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P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/08 

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 listopada 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 XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego  dotycząca oświadczeń majątkowych. 

8. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

9. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XXI/185/2008 z dnia 

27 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XXII/196/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ uchylającej Uchwałę Nr 

XXXII/164/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 

Zespołami Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

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

17. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 3  
 

Wnioski do porządku obrad.  
 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

30 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXV SESJI RPŁ W DNIU 

28.11.2008 ROKU O GODZINIE12.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.45 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zgłosił wniosek formalny                     

o zdjęcie z porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego punktu 13 

dotyczącego rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu i przekazanie do analizy wszystkim komisjom Rady 

Powiatu Łowickiego. Poinformował, że powyższy wniosek uzasadnić należy: 

 Brakiem jakichkolwiek informacji na temat skargi, jaki tryb przyjęto, do 

kogo była adresowana 

 Brak uzasadnienia rozpatrywanej uchwały, przez kogo była 

analizowana/Zał. Nr 2/. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

powyższa skarga jest rozpatrywana w trybie art.  229 Kpa i gdyby miała być 

zdjęta z porządku obrad i jeszcze raz analizowana to powinna dotyczyć 
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działalności, tymczasem o ile pamięta, to ona dotyczy spraw merytorycznych. 

W zasadzie Rada Powiatu Łowickiego nie jest tutaj uprawniona do wchodzenia 

tak głęboko w ten problem i merytorycznego badania tej sprawy, w związku                    

z tym w mojej ocenie nie ma podstaw do zdejmowania jej dzisiaj z porządku 

obrad i dokładnego analizowania przez wszystkich – dodała.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że na temat 

powyższej skargi nic nie wie. Jest goła uchwała, i jak ja mam się zachować – 

zapytał.  

 

Z tego co wiem, to Komisja Rewizyjna rozpatrywała powyższą skargę, tak i jak 

poprzednią skargę Pana Jakubowskiego – dodała Radca Prawny Zuzanna 

Kordialik – Gronczewska. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu rozpatrzyła skargę Pana Jerzego 

Jakubowskiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu      

i jednogłośnie skarga została uznana za bezzasadną.  Zapytała, czy Rada 

powinna ją rozpatrzyć. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że Rada 

Powiatu Łowickiego powinna uwzględnić bądź odrzucić przedstawianą skargę.  

Jest nieuzasadniona na piśmie, z tego co Komisja rewizyjna uznała, w związku  

z tym taki projekt Uchwały RPŁ – dodała.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

odrzucili wniosek formalny Wiceprzewodniczącego RPŁ Krzysztofa Janickiego 

o zdjęcie z porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego punktu 13 

dotyczącego rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu i przekazanie do analizy wszystkim komisjom Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli proponowany porządek obrad XXV Sesji RPŁ 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że XXV Sesja RPŁ to 

bardzo ważna Sesja dla każdej społeczności powiatowej. Wierzę w to, że uda 
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nam się bez przeszkód uchwalić budżet Powiatu Łowickiego na 2009 rok, który 

będzie dobrym budżetem zdaniem większości Radnych – dodał. Poprosił                    

o zabranie głosu Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Edwarda 

Gnata.  

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Gnat poinformował, że 

chciał serdecznie podziękować za zaproszenie go na Sesję RPŁ. Tak się złożyło, 

powiem szczerze, że myślałem, że uda mi się dożyć bez funkcji Radnego, ale 

zbieg okoliczności, że koledze Tadeuszowi wygasł mandat, a tak się składa że 

miałem drugie miejsce, między innymi i dzięki prasie – dodał. Nadmienił, iż 

samorząd Województwa jak i samorząd Powiatowy i Gmin są już na półmetku 

kadencji. Nigdy nie byłem wielkim bohaterem i teraz nie jestem. Poinformował, 

że dopóki będzie pełnić funkcję Radnego chciałby wypełnić tą funkcję jak 

najlepiej dla dobra Powiatu Łowickiego jak i Miasta Łowicza. Środków 

finansowych jest bardzo dużo i chciałbym, z wami w miarę możliwości jak 

najlepiej z nich skorzystać i żebym się przyczyniał, jako Radny, bo Radny ma 

duże uprawnienia ale i jednocześnie ma duże obowiązki i o tych obowiązkach 

staram się nie zapominać – dodał. Poinformował, że ma świadomość, że nie 

przewróci  w Sejmiku Województwa Łódzkiego wszystkiego do góry nogami, 

że przyjdzie wszystko do Łowicza, bo tak nigdy nie było i nie będzie, ale to co 

jest możliwe jak najbardziej wykorzystać dla dobra społeczeństwa łowickiego. 

Wszyscy mamy przecież świadomość i ja również, że pełnimy tą funkcję dzięki 

temu, że ludzie nas wybrali, to jest zaufanie – dodał. Nadmienił, iż często 

Biskup Józef Zawitkowski mówi o pokorze i o służbie. My wszyscy służymy,              

i ja służę, ale służyć to trzeba z pokorą – dodał. Nadmienił, iż mówiąc                            

o półmetku kadencji należy powiedzieć, że w minionej kadencji dane mu było 

też uczestniczyć w Komisji Gospodarczej i byłe władze Miasta i były Burmistrz 

Budzałek i Burmistrz Bejda zabiegali o inwestycje na oś. Górki. Również i ja 

starałem się przyczyniać do tego, żeby to przeszło i chcę wam powiedzieć, że ta 

decyzja zapadła na ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, były 

obecne władze Miasta Łowicza i te sprawy były na bieżąco przekazywane – 

dodał. Poinformował, że ten półmetek jeszcze wiele spraw jeszcze może 

przynieść, zrobić pożytek na dobre. Nie mogę powiedzieć, czy budżet Sejmiku 

Województwa będzie do końca zrealizowany, bo jeszcze nie do końca się z nim 

zapoznałem, mam prośbę do wszystkim, jestem w takim wieku, że można ze 

mną rozmawiać na każdy temat, nie uda mi się wszystkiego spełnić, więc mam 

prośbę do wszystkich, jeżeli cokolwiek to proszę informować trochę wcześniej, 

bo lżej jest zabiegać o jakiekolwiek środki niż później odwracać sprawy 

budżetu. Jestem przekonany, że uda nam się wspólnie z waszą mądrością,                    

z moim doświadczeniem uda się tych środków przygarnąć tyle ile będzie 

możliwe i do tego się zobowiązuję – dodał. Życzył wszystkim zdrowych                  

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował za życzenia. Liczymy, że 

wszyscy Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego z naszego terenu wspólnie 

będziecie zabiegać o interes Gmin, Miasta i całego Powiatu. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXIV 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 sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 12 protokołowanych posiedzeń. Poinformował, że Członkowie 

Zarządu zajmowali się następującymi sprawami:  
 

w zakresie edukacji  

 

Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na współdziałanie w partnerstwie ze szkołą 

języka angielskiego Profile School of Fluent English z siedzibą w Warszawie na 

okoliczność prowadzenie zajęć  z języka angielskiego w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe z terenu powiatu łowickiego, finansowanych ze środków 

UE w celu podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

 

Wyrazili zgodę na zatrudnienie wychowawcy w internacie oraz pomocy 

kuchennej w kuchni w MOS w Kiernozi. 

 

Wyrazili zgodę na podjęcia terapii metodą Tomatisa uczniowi czwartej klasy 

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu SOSzW w Łowiczu.  
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w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

ZPŁ wyraził zgodę na usunięcie drzew przy ZSL w Zdunach. 

 

Wyrazili zgodę na ułożenie linii kablowej do stacji transformatorowej na działce 

należącej do powiatu ozn. nr  2059/3. Projektowana sieć kabli zasili oświetlenie 

dróg  i alejek spacerowych na terenie parku Błonie. 

 

Ustalili cenę wywoławczą w II przetargu nieruchomości położonej w Łowiczu 

przy ul. 3 Maja 7 w związku z negatywnym zakończeniem I przetargu. 

Utrzymano cenę wywoławczą  z I – go przetargu tj. 1 400 000,00 zł .  

 

Zlecono przegląd kominów w ośrodkach zdrowia na terenie PŁ (Bielawy, 

Domaniewice, Chąśno, Kiernozia, Sobota, Zduny i Poradnia w Łowiczu). 

 

Wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedury sprzedaży lokali w budynku PPP                 

w Łowiczu i ustalili lokale przeznaczone do sprzedaży. 

 

Wyrazili zgodę na wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

Delegatura w Skierniewicach o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 

trzech świerków na działce ozn. Nr 3182/7. 

 

w zakresie działań przetargowych 

 

Zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest: „ Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana okien 

w budynku administracyjnym szpitala w ramach termomodernizacji budynków 

ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej”. 

 

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu”. 

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o przeniesieniu siedziby PCPR                         

w Łowiczu z ul. Stary Rynek do wyremontowanych pomieszczeń jakie znajdują 

się w ZSP Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30.  

 

Zatwierdzili wybór wykonawcy audytów 3 budynków ZSP Nr 2 RCKU                  

w Łowiczu, budynku MOS w Kiernozi, budynku I LO w Łowiczu, 4 budynków 

DPS w Borówku. 

 

Zatwierdzili wybór zgodnie z ustaleniami komisji przetargowej 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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którego przedmiotem była „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego”. 

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uzyskała najwyższą 

liczbę punktów według kryterium oceny ustalonego przez Zamawiającego 

którym była cena i otwarcie punktu obsługi kasowej, wykonawca spełniał 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

Zatwierdzili wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie w 2008 roku 

kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” oraz  

sprawę zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia  

  

w zakresie ochrony środowiska  

 

Dokonali wyboru oferty na wykonanie: 

 sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu  

Łowickiego, 

 raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, 

 aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Łowickiego. 

Członkowie Zarządu zdecydowali dokonać wyboru najtańszej oferty Firmy 

„Eko-Serwis” Sp. z o.o. ul. Nadbzurzańska 1/3, 99-400 Łowicz. 

 

w zakresie spraw finansowych 

 

Członkowie ZPŁ zmienili przeznaczenie przyznanej dotacji zgodnie z pismem 

Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu nr Z – 237/277/15/07/08 z dnia 30 

września 2008 roku. 

 

Członkowie ZPŁ pracowali nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 

2009 rok. 

 

Przyjęto autopoprawki do projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

w zakresie spraw organizacyjnych Powiatu Łowickiego 

 

Wyrażono zgodę na złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o umieszczenie 

szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Łowiczu w Wojewódzkim Planie 

Działania Systemu Państwowe ratownictwo Medyczne dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2008 – 2010 w wykazie planowanych do utworzenia 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. 
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ZPŁ zatwierdził projekt umowy z Grupą Ergo z siedzibą we Wrocławiu dot. 

przygotowania wniosku oraz studium wykonalności dla projektu w ramach XII 

osi priorytetowej POI i Ś „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 

systemu ochrony zdrowia” działanie 12.1 „Rozwój  systemu ratownictwa 

medycznego”. 

 

Zabezpieczono w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok środki finansowe  

w wysokości 360 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZOZ w Łowiczu na 

realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności diagnostyki w procesie 

ratowania zdrowia w ZOZ w Łowiczu poprzez zakup tomografu 

komputerowego i adaptację pomieszczeń”. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dodatkowo Członkowie ZPŁ 

podejmowali także stosowne Uchwały ZPŁ, a także pozytywnie opiniowali 

projekty Uchwał RPŁ na Sesję.  

 

Radny Paweł Bejda na jaką kwotą ZPŁ zdecydował się ustalić cenę 

wywoławczą w II przetargu nieruchomości znajdującej się przy ul. 3-go Maja                  

i jak to się ma do poprzedniej ceny wywoławczej. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że cena wywoławcza w II przetargu 

powyższej nieruchomości została na poziomie z I przetargu i wynosi 

1 400 000,00 zł.   

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 13.10.2008 – miejsko – powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej  

 15.10.2008 – Akcja Karambol, ćwiczenia PPSP z udziałem Komendanta 

Wojewódzkiego Straży Pożarnej 

 11.11.2008 – uroczystości Św. Wiktorii, obchody miejsko – powiatowe 

święta Odzyskania Niepodległości 

 13.11.2008 – uroczystości obchodów święta Narodowego w Zakładzie 

Karnym w Łowiczu, który naprawdę się zmienia, zmiany są spore, 

wszystko to wygląda bardzo imponująco.  

 26.11.2008 – posiedzenie Kapituły przyznającej nagrodę „Młody 

Łowiczanin Roku” 

 27.11.2008 – inauguracja roku akademickiego Łowickiego Uniwersytetu 

III Wieku. 
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Ad pkt. 7 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego  dotycząca oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił informację 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego dotyczącą oświadczeń 

majątkowych Radnych RPŁ /Zał. Nr 3/ oraz informację Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 4/.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że w woli wyjaśnienia chciałby zabrać 

głos. Urząd Skarbowy stwierdził, że złożone przez niego wyjaśnienia są 

niekompletne bądź ich nie złożył i za chwilę w prasie się ukażę się, że być może 

jest przestępcą. Podpisując oświadczenie majątkowe mamy paragraf o składaniu 

fałszywych zeznań, jest tam taki punkt jak przychód i dochód z działalności 

rolniczej i teraz jestem w stanie określić przychód ze swej działalności ale                  

w związku z tym, że nie prowadzę rachunkowości rolnej nie mogę określić 

swojego dochodu – dodał. Nadmienił, iż wpisując jakąś kwotę na tzw. „oko” 

można zostać pociągniętym do odpowiedzialności za składanie fałszywych 

zeznań. W tym temacie te wyjaśnienia nie były złożone, myślę, że większość 

kolegów Radnych, którzy prowadzą działalność rolniczą mięli ten sam problem 

– dodał.    

 

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że idąc za wypowiedzią kolegi 

Śliwińskiego należy nadmienić, że podobne sytuacje były także wobec jego 

osoby. Panie Przewodniczący RPŁ proszę by Pan tą sprawę do końca wyjaśnił – 

dodał.  

 

Ad pkt. 8 

Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ              

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

Radny Jerzy Wolski poprosił o wprowadzenie do powyższego projektu planu 

pracy Rady „Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii”. Wzorem lat poprzednich taki punkt był 

i na przestrzeni całego roku są informacje poszczególnych inspektoratów, więc 

myślę, że jest to jak najbardziej zasadne – dodał. Zaproponował, by powyższa 

informacja była omawiana w miesiącu kwietniu.  
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Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Edward Chądzyński, Andrzej Pełka/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXV/212/2008 RPŁ w sprawie uchwalenia  planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok z uwzględnioną propozycją Radnego 

Jerzego Wolskiego odnośnie wprowadzenia pod obrady RPŁ w miesiącu 

kwietniu punktu: „Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii” /Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 9 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Zofia Więcław 

przedstawiła informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu /Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XXI/185/2008 z dnia 27 

sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XXII/196/2008 z dnia 30 września 2008 roku 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 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XXI/185/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu 

Łowickiego Nr XXII/196/2008 z dnia 30 września 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 
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Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, 

nieobecny Radny Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, Krzysztof Figat / 

za     - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXV/213/2008 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XXI/185/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 

roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XXII/196/2008 z dnia 30 

września 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2008 /Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ            

w sprawie zatwierdzenia  zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej                     

w Łowiczu. Poinformowała, że jest to ostatni element przekształcenia jednostki     

i jest konsekwencją poprzednich przekształceń  w statucie szpitala. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, Paweł Bejda, Eugeniusz 

Bobrowski / 

za     - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXV/214/2008 RPŁ w sprawie zatwierdzenia  zmian                       

w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ uchylającej Uchwałę Nr 

XXXII/164/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 r.                    

w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 

Zespołami Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały 

uchylający Uchwałę Nr XXXII/164/2001 RPŁ z dnia 20 czerwca 2001 roku             

w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Poinformowała, że stosownie do art. 67 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2008 roku o zakładach opieki zdrowotnej nadzór nad 

zakładami opieki zdrowotnej, sprawuje organ, który utworzył zakład. Nadzór 

nad ZOZ w Łowiczu sprawowany jest zgodnie z art. 67 ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad 

sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego – dodała. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, Eugeniusz Bobrowski/ 

za     - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXV/215/2008 RPŁ uchylającą Uchwałę Nr 

XXXII/164/2001 RPŁ z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie określenia 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad Zespołem Opieki Zdrowotnej               

w Łowiczu /Zał. Nr 9/.  

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej Jolantę Kępkę o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej               

w powyższej sprawie oraz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie skargi 

na Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna zajmowała się na swym posiedzeniu rozpatrzeniem skargi 

na Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu i jednogłośnie 

została rozpatrzono jako bezzasadna. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                     

w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                          

w Łowiczu. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek udzielił głosu Panu Jerzemu 

Jakubowskiemu. 

 

Pan Jerzy Jakubowski poinformował, że wydaje mu się, że Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt Uchwały w sposób dość kuriozalny, 

tzn. bez żadnego uzasadnienia, co się rzadko zdarza. Ja chciałbym zadać Pani 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej następujące pytania: 

 Jakimi materiałami źródłowymi dysponowała Komisja. 

 Proszę wskazać dokument, z którego wynika, że Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Łowiczu udzielił mi merytorycznej odpowiedzi,           

a nie wymijającej, aroganckiej, która nie ma nić wspólnego z zadanym 

pytaniem. 

 Czy zna Pani sygnaturę akt wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, na który powołuje się Pani Zofia Więcław – że skarga 

została oddalona. 

 Na podstawie jakich dokumentów Komisja Rewizyjna zarekomendowała 

Radzie Powiatu Łowickiego odrzucenie mojej skargi – dodał. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poprosiła Radcę 

Prawnego o opinię, czy musi być uzasadnienie do Uchwały. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska stwierdziła, że 

uzasadnienie do Uchwały może być również ustnie, nie musi być na piśmie. Tak 

wynika z naszych przepisów Statutu oraz Regulaminu Pracy Rady – dodała.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna na swoje posiedzenie zaprosiła Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Panią Zofię Więcław. Pani Więcław 

przedstawiła swoje wyjaśnienia na piśmie odnośnie złożonej skargi oraz                     

w ustnych wyjaśnieniach przedstawiła wszystkie te kwestie, które w chwili 

obecnej poruszył Pan Jakubowski – dodał. Poprosiła o złożenie wyjaśnień Panią 

Zofię Więcław. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Zofia Więcław 
poinformowała, że skarga Pana Jerzego Jakubowskiego z dnia 13.10.2008 roku 

skierowana do Pana Starosty Łowickiego dotyczyła w ocenie Pana Jerzego 

Jakubowskiego nienależytego wykonywania obowiązków  przez Zofię Więcław 

pracownicę Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, bo tak została w tej 

skardze nazwana, naruszenie praworządności, biurokratyczne załatwienie 

sprawy. W uzasadnieniu skargi Pan Jerzy Jakubowski podał, że pismem z dnia 

21.03.2007 roku zwrócił się do mnie z zapytaniem jakie czynności, które oparł 

na artykule 52 Prawa Budowlanego winien wykonać , aby dokonać demontażu 

samowolnie wybudowanej stacji LPG, w Łowiczu przy ul. Łęczyckiej 3, 
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pismem z dnia 13.04.2007 roku w sposób wyczerpujący odpowiedziałam Panu 

Jerzemu Jakubowskiemu na zadane pytanie – dodała. Poinformowała, że po 

udzielonej odpowiedzi Pan Jerzy Jakubowski poinformował organ Nadzoru 

Budowlanego o przystąpieniu do rozbiórki stacji, następnym pismem 

poinformował, że dokonał rozbiórki stacji. Uznać należy, że zrozumiał treść 

mojej odpowiedzi – dodała. Nadmieniła, że zarzut w skardze, że nie udzielono 

mu merytorycznej odpowiedzi, według Pana Jakubowskiego świadczy o braku 

kompetencji, o arogancji, o lekceważącym stosunku do obywateli i jego 

osobiście spraw, oraz o złośliwości i mściwości Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. To są subiektywne odczucia Pana Jerzego 

Jakubowskiego – dodała. Nadmieniła, iż w skardze Pan Jerzy Jakubowski 

stwierdził, że nie udzielenie mu merytorycznej odpowiedzi, w jego ocenie, 

został naruszony artykuł 9, 7, 8, 11 Kpa. Zarzucenie mi biurokratyczności                   

w prowadzonym postępowaniu, zarzut naruszenia praworządności zupełnie jest 

bezzasadny, ponieważ jak każdy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest 

do prowadzenia postępowania w trybie Kpa i wyłącznie na podstawie przepisów 

Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego 

aktu prawnego. Moje decyzje, moje postanowienia, które wydaje w toku 

postępowania podlegają ocenie organowi nadrzędnemu, którym jest 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, żadna z decyzji, żadne                         

z postanowień, żądne z pism, które wydałam Panu Jerzemu Jakubowskiemu nie 

zostały ocenione w sposób negatywny przez organ nadrzędny do tego powołany 

– dodała. Poinformowała, że zarzut w skardze, że PINB w Łowiczu pogwałciła 

art. 52 Prawa Budowlanego przez niewskazanie „na czym miałaby polegać 

czynność dotycząca rozbiórki stacji LPG” jest zupełnie niezrozumiały, gdyż art. 

52 Prawa Budowlanego adresowały jest do właściciela bądź zarządcy obiektu 

budowlanego, który mówi o tym, że właściciel, inwestor, bądź zarządca 

obowiązany jest na własny koszt dokonać czynności zawartych w decyzji                    

o rozbiórce, ten artykuł nie jest adresowany na Organu Nadzoru Budowlanego. 

Ja nie dysponuję całym materiałem  dowodowym, ponieważ akta sprawy 

pomimo tego, że stacja gazu została rozebrana w ubiegłym roku przez Pana 

Jerzego Jakubowskiego, samowolnie wybudowana, znajdują się                                         

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, dysponuję niekompletnym 

materiałem, ale z tych materiałów, które przedstawiłam na Komisji Rewizyjnej, 

wynika, że żadne pytanie skierowane do Nadzoru Budowlanego w Łowiczu nie 

zostało pozostawione bez odpowiedzi. Pan Jerzy Jakubowski w momencie, 

kiedy było prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie 

wybudowane przez niego stacji gazu, miał zapewniony czynny udział w każdym 

stadium postępowania, gdyby zdarzyły się jakieś niejasności miał  prawo 

zawsze zwrócić się z zapytaniem. Jednak Pan Jerzy Jakubowski ma specyficzny 

sposób interpretowania prawa, na swój sposób prawo interpretuje, ma 

oczywiście do tego prawo, tylko że ta interpretacja zupełnie nie jest właściwa, 

poza tym Pan Jerzy Jakubowski nie przyjmuje żadnych wyjaśnień, które Nadzór 
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Budowlany proponuje, ponieważ twierdzi, że lepiej zna prawo niż urzędnicy                

i nie ma on do nich zaufania, ma lekceważący stosunek do urzędników, 

twierdzi, że tak traktuje urzędników jak na to sobie zasługują – dodała. 

Poinformowała, że Pan Jerzy Jakubowski często bywał PINB w Łowiczu, 

Nadzór Budowlany często bywał na oględzinach u Pana Jakubowskiego niejako 

sposób zachowania Pana Jakubowskiego niewłaściwy, lekceważący w stosunku 

do urzędników, spowodował, to że żaden z pracowników Nadzoru 

Budowlanego, jak również ona nie prowadzili rozmów indywidualnych z Panem 

Jakubowskim, zawsze uczestniczyły co najmniej dwie  osoby i tak jest do chwili 

obecnej. Pan Jerzy Jakubowski nie ma w chwili obecnej w PINB w Łowiczu 

żadnego postępowania administracyjnego, zarzut zawarty w tej skardze 

dotyczący arogancji, mściwości to są pomówienia zagrożona karą, ja chciałam 

przypomnieć Wysokiej Radzie Powiatu Łowickiego, że w ubiegłym roku RPŁ 

rozpatrywała skargę na mnie złożoną przez Pana Jerzego Jakubowskiego i przez 

Jego syna Macieja Jakubowskiego, który w miejscu tej stacji o której dziś 

mówimy pobudował drugą stację, taką samą, również samowolnie. Poprzednia 

skarga nosiła znamiona oszczerstw, pomówień, w związku z tym, że mnie 

zależy na zaufaniu publicznym, na zdaniu jakie ma społeczeństwo w stosunku 

do mnie jako funkcjonariusza publicznego, w związku z czym zawiadomiłam 

prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez Panów Jerzego i Macieja 

Jakubowskich o pomówienie mnie jako funkcjonariusza publicznego. Kilka 

miesięcy trwało postępowanie, Prokurator Rejonowy uznał, że obaj Panowie 

dopuścili się przestępstwa, jednak najwyższej rangi urzędnicy państwowi                  

w ocenie Prokuratora Rejonowego Łowiczu winni dochodzić swoich praw                  

w drodze powództwa cywilnego, dlatego też tylko na mój wniosek, zostaną akta 

tamtego zawiadomienia przesłane do Sądu z mojego powództwa cywilnego – 

dodała. Poinformowała, że rozpatrywana przez RPŁ w dniu dzisiejszym skarga 

na PINB w Łowiczu w części dotyczącej arogancji, złośliwości i mściwości, to 

pomówienia publiczne, ponieważ skarga ta została skierowana nie tylko do 

Starosty Łowickiego, ale także do Wojewody Łódzkiego, Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

do prasy, a więc publicznie została ogłoszona. Są to pomówienia, które są 

zagrożone karą, do tej pory nie korzystałam z powództwa cywilnego, bo 

myślałam, że Panowie Jakubowscy zrozumieją, że należy jakiś wniosek 

wyciągnąć z postępowania, bo strona może być niezadowolona z decyzji ale nie 

ma prawa do oszczerstw i obrażania funkcjonariusza publicznego – dodała. 

Nadmieniła, iż Pan Jerzy Jakubowski wspomniał wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ja dziś 

mam, to jest utrzymujący w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego oraz moją, nakazującą rozbiórkę – dodała. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w dokumentach na 

pewno wszystko jest w porządku i Rada Powiatu Łowickiego nie będzie 
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kontynuować rozmów. W drodze wyjątku zarówno ja jak i Radni Rady Powiatu 

Łowickiego, bo nikt nie wyraził sprzeciwy, gdyż nie ma takiej procedury, że                   

w takich sprawach można zabrać głos, pozwoliliśmy Panu zabrać głos – dodał. 

Poprosił, by nie mylić pewnego porządku prawnego jaki funkcjonuje                             

w Rzeczpospolitej tzn. jest trójpodział władzy a Rada nie jest władzą 

sądowniczą, jeżeli jest decyzja Sądu, to Rada postanawia zgodnie z własnymi 

kompetencjami.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że przykro jest Komisji Rewizyjnej, że 

Pan Jerzy Jakubowski stwierdził, że nierzetelnie podeszła ona do sprawy jego 

skargi. Ja może wychodzę teraz przed szereg, przepraszam Pani 

Przewodnicząca, można nam wiele rzeczy zarzucić, czasem się nie zgadzamy. 

Myślę, że samo stanowisko Komisji, że wszyscy Członkowie Komisji głosowali 

za odrzuceniem tej skargi, ma jakiś wyraz – dodał. Nadmienił, iż Pan Jerzy 

Jakubowski poprosił o uzasadnienie, część dokumentów, które Komisja 

Rewizyjna brała pod uwagę, PINB w Łowiczu Pani Zofia Więcław przytoczyła 

podczas obrad, to jest znikoma część dokumentów, które Komisja analizowała. 

Nie chciałbym byśmy tutaj jeszcze raz odbywali całą dyskusję na Sesji RPŁ, bo 

może dojść do sytuacji, że będziemy świadkami w sprawie cywilnej, którą 

założy Pani Zofia Więcław – dodał. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Zofia Więcław 
poinformowała, że w dniu 9 listopada 2006 roku Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Łodzi utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Łodzi utrzymującą w mocy nakaz PINB w Łowiczu 

rozbiórki z 2005 roku. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 

dyskusji na temat skargi Pana Jerzego Jakubowskiego na PINB w Łowiczu.     

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że                    

w związku z wnioskiem Pana Radnego Krzysztofa Janickiego i głosowaniem               

o odrzuceniu tego wniosku, chciała by wszyscy Radni RPŁ usłyszeli tą 

informację przed głosowaniem nad projektem Uchwały RPŁ w sprawie skargi 

na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że zgłosił 

wniosek o zdjęcie powyższego punktu z obrad Sesji RPŁ, gdyż nie było 

żadnych uzasadnień i nie miał pojęcia o czym jest skarga i od kogo. Bardzo 

dobrze się stało, że ta dyskusja powstała, wnioskowałem by wszystkie Komisje 

RPŁ się zajmowały tą sprawą i wówczas nie byłoby tej dyskusji na forum Rady, 

a nie mieliśmy żadnej wiedzy i w chwili obecnej tą wiedzę mamy i możemy 

jakąś decyzję podjąć – dodał. 
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Pan Jerzy Jakubowski poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na zadanie 

pytania, gdyż Pani Zofia Więcław po pierwsze poinformowała jakie pytanie on 

zadał, a po drugie nie odpowiedziała jakiej odpowiedzi udzieliła. Odpowiedź na 

pytanie: „Jakie czynności administracyjno – biurokratyczne mam wykonać” 

Pani Zofia Więcław dała mi formalną odpowiedź i napisała: „Odpowiadając na 

pismo z dnia 21.03.2007 r. uprzejmie informuję, iż decyzja Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu  Nr 49/05 z dnia 24.05.2005 r. 

jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i „HURT-BUD-MAT” (…) 

jest obowiązany do jej wykonania do czego zobowiązany był upomnieniem(…). 

To nie jest odpowiedź na pytanie, które zostało zadane, zadałem pytanie do 

Powiatowego Inspektora w tym zamiarze by Powiatowy Inspektor udzielił mi 

informacji jakie ja czynności mam wykonać aby w sposób prawidłowy                     

i należyty wykonać zaleconą decyzję – dodał. Nadmienił, iż miał i ma ku temu 

pełne prawo wynikające z art. 52 Prawa Budowlanego, który mówi o określeniu 

czynności jakie mają być wykonane i to należy do obowiązków Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, są na to Uchwały Sądu Administracyjnego, 

które jednoznacznie określają, że … 

 

Panie Przewodniczący, bardzo proszę, ja składałem wniosek formalny                       

o przerwanie dyskusji na powyższy temat, mam do tego pełne prawo – dodał 

Radny Waldemar Wojciechowski.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że był wcześniej 

wniosek formalny o przerwanie dyskusji i prosił o krótką wypowiedź. 

 

Pan Jerzy Jakubowski poinformował, że ark 113 Kpa w sposób jednoznacznie 

mówi: „Organ, który wydał decyzję wyjaśnia w drodze postępowania, bądź na 

żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji”. Ja 

zgodnie z tym artykułem wystąpiłem – dodał.  

 

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

nieobecny Radny Paweł Bejda/ 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

pozytywnie rozpatrzyli wniosek formalny Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego o zamknięcie dyskusji na temat skargi Pana Jerzego 

Jakubowskiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Paweł Bejda/ 

za     - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXV/216/2008 RPŁ w sprawie skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu /Zał. Nr 10/. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

35 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXV SESJI RPŁ W DNIU 

28.11.2008 ROKU O GODZINIE13.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.25 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                       

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

na wniosek ZPŁ wprowadza się autopoprawkę do powyższego projektu 

Uchwały polegającej na przesunięciu wartości zadań inwestycyjnych. Z zadania 

inwestycyjnego: „Droga nr 2750 Grudze – Bobrowniki” zmniejszono wartość                

o 14 267,00 zł, z drogi nr 2935 Dmosin – Trzcianka zmniejszono wartość 

zadania o 486,00 zł, z drogi nr 2747 Lisiewice – Bocheń zmniejszono wartość 

zadania o kwotę 2496,00 zł, z drogi nr 2735 Bogoria Dolna – Sobota 

zmniejszono wartość zadania o kwotę 6356,00 zł i zwiększono wartość zadania 

o 23 603,00 zł dotyczącej drogi nr 2734 Bielawy – Sobota – Bąków                             

w miejscowości Bąków Górny.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Paweł Bejda, Jerzy Wolski/ 

za     - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXV/217/2008 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 11/. 
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RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXV SESJI RPŁ W DNIU 

28.11.2008 ROKU O GODZINIE 14.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.40 

 

Ad pkt. 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że chciałby zaprezentować 

autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok: 
1) zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 

„Drogi publiczne powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 

„wydatki bieżące” o kwotę 200 000,00 zł 

2) zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 

„rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 250 000,00 zł. 

3) zwiększa się wydatki inwestycyjne na „drodze nr 2731E – odcinek 

Maurzyce – Strugienice – nakładka” o kwotę 150 000,00 zł. 

4) przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na inwestycję na „drodze nr 2707 E – 

Kocierzew – Kiernozia – odcinek w miejscowości Kiernozia – nakładka”  

5) przeznacza się środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł na inwestycję na 

„drodze nr 2725 E odcinek Chąśno – Sierżniki – nakładka” 

6) przeznacza się kwotę 40 000,00 zł na inwestycje na „drodze nr 2707E             

w miejscowości Łowicz, ul. Chełmońskiego – odtworzenie chodników 

7) przeznacza się kwotę 60 000,00 zł na inwestycje na „drodze nr 2754E              

w miejscowości Łowicz ul. Stanisławskiego na odcinku od ul. Wojska 

Polskiego do skrzyżowania z ul. Kurkową – przebudowa skrzyżowania.” 

Poinformował, że były wnioski ze strony Radnych, że zbyt szybko ten budżet 

jest uchwalany, przeprosił za takie tempo. Nie moglibyśmy działać choćby z 

inwestycjami w szpitalu, które w tym roku nie zostały zrealizowane i nie mają 

szans być zrealizowane, a są z pomocą środków np.: PFRON jak remont windy i 

rozpoczęcie procedur przetargowych na zakup tomografu, to by nam 

przedłużyło sprawę. Mając budżet już dziś jutro można do tego przystępować, 

dlatego może trochę szybko i mało czasu na zapoznanie się z projektem, za to 

przepraszam i proszę o przyjęcie tego budżetu – dodał.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że oprócz autopoprawki 

przedstawionej przez Starostę jest jeszcze jedna autopoprawka do projektu 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok, była ona omawiana szerzej na 

Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła autopoprawkę /Zał. Nr 12/. Zgodnie 
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z art. 181 Ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetem ZPŁ 

powinien przedstawić Państwu Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi:  
 Nr III/246/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu 

Łowickiego, 

 Nr III/247/2008 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 13/. 

Obie opinie są pozytywne – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                       

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok wraz                            

z autopoprawkami. 

   

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że zawsze przy uchwalaniu 

budżetu jest zawsze więcej potrzeb niż możliwości. Byłbym za tym by nie 

zwiększać teraz deficytu, bo za kilka tygodni będzie wiadomo ile będzie 

wolnych środków i wówczas w roku przyszłym 2009 wprowadzić dodatkowe 

środki na remonty w ZSP Nr 1 w Łowiczu, a głównie chodzi mi o zakończenie 

remontu dachu, a także o otynkowanie wysokiej części budynku – dodał. 

Poprosił, że jeżeli dojdzie do podziału wolnych środków w nowym roku to by 

uwzględnić sprawy związane z oświatą. Dość dużo było mowy o Poradni 

Psychologiczno – Pedagogiczną, tą sprawę  przeniesienia należy jeszcze raz 

przeanalizować, bo tam pomieszczenia zostały wyremontowane i jeśli potrzeba 

dodatkowe pomieszczenia obok budynku, to powinny się znaleźć w szkole, bo 

teraz jest sala do nauczania i jedno i drugie związane jest z nauczaniem i to 

razem bardzo pasuje, proszę o przeanalizowanie tego ponownie – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że w projekcie 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok dla Centrum Kultury, Promocji                      

i Turystyki Ziemi Łowickiej zapisano kwotę 617 000 zł. Zapytał, na co 

konkretnie zostaną przeznaczone powyższe środki finansowe. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jarosław Urbański poinformował, że planowane 

przychody ogólnie na kwotę 725 000,00 zł na to składa się dotacja z budżetu 

Powiatu Łowickiego w kwocie 617 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług 

własnych to 108 000,00 zł. Budżet jeśli chodzi o wydatki jest na podobnym 

poziomie co w roku ubiegłym, zwiększenie występuje m.in. w zakup usług 

pozostałych, organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych, kulturalnych                      

i turystycznych tj. 200 000,00 zł, wydawnictwa promocyjne 15 000,00 zł                     

z myślą o wydawnictwie z planowanym rokiem Chełmońskiego, gadżety 

reklamowe 40 000,00 zł, administrowanie stroną internetową 4 000,00 zł. 

Wydatki inwestycyjne – remont budynku przy ul. Stary Rynek w tym roku 

150 000,00 zł i w przyszłym 150 000,00 zł to drugi etap – dodał. Poinformował, 

że zwiększono koszty eksploatacji budynku, w którym znajduję się Centrum. 

Poprosił o pytania. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, o przewidywane 

imprezy w 2009 roku. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jarosław Urbański poinformował, że w 2009 roku 

planowana jest Biesiada Łowicka, termin 30.08.2008 roku tydzień później                     

w porozumieniem z Wójtem Gminy Zduny planowana jest impreza Dożynki 

Powiatowe na terenie Gminy Zduny. Planowana jest również impreza 

promująca folklor roboczo nazwana „Festiwal Sztuk Inspirowanych”, 

wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra na jej dofinansowanie – dodał.   

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby przedstawić stanowisko 

Klubu PSL Porozumienie. W związku z tym, że planowane są inwestycje 

zakupu windy i tomografu komputerowego, zrezygnowaliśmy ze składania 

wniosku o odłożenie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok, bo 

faktycznie taki wniosek pojawił się na Komisjach – dodał. Poinformował, że 

Klub PSL Porozumienie będzie głosował za przyjęciem przedstawionego 

projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok wraz z autopoprawkami. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Radni Klubu PiS i Sprzymierzeni 

będą głosować za uchwaleniem budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

Założenia projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok, filozofia jego 

tworzenia była planowana z logiką, znajomością potrzeb publicznych. Projekt 

budżetu jest prorozwojowy, chciałam podkreślić, że ww. projekcie na 2009 rok 

zaplanowano 16% inwestycji a to jest ponad 9 000 000,00 zł – dodała.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że jako Radny 

niezależny będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu Powiatu Łowickiego 

na 2009 rok wraz z autopoprawkami. Nie wypada mi nawet inaczej, a myślę, że 

współpraca będzie się nadal układała – dodał.     

 

 Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna 

 Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego              

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                    

i Promocji – pozytywna  

 Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                           

i Ochrony Środowiska – pozytywna  

 Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 
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podjęli Uchwałę Nr XXV/218/2008 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 14/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował za jednogłośnie 

uchwalenie budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. Sprawiliście mi drugi raz 

przyjemność, że udało nam się jednogłośnie przegłosować budżet – dodał.   

 

Starosta Janusz Michalak podziękował za przyjęcie budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok i to takim stosunkiem głosów. Uchwalenie budżetu i to 

w takim trybie, że niektórych niepokoił, myślę że ten budżet spełnia dość                     

w dużym stopniu oczekiwania, Radnych, mieszkańców, samorządów gminnych,  

to co ZPŁ proponuje w tym budżecie jest tym co zawsze chcieliśmy, ale do tej 

pory nie było ku temu warunków – dodał. Nadmienił, że te fundusze na które 

wszyscy czekają jakoś słabo spływają, nie ma sensu czekać dłużej i należy  

planować inwestycje w budżecie. Nawet jeśli cześć wniosków nie przejdzie to                 

i tak będziemy chcieli te środki zapisane przeznaczyć na inwestycje, chcę 

zadeklarować, że remont dachu w ZSP Nr 1 w Łowiczu będzie w budżecie 

Powiatu Łowickiego ujęty w 2009 roku, wniosek jedzie już do Warszawy a do 

końca marca 2009 roku zostanie złożony wniosek także na elewacje, na udział 

własny znajdziemy środki – dodał. Poinformował, że zacznie się poprawiać 

sytuacja w ZOZ, zwiększy się dostępność do bardziej nowoczesnych usług 

medycznych. Deklaruję, że z nadwyżki jeśli to będzie możliwe, to 

przeznaczymy to głównie na inwestycje drogowe, oświatowe. Już w styczniu 

będziemy składać wnioski do Rezerwy Ministra Transportu, tam będziemy 

chcieli umieścić te główniejsze drogi. Na koniec stycznia 2009 roku otwarty 

zostanie następny konkurs w Urzędzie Marszałkowym w Łodzi na 

dofinansowanie dróg lokalnych – dodał. Podziękował po raz kolejny w imieniu 

ZPŁ oraz pracowników, ukłon w stronę kadry kierowniczej oraz pracowników 

szeregowych, za przyjęcie Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcie budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. Chcemy go wykonać w 120%, dziękuję bardzo – 

dodał.    

 

Ad pkt. 16 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Poseł na Sejm RP Artur Dunin poinformował, że cieszy się że może 

przebywać na tak ważnej Sesji RPŁ, jaką jest Sesja budżetowa. Ten budżet jest 

budżetem, który daje możliwości inwestowania. Mam nadzieję, że te środki 

unijne, które chcecie pozyskać, pozyskacie co jeszcze zwiększy ilość inwestycji, 

mam nadzieję, że te inwestycje są równomiernie rozłożone na wszystkie części 

powiatu – dodał. Poinformował, że będzie zabiegał o to byście Państwo 

otrzymali „Schetynówkę”, jak i inne wnioski które Powiat Łowicki składa do 



23 

 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Proszę Państwa o pomoc, bo będziemy 

głosować już niedługo zmiany do ustawy o finansach publicznych, gdzie jest 

dużo nowych rzeczy, takich które samorządom lokalnym może nie będą 

pasować, dlatego proszę byście Państwo zapoznali z powyższym projektem, 

bardzo chętnie skorzystam z wszelkich uwag – dodał. Poinformował, że czym 

prędzej budżet zostanie uchwalony tym lepiej, tym szybciej te pieniądze będzie 

można uruchomić w 2009 roku. Pogratulował uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok i podziękował za spotkanie. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że Radni Rady Powiatu 

Łowickiego tak wcześnie uchwalają budżet na 2009 rok, gdyż dużo środków 

finansowych wkładają do szpitala łowickiego, bo nie chcą by został 

sprywatyzowany. 

 

Poseł na Sejm RP Artur Dunin poinformował, że to nie są prywatyzacje 

szpitali, dzisiejsza ustawa też nie mówi o prywatyzacji szpitali. Te sprawy, które 

przegłosowaliśmy w tej chwili czekają na podpis Prezydenta. Pan Prezydent na 

sześć trzy sprawy zawetował, jest mi bardzo przykro z tego powodu, gdyż 

uważam, że są to sprawy dające rozwój szpitalom, wyjścia z pułapki finansowej 

szpitali – dodał. Poinformował, że ma nadzieje iż Minister Zdrowia ma plan 

awaryjny, bo była szansa na wyjście z apatii szpitali.  

 

Starosta Janusz Michalak zaprosił na spotkanie z Wiceministrem Zdrowia, 

które odbędzie się 13.12.2008 roku o godzinie 12.00 w Kinie Feniks w Łowiczu.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że słyszał w mediach, że PO chce 

w jakiś sposób zlikwidować KRUS. Poprosił o wyjaśnienia.  

 

Poseł na Sejm RP Artur Dunin poinformował, że jest członkiem Komisji 

Rolnictwa na której omawiane są poprawki do Ustawy Krusowskiej, jest 

powołana podkomisja do tych zmian, ale to nie są radykalne zmiany do już 

istniejącej ustawy. Próbujemy dopasować możliwości, rozdzielić rolnika                         

i producenta – dodał. Nadmienił, iż pewne różnice będą, ale zapewnił, iż nikt nie 

chce likwidować KRUS.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że rozmawiał z Panią Radcą 

Prawnym i składa wniosek formalny, że jeżeli jeszcze raz pojawi się skarga 

Pana Jerzego Jakubowskiego, aby została od razu odrzucona przez 

Przewodniczącego RPŁ a nie była przedmiotem dyskusji na Komisjach Rady 

Powiatu Łowickiego i na Sesji Rady. Uważam, że nie ma dalszej potrzeby 

rozpatrywanie tego przez Radę Powiatu Łowickiego – dodał. 
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego istnieje możliwość by 

potraktować skargę inaczej. Na Sesję należy ją wprowadzić – dodała.  

 

Krzysztof Wójcik poinformował, że miło mu uczestniczyć w Sesji RPŁ, ale 

przywiodła go tu inna sprawa. Chodzi o sprawę dyskotek w miejscowości 

Bąków, jest to zjawisko stałe 40 imprez w roku od 8 lat. Skala ich częstotliwości 

powoduje, że jest progresja, chętnych do zabawy jest coraz więcej, a zaplecze 

tam jest mierne. Jesteśmy w UE od kilku lat i przepisy obowiązują wszystkich – 

dodał. Poinformował, że słał pisma do Wójta Gminy Zduny w tej sprawie, ale 

jest bezsilny, składał także pisma do Powiatu Łowickiego w różnym kontekście: 

sanitarnym, blokowania drogi krajowej, wolności obywatelskiej wielu osób. 

Składam monity już dwa lata i nic się nie dzieje, pojazdy, które stają na zakazie 

stoją bezkarnie, żadna instytucja nie jest w stanie nałożyć mandatów. Młodzież, 

która na to patrzy patologizuje się jeszcze bardziej – dodał. Nadmienił, iż nie ma 

zaplecza sanitarnego, to impreza tak otwarta, że 50% młodzieży bawi się na 

zewnątrz. Proszę sobie wyobrazić utrudnienia, z którymi się borykamy podczas 

takich imprez, żadnych rekompensat, podobne takie imprezy nie muszą być 

ubezpieczone, więc nie mamy nawet prawa weryfikować swoich strat – dodał. 

Poinformował, że w majestacie prawa są deptani, nikt nie chce podać ręki, nikt 

nie chce by ten proceder się skończył, to bardzo smutne. Chciałbym wystąpić              

z wnioskiem do wysokiej Rady by obostrzyć takie imprezy takimi rygorami, 

które będą musiały być spełnione, byśmy wiedzieli, że coś Państwo w naszym 

imieniu robi, w tej chwili nie, to jest wielka nie moc – dodał. Proszę, by 

Państwo na następnej Sesji RPŁ zajęli się tym tematem, ja dysponuję wieloma 

dokumentami, które mogę udostępnić – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Starostwo 

Powiatowe w Łowiczu zajmuje się już tą sprawą. Poprosił Dyrektora Wydziału 

OS o wypowiedź w tej sprawie. W dniu 02.12.2008 roku odbędzie się spotkanie 

z Wicestarostą i pewne decyzje na nim zapadną. Wyrażam ubolewanie, że nie 

ma Komendanta Rokickiego – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak poinformował, że Powiat Łowicki 

podjął już kroki w tym kierunku. Został złożony wniosek do Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska i będą robione szczegółowe badania. Jesteśmy 

niezależni i staramy rozwiązać ten problem – dodał. Poinformował, że w dniu 

02.12.2008 roku odbędzie się spotkanie w gabinecie Pana Wicestarosty, na które 

został zaproszony Wójt Gminy Zduny oraz zainteresowane strony. Obiecuję, że 

ten problem rozwiążemy przy odrobinie dobrej woli z obu stron, nie może być 

tak, że jedna strona, trzeba nam wszystkim pomóc rozwiązać ten problem – 

dodał.  
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Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poprosił o przybliżenie sytuacji 

z Piaskami Bankowymi i planowaną budową wysypiska śmieci. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak poinformował, że jest po rozmowie                 

z poprzednim Dyrektorem Wydziału OS Panem Ryszardem Delugą. Jest to                  

w fazie projektowania – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wniosek ostateczny ma być 

złożony w pierwszym kwartale 2010 roku. To są takie długie procedury – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat nadmienił, iż od niedawna na terenie Powiatu 

Łowickiego funkcjonuje nowa jednostka Oddział Inspekcji Transportu 

Drogowego. Zapytał, czy jej kierownik otrzymuje zaproszenie na Sesję Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że przedstawiciel 

Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Łowiczu do tej pory nie 

otrzymywał zaproszenia na Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, czy Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli otrzymała 

zaproszenie na ćwiczenia „Karambol”, bo to było jednak działanie 

ponadpowiatowe.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że to słuszna uwaga. 

Nikt z nas nie miał jednak styczności z zaproszeniami na powyższe ćwiczenia – 

dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, kiedy będzie rozpisany kolejny 

konkurs na Dyrektora PZDiT w Łowiczu.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że konkurs na Dyrektora PZDiT               

w Łowiczu zostanie rozpisany już niedługo. 

 

Radny Jerzy Wolski poprosił, by na tych drogach, które będą remontowanie 

zdejmować pobocza.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że wytyczał               

w artykule w „Nowym Łowiczaninie” informacje Pana Wicestarosty 

Łowickiego, że na interwencje „Nowego Łowiczanina” Wydział Komunikacji 

będzie otwarty także w czwartki dla interesantów. Panie Starosto, nie wiem, czy 
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Pan kojarzy, Ja ten temat drążyłem kilkakrotnie, aż musiała gazeta 

interweniować, może są jakieś niejasności, bo to był mój wniosek – dodał. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że na koniec roku tych 

rejestracji jest coraz więcej, więc nie ma co się dziwić, że trzeba było ten temat 

przeciąć. Na razie ustaliliśmy, że Wydział KM będzie pracował o jeden dzień 

dłużej, więc o 25%  jest więcej dla petenta, przybędzie więc zadowolenia                    

u petentów, a jeśli to nie pomoże, to dołożymy jeden etat, ale myślę, że nie 

będzie trzeba – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że nie ważne kto to zrealizował, ważne 

jest, że plan został zrealizowany. My wnioskowaliśmy o karetki, nie zostały na 

początku zrealizowane, teraz przez ZPŁ zostaną zrealizowane, jest satysfakcja- 

jest – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, na jakim etapie jest 

realizacja kalendarzy powiatowych na 2009 rok. 

 

Dyrektor PCKTiPZŁ Jarosław Urbański poinformował, że odczuwa dużą 

satysfakcję związaną z kalendarzem na 2009 rok. Niestety nie pokażę Państwu 

go dzisiaj, gdyż było małe opóźnienie w drukarni, będziemy go mięli 

05.12.2008 roku – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że składał wniosek                        

o ograniczenie tonażu na drodze Łowicz – Sierżniki – Wejsce. Zapytał, czy 

zostanie postawiony stosowny znak drogowy. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że w 01.12.2008 roku znak 

informujący o ograniczenie tonażu zostanie ustawiony przy drodze powiatowej 

Łowicz – Sierżniki – Wejsce. 

 

Ad pkt. 17 

 

Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus - Miterka 

J. Protekta 


