Łowicza, 

 23 czerwca - Noc Świętojańska w Kiernozi oraz otwarcie Sądu 

Rejonowego w Łowiczu, 

 29 czerwca - Biesiada na Korabce 

 6 lipca - Biesiada Strażacka w Maurzycach 

 l sierpnia - uroczystości związane z 64 rocznicą wybuchu Powstania 

Warszawskiego 

 15 sierpnia - obchody Dnia Wojska Polskiego oraz festyn rekreacyjny                       

w Chąśnie 

Dodał, że uczestniczył również w delegacji Powiatu Łowickiego do Zakopanego 

w związku ze Świętem Oscypka oraz, że 10 sierpnia br. spotkał się w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi z Panią Dyrektor Małgorzatą Bartyzel w sprawie 

wsparcia finansowego różnych przedsięwzięć z zakresu kultury w powiecie 

łowickim. Dodał, że Dyrektor pozytywnie ustosunkowała się do wniosku  

o dofinansowanie, dodał przy tym, że prosi, by radni, którzy mają kontakty  

z radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego, by również zabiegali o podobne 

środki finansowe. Nadmienił, że był również w Wojewódzkim Zarządzie Dróg  

u Wicedyrektora Gwiazdy i rozmawiał z osobą odpowiedzialną za drogi  

w powiecie łowickim i uzyskał informację, iż środki, które są przeznaczone  

na remonty w postępowaniach przetargowych często pozostają nie 

wykorzystane i można je przesunąć decyzją Sejmiku na inwestycje na naszym 

terenie. Podczas rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim dowiedział się, że taka 

sytuacja miała miejsce z drogą w powiecie kutnowskim, gdzie środki finansowe 

pozostały niewykorzystane i na początku września zamierza powrócić do 

rozmowy na temat pozyskania tych środków. Poprosił, by Radni PŁ również 

rozmawiali z radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego i podejmowali próby 

lobbowiania, by pieniądze te trafiły do powiatu łowickiego. 

 

Ad pkt. 7 

 

Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo - wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2008/2009. 

 

p.o. Dyrektora Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację  

z przygotowania szkół i placówek oświatowo - wychowawczych do nowego 

roku szkolnego 2008/2009/ Zał. Nr 2/. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski stwierdził, że materiał jest nieodpowiednio 

podpisany. Zapytał, czemu jest o 19 nauczycieli więcej skoro liczba klas I jest 

porównywalna z rokiem ubiegłym. Zauważył też, że wykazano klasy 11 

osobowe.  Zapytał, czy takie oddziały można uznać za klasy? Stwierdził, iż nie 
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można mówić o przyjęciach na "plus" do szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ 

przyjęto do klas I tyle samo uczniów, ilu opuściło gimnazja. Zapytał również 

czy w Liceum Pijarskim będą 3 czy 2 klasy, ponieważ 13 osobowe oddziały są 

zbyt małe i powinna zostać ustalona jakaś norma. Nadmienił też, że materiał 

dotyczący remontów w szkołach został "opracowany na kolanie", ponieważ nie 

wykazano kosztów oraz zapytał, co z internatem przy SOSZW w Łowiczu? 

 

p.o. Dyrektora Wydziału EKS Izabela Pawluk odpowiedziała, że wykazane 

zatrudnienie nauczycieli dotyczy etapu planowania. Będą aktualizowane arkusze 

organizacyjne i wówczas okaże się jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.       

W materiale natomiast wykazano, że istnieć będzie 55 oddziałów. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał ile będzie klas I? 

 

p.o. Dyrektora Wydziału EKS Izabela Pawluk odpowiedziała, że klas I 

Będzie 41. Odnośnie warunków technicznych internatu SOSZW w Łowiczu 

powiedziała, że nie zagrażają one bezpieczeństwu wychowanków. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2008 

roku 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła informację  

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2008 roku. /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że otrzymał wykaz robót na drogach 

powiatowych zakończonych i odebranych do końca I półrocza 2008 roku. 

Rozumiem, że drogi te zostały oddane do użytku – dodał. Poinformował, że 

czytając sprawozdanie z wykonania budżetu PŁ za I półrocze 2008 roku można 

zauważyć, że pod wykonaniem tych samych dróg widnieje „0”. Panie Starosto 

teraz wiem, że nie czyta Pan tego co przygotowują Państwa Pracownicy i pod 

czym się Pan podpisuje – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jedynie co udowodnił Pan Radny 

Paweł Bejda to to, że nie rozumie tego co czyta. Jeden materiał jest z wykonania 

rzeczywistego na drogach, a drugi z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 

I półrocze 2008 roku. Płatności z remontów na drogach powiatowych mogą być 

dokonywane w II półroczu 2008 roku, dlatego tam przypisane jest „0” – dodął.  

 

Radny Janusz Żurek stwierdził, iż w warunkach jakie są na skansenie nie da 

się prowadzić obrad Sesji RPŁ. 
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Przewodniczący RPŁ ogłosił przerwę w obradach Sesji RPŁ o godz. 13:35 

 

Przewodniczący RPŁ wznowił obrady Sesji RPŁ o godz. 13:45 

Ad pkt. 9 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 

roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła informację  

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku w Muzeum,  

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2008 -

2013.  

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie  

w Powiecie Łowickim na lata 2008 - 2013. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski/ 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/184/2008 w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2008 – 

20131/ Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                      

Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku  
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w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w roku 2008. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2008. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski/ 

za      - 20 

przeciw     - 0 

wstrzymało się    - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/185/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 /Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski / 

za     - 20 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/186/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego /Zał. Nr 7/. 
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Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez utworzenie zakładu rehabilitacji 

leczniczej. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez 

utworzenie zakładu rehabilitacji leczniczej. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy przekształcenie będzie miało wpływ 

na zwiększenie kontraktu z NFZ na przyszły rok. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że powyższa 

Uchwała ma na celu uporządkowanie stan prawny ZOZ w Łowiczu, gdyż zakład 

rehabilitacji leczniczej zawsze znajdował się przy ul. Kaliskiej, natomiast 

zarejestrowany był w Stanisławowie. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                       

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Dąbrowski / 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/187/2008 w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu poprzez utworzenie zakładu rehabilitacji leczniczej       

/Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez likwidację poradni zdrowia 

psychicznego. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez 

likwidację poradni zdrowia psychicznego. 

 

Radny Jerzy Wolski stwierdził, iż skoro ci sami lekarze będą przyjmowali 

pacjentów to nic się nie zmieni poza adresem. 
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Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros odpowiedziała, że nie będzie 

to przychodnia ZOZ ale NZOZ. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy lekarze wypowiedzieli umowy ze względów 

ekonomicznych? 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros odpowiedziała, że poradnia 

zdrowia psychicznego przynosiła straty finansowe. 

 

Radny Janusz Żurek zauważył, iż jeśli w podobny sposób będzie się 

podchodziło do kolejnych oddziałów to może dojść do sytuacji, że likwidowane 

będą kolejne oddziały. 

 

Główny Specjalista w Wydze OR Joanna Jaros odpowiedziała, że poradnia 

przynosiła straty, natomiast ZOZ nie mógł starać się o kontrakt ponieważ nie 

było w niej kadry. Dodała, że ustawa narzuca obowiązek wykreślenia jednostki, 

która nie funkcjonuje. 

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, jakie będą procedury, by wrócić do poradni 

przy ZOZ? 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy poradnia ulega likwidacji, czy też jest 

przekształceniem ZOZ? 

 

Główny Specjalista Wydziale OR Joanna Jaros odpowiedziała, że ustawa 

narzuca definicję przekształcenia. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czemu likwidacja będzie z datą 1 stycznia 2008 

roku. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że pracownicy 

poradni chcieli się oddzielić i złożyli wypowiedzenia z pracy z 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. To spowodowało, że ZOZ nie mógł przystąpić do 

kontraktu z NFZ. Dodał, że dla mieszkańców powiatu nic się nie zmieniło, 

ponieważ mają zapewniony dostęp do usług, przy czym dr Przekopowski 

przyjmuje przy ul. 3 Maja, jednak planuje przenieść się na ul. Kaliską. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy poradnia ma teraz mniejszy kontrakt, czy 

jest on na poprzednim poziomie? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że nowe 

podmioty mają z reguły mniejszy kontrakt. 
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Radny Krzysztof Figat zapytał, czy kiedy pracownicy poradni wypowiedzieli 

umowy o pracę to dyrektor ZOZ szukał nowych pracowników? 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że nie podjął 

poszukiwań, ponieważ nie znalazłby lekarza. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za    - 12 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 1 

podjęli uchwałę Nr XXI/188/2008 w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu poprzez likwidację poradni zdrowia psychicznego               

/Zał. Nr 9/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu Muzeum 

w Łowiczu. 

 

Sekretarz Powiatu Łowickiego Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu Muzeum w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - 

pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za    - 21 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/189/2008 w sprawie nadania Statutu Muzeum                     

w Łowiczu /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie 

Łowickim. 
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p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych                       

i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za     - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/190/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim                 

/Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej na 2009 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały        

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2009 

rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za     - 21 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/191/2008 w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej na 2009 rok / Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, który budynek ZOZ w Łowiczu będzie 

docieplany? 
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Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że wymienianych będzie 57 sztuk 

okien, natomiast w budynku administracyjnym będzie docieplany strop. 

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że na posiedzeniu Komisji Starosta 

obiecał, iż podczas sesji przedstawi projekt architektoniczno - budowlany oraz 

kosztorys nowego budynku Starostwa przy ul. Starościńskiej. 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że projekt jest do wglądu. Dodał,  

że w budynku znajdzie się oprócz Wydziałów KT i GGN sala narad, sala 

klubowa i pomieszczenie socjalne. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za      - 20 

przeciw    - 0 

wstrzymało się    - 1 

podjęli uchwałę Nr XXI/192/2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za     - 19 

przeciw     - 0 

wstrzymało się    - 2 

podjęli uchwałę Nr XXI/193/2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków  

w oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie". 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa 

oczyszczalni ścieków w oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii  

w Stanisławowie". 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za     - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/194/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki                            

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w oddziale 

ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie" /Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 21 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały                  

Nr XVIII/165/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku 

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łowicz. 

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak przedstawił projekt uchwały RPŁ                     

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/165/2008 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy 

Łowicz. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/ 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXI/195/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/ 

165/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 /Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt. 22 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne 
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Starosta Łowicki Janusz Michalak poinformował, iż z dniem 27 sierpnia br. 

dotychczasowy Dyrektor w Łowiczu PZDiT Andrzej Stajuda odchodzi na 

emeryturę. W związku z tym złożył mu w imieniu ZPŁ oraz wszystkich 

obecnych na Sesji RPŁ życzenia i podziękował za pracę. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Andrzej Stajuda podziękował za życzenia, miłe 

słowa i współpracę. Dodał, że kilka lat jego pracy minęło, "coś się na tych 

drogach zrobiło, a przynajmniej chciało się zrobić". 

 

Radny Michał Śliwiński zauważył, że w związku z ostatnimi nawałnicami, 

jakie przeszły przez województwo łódzkie właściwym wydaje mu się zakup 

plandek przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

Radny Jerzy Wolski zwrócił się z pytaniem do ZPŁ, czy służby remontowe 

PZDiT pracują? 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka odpowiedział, że powyższe służby pracują. 

Nadmienił, że były problemy z mostem w Kompinie, ponieważ uszkodził go 

kombajn. Dodał, że jest więcej materiału, ponieważ firma, która robiła 

utrwalenie powierzchniowe zostawiła trzy samochody z materiałem do 

utrwalania drogi. Powiedział, że służby drogowe pracowały w gminie Nieborów 

i Łyszkowice. Poprosił, by zgłaszać do niego, gdzie jest potrzeba naprawy drogi. 

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, że zgłasza wniosek do ZPŁ, ponieważ 

niedawno miało miejsce zalanie szpitala. Stwierdził, że w roku ubiegłym było 

zalecenie odnośnie stanu zabezpieczenia ZOZ w Łowiczu przed zalaniem, 

natomiast w tym roku sytuacja się powtórzyła, ponieważ ZPŁ nie 

wygospodarował środków na modernizację obiektu, by nie dochodziło do 

zalania, ponieważ może okazać się, że szpital zostanie wyłączony z użytkowania 

w najbardziej potrzebnym momencie. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał ile jest hydrantów w Skansenie? 

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka - Zwierz odpowiedziała, 

że 11. Dodała, że na dwa tygodnie przed Biesiadą były one sprawne. 

Nadmieniła, że stan hydrantów był tylko jednym z zaleceń KP PSP w Łowiczu. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy w związku z odejściem na emeryturę 

Pana Andrzeja Stajudy będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i  kto 

będzie kierował PZDiT w Łowiczu? Czy może już jest osoba, która będzie 

miała powierzone obowiązki? 
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Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że jest ogłoszony konkurs 

na to stanowisko, natomiast obecnie obowiązki dyrektora pełni Ryszard 

Rybarczyk. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, iż ma wniosek do ZPŁ, by 

wprowadzić ograniczenia tonażu na drodze Łowicz- Błędów w związku  

z remontem "trasy poznańskiej". Stwierdził, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska powinna zobaczyć 

tą drogę. Nadmienił, że droga ta była remontowana za kilka milionów złotych  

w ubiegłym roku, a już ulega zniszczeniu. 

 

Radna Zofia Rogowska - Tylman poinformowała, że od dnia 1 września br. 

będzie działała poradnia ortopedyczna i będzie czynna trzy razy w tygodniu. 

Poprosiła o rozpropagowanie tej informacji. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, że poradnia 

ortopedyczna będzie czynna trzy razy w tygodniu, a prowadzić ją będzie lekarz  

z Łodzi. 

 

Radny Jerzy Wolski nawiązał do swojej wypowiedzi z poprzedniej Sesji RPŁ, 

by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrekompensowała straty  

i zniszczenia na drogach, jakie powodowane są przez remont "trasy 

poznańskiej"? 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że Dyrektor Andrzej Stajuda zwrócił 

się z pismem do GDDKiA, jednak dopóki nie złapie się za "rękę", nie można nic 

zrobić. Dodał, że od 1 września br. w siedzibie PZDiT będzie Inspekcja Ruchu 

Drogowego i wówczas będzie można w większym stopniu dokonywać kontroli. 

 

Radny Edward Chądzyński powiedział, że zgłasza wniosek do ZPŁ, by służby 

remontowe PZDiT w Łowiczu załatały dziurę na drodze Sobota - Bielawy. 

Zauważył również iż, według niego należy zwrócić się do Dyrekcji Dróg 

Wojewódzkich, by służby wycięły 4 suche topole na drodze Nr 703, zważywszy 

na nawałnice jakie przechodzą ostatnio nad naszym regionem. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, kiedy ZPŁ będzie 4-osobowy i kto będzie 

kolejnym członkiem ZPŁ? 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że w dniu dzisiejszym kolejny 

Członek ZPŁ nie będzie wybierany. 

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że prosi ZPŁ, by zwrócił uwagę na                

ul. Ułańską w Łowiczu w pobliżu szpitala, ponieważ znajduje się w tragicznym 
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stanie. Dodał, że jest to prawdopodobnie droga miejska i skoro Miasto potrafi 

namalować pasy w nieodpowiednim miejscu to również powinno zająć się tą 

sprawą. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował radnym, którzy 

uczestniczyli w meczu na trójkątnym boisku, który odbył się podczas                       

IX Biesiady Łowickiej na Łowickich Błoniach. 

 

Ad pkt. 23 

 

Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus - Miterka 

J. Idzikowska 

 

 


