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P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/08 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 22 grudnia 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 XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2008 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2009 rok. 

9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

10. Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze 

regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych 

składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych 

zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Łowieckim na lata 2008 – 2020”. 
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienie 

Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Świdnickim. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/217/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 

roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chąśno. 

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

20. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXVI 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.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                 

i Ochrony Środowiska zgłosił wniosek formalny w imieniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o zdjęcie                       

z porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego punktu 13 

„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego.” 
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Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, dlaczego Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zgłosiła 

przedstawiony wniosek. Czym się ona kierowała przy podejmowaniu tej decyzji 

– zapytał. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował w imieniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, że nie musi się 

ona tłumaczyć, ale jeśli jest taka wola, to pragnie poinformować, że na podjęcie 

przez RPŁ powyższej Uchwały jest jeszcze trochę czasu. Zarząd Powiatu 

Łowickiego może na spokojnie rozpatrzeć tę sprawę dla naszego wspólnego 

dobra powiatowego – dodał.  

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad XXVI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego punktu 13 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ                

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu Łowickiego.” 

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli porządek obrad XXVI Sesji RPŁ ze zmianami. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2008 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2009 rok. 
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9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

10. Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze 

regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych 

składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych 

zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łowieckim na 

lata 2008 – 2020”. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienie 

Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Świdnickim. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/217/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 

roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chąśno. 

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

19. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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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 4 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że Członkowie 

Zarządu zajmowali się następującymi sprawami:  

 

w zakresie edukacji  

 

Zarząd Powiatu Łowickiego zdecydował o wprowadzeniu na początku 2009 

roku informatycznego systemu planowania i analiz szkół/placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki  
 

Zarząd negatywnie odniósł się do pisma ZHP Komendy Hufca Łowicz                       

w sprawie sfinansowania pokazu sztucznych ogni – „Światełka do nieba”,                    

w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Zdecydowano o zawarciu umowy dzierżawy z Panią Bożenę Słomianą części 

pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Ułańskiej 4A (Zakład 

Patomorfologii).   

 

Zapoznali się z protokołem z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 listopada 

2008 roku na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nieborowie 

ozn. nr 415/1. Poinformowała, że powyższa nieruchomość została sprzedana za 

jedno postąpienie, czyli za kwotę 80 800,00 zł netto. 

 

Wyrażono zgodę na umieszczenie projektowanej kanalizacji technicznej w pasie 

działki nr 1391/38 przy ul. Mostowej w Łowiczu stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Wyrażono zgodę Drogerii Aster Sp. z o.o. na podnajem powierzchni handlowej 

w budynku przy ul. Stary Rynek 17. 

 

ZPŁ dokonał zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok. 
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w zakresie ochrony środowiska  

 

Dokonano zmiany w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok w dziale 900, 

rozdziale 90011 z § 4300 do § 4210 kwoty 3000,00 zł. Powyższe zmiany 

związane są z realizacją Edukacji Ekologicznej – wykonanie i rozwieszenie 

skrzynek dla Pustułki. 

 

w zakresie spraw finansowych 

 

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

 

w zakresie spraw organizacyjnych Powiatu Łowickiego 

 

Wyrazili zgodę na anektowanie umowy nr 4/OR/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 

roku dotyczącej przyłączenia do sieci gazowej ZOZ w Łowiczu, zmieniając 

termin realizacji zadania na 22 grudnia 2008 roku. 

 

ZPŁ wyraził zgodę na anektowanie umowy nr OR.8022 – 10/08 z dnia 10 marca 

2008 roku dotyczącej dotacji 200 000,00 zł na remonty i inwestycje ZOZ                  

w Łowiczu poprzez: 

  zmianę kosztu zadania nr 3 z kwoty 126 000,00 zł na 70 000,00 zł 

 Dodanie do harmonogramu realizacyjnego remontów i inwestycji zadania 

nr 6 pn.: „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego”, koszt zadania 

56 000,00 zł, termin wykonania 22 grudnia 2008 roku. 
 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dodatkowo Członkowie ZPŁ 

podejmowali także stosowne Uchwały ZPŁ, a także pozytywnie opiniowali 

projekty Uchwał RPŁ na Sesję.  

 

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: 

  Obchody 60-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” 

 Spotkania opłatkowe.  

Podziękował Wiceprzewodniczącym RPŁ za pomoc w reprezentowaniu Rady 

Powiatu Łowickiego na uroczystościach opłatkowych. 
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Radny Jerzy Wolski zapytał, gdzie odbędzie się kolejna Sesja Rady Powiatu 

Łowickiego. To pytanie jest dość zasadne, gdyż z tego co wiem ten budynek 

został sprzedany – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że jest to pytanie do 

Pana Starosty. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na 

sprzedaż budynku przy ul. 3-go Maja, został wyłoniony nabywca i w połowie 

stycznia 2009 roku zostanie podpisany akt. Kolejna Sesja RPŁ odbędzie się             

w drugiej połowie stycznia 2009 roku w budynku po III Liceum 

Ogólnokształcącym – dodał. 

 

Także inne szkoły składały mi propozycje odnośnie użyczenia sali, na pewno 

będziemy się mieli gdzie spotykać i obradować, chętnych by nasz przyjąć nie 

brakuje  – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2008 rok. 

  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok /Zał. Nr 2/. 

Poinformowała, że powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków 

Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2008 

rok /Zał. Nr 3/. Poinformował, że powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez 

Członków Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2008 rok /Zał. Nr 4/. 

Poinformowała, że powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków 

Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży    

i Promocji Mieczysław Szymajda przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za 2008 rok 
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/Zał. Nr 5/. Poinformował, że powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez 

Członków Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa               

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2008 rok /Zał. Nr 6/. Poinformował, że powyższe sprawozdanie zostało 

przyjęte przez Członków Komisji. 

 

Ad pkt. 8 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2009 

rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła przyjęty 

przez Komisję Rewizyjną plan pracy Komisji na 2009 rok /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 
przedstawił przyjęty przez Komisję Budżetu i Finansów plan pracy Komisji na 

2009 rok /Zał. Nr 8/.  

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 
przedstawiła przyjęty przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli plan pracy Komisji na 2009 rok                

/Zał. Nr 9/.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży    

i Promocji Mieczysław Szymajda przedstawił przyjęty przez Komisję 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji plan pracy Komisji 

na 2009 rok /Zał. Nr 10/. 

  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa               

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił przyjęty przez Komisję 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska plan 

pracy Komisji na 2009 rok /Zał. Nr 11/.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli plany pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 
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Ad pkt. 9 

 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jarosław Urbański przedstawił Informację o działalności 

promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2009 rok. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2009 rok. Poinformowała, że powyższy projekt 

Uchwały RPŁ uzyskał także pozytywną opinię Rady Sportu.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  
 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/219/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2009 rok /Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
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wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 

wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  
 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/220/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,  

a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                

i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łowieckim na lata 

2008 – 2020”. 

 

Pracownik Socjalny PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka przedstawiła 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Łowieckim na lata 2008 – 2020”.  
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/221/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Łowieckim na lata 2008 – 2020”                     

/Zał. Nr 15/.  

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienie Powiatu 

Łowickiego do współpracy z Powiatem Świdnickim. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jarosław Urbański przedstawił projekt Uchwały RPŁ             

w sprawie przystąpienie Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem 

Świdnickim. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  
 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/222/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienie Powiatu Łowickiego do 

współpracy z Powiatem Świdnickim /Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/217/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 roku              

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w poprzedniej Uchwale 

RPŁ tj.  Nr XXV/217/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 

roku należało uszczegółowić zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dochody dzielimy na bieżące                 

i majątkowe, w związku z tym należało uzupełnić, że zmniejszenie                             
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o 1 000 000,00 zł w § 1 stanowi dochód majątkowy – dodała. Przedstawiła 

projekt Uchwały RPŁ  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/223/2008 Rady 

Powiatu Łowickiego  z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/223/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/223/2008 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                      

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2008. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/224/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2008 /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 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 

do powyższego projektu Uchwały będzie autopoprawka polegająca na 
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zmniejszeniu wydatków o 3 735,00 zł i zwiększeniu wydatków o 3 735,00 zł                 

i dotyczy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie. Proponuje się przy przesunąć wydatki ze 

składek na Fundusz Pracy i zwiększyć wynagrodzenia osobowe pracowników.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/225/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                    

22 grudnia 2008 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 

rok /Zał. Nr 19/. 

 

Ad pkt. 17 

                  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chąśno. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że do Zarządu Powiatu 

Łowickiego wpłynęło pismo z Urzędu Gminy Chąśno w sprawie pomocy 

finansowej dotyczącej zakończenia remontu centralnego ogrzewania olejowego 

garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych. W związku z tym 

ZPŁ przygotował stosowny projekt Uchwały RPŁ – dodała. Przedstawiła 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chąśno. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXVI/226/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

22 grudnia 2008 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Chąśno 

/Zał. Nr 20/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że niedługo rozpocznie się 2009 rok,               

w związku z tym chciałby zapytać czy w swoich zamierzeniach ZPŁ planuje 

dostosować Skansen w Maurzycach do takiego stanu użytkowania by mogły się 
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tam odbywać imprezy masowe. Czy w związku tym są zagwarantowane środki 

finansowe, lub inne pomysły – dodał. Poinformował, że Rada Powiatu 

Łowickiego spieszyła się z uchwaleniem budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 

rok, jednym z argumentów ku uchwaleniu był tomograf, drugim argumentem 

była winda dla szpitala. Chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa 

tomografu, oraz na jakim etapie jest w chwili obecnej sprawa windy, bo z tego 

co wiem to mija miesiąc od Sesji RPŁ na której został uchwalony budżet,                  

a nagląca sprawa windy nie wiem czy posunęła się chociaż o krok – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w sprawie windy sprawa się 

posunęła o kilka kroków, czyli umowa była już przygotowana w zeszłym 

tygodniu z ZOZ w Łowiczu. Nie wiem na jakim jest etapie, z mojej strony 

została podpisana, czy Pan Dyrektor podpisał nie wiem – dodał. Nadmienił, iż 

nie wie do końca na jakim jest etapie sprawa tomografu komputerowego dla 

ZOZ w Łowiczu, gdyż tą sprawą zajmuje się Wicestarosta.  Tam chodziło o to 

by rozpoczynając procedury mieć zabezpieczone środki finansowe na rok 

przyszły. Jeśli chodzi o Skansen w Maurzycach to chcemy je dostosować do 

stanu takiego by mogły się tam odbywać imprezy masowe, myślę, że w styczniu 

2009 roku po zamknięciu roku ustalimy z Panią Dyrektor Muzeum w Łowiczu               

z jakich to ma być środków finansowych – dodał. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że w sprawie tomografu 

komputerowego to rzeczywiście RPŁ spieszyła się z uchwaleniem budżetu gdyż 

i sytuacja była wymagająca pośpiechu, bo było prawdopodobieństwo że kupiony 

zostałby ten tomograf mając go gdzie postawić. Po różnych negocjacjach, ten 

pośpiech się nam opłacał, bo wyszło na to, że trzeba było trochę przyhamować, 

ale dzięki temu zaoszczędziliśmy 100 000,00 zł – dodał. Poinformował, że 

troszeczkę będzie inna procedura kupna tomografu komputerowego                             

i przystosowania pomieszczenia łącznie ze sprawami wymontowania, 

demontażem, przeglądem, ponownym montażem z jednoczesnym 

przygotowania tego pomieszczenia by w przyszłości ten nowszy tomograf też 

tam mógł stanąć. Szczegóły omówi Dyrektor ZOZ w Łowiczu – dodał. 

  

Radny Paweł Bejda zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu podpisał już 

umowę na dotację na windę dla osób niepełnosprawnych w ZOZ w Łowiczu. 

Jakie są dalsze zamierzenie szpitala w Łowiczu, chciałbym usłyszeć jakiś 

wiążący termin kiedy tomograf komputerowy zacznie służyć ludziom                       

w Powiecie Łowickim – dodał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że nie wie 

kiedy będzie tomograf komputery w ZOZ w Łowiczu, bo nikt nie chce popełnić 

błędu. Wszyscy wiedzą, że szykowaliśmy się na tomograf dużo droższy, ale 

cena została bardzo zbita, nie mniej jednak opóźnia się to jednak nie z naszej 
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winy, tylko szpital w Bydgoszczy może nam oddać swój tomograf jeśli będzie 

miał nowy, ten nowy nabywa w drodze przetargu, a ten przetarg został 

oprotestowany, na dzień dzisiejszy nowy termin przetargu to 29 grudnia 2008 

roku – dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o windę, to w najbliższych dniach 

otrzyma nową umowę o dotację do podpisania i w momencie kiedy będzie ona 

podpisana ogłosi ponowny przetarg na windę. 

 

Czy otrzymał Pan umowę do podpisu, o której mówił Pan Starosta – zapytał 

Radny Paweł Bejda. 

 

Nie, jeszcze nie dostałem do podpisu – odpowiedział Dyrektor ZOZ                        

w Łowiczu Andrzej Grabowski. 

 

Nie wiem jak Pan zarządza w swojej firmie, ale ja naprawdę nie przychodzę 

rano i nie pytam wszystkich, czy zrobili to co mięli zrobić wczoraj. Gdzieś tam 

jest ta umowa podpisana i tyle – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że on później rozlicza pracowników, jeśli 

to nie jest zrobione. 

 

A czy jeszcze nie jest zrobione – dodał Starosta Janusz Michalak. 

Poinformował, że termin jest 15 maja 2009 roku. Z naszej strony było dużo 

zabiegów by ten termin przesunąć, ze względu na to że jest to dotacja, dotacji 

jak wiemy nie bardzo można przesuwać w wydatkach niewygasających, ale Pani 

Skarbnik uzgodniła w PFRON i RIO że tak to może przejść – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał o podpisanie na 2009 rok kontraktu z NFZ. Mamy 

w zasadzie wiedzę jedynie gazetową, wiemy że się dużo dzieje, ale poprosił 

bym o jakieś szczegółowe informacje – dodał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że jego wiedza 

jest nie wiele większa od gazetowej. ZOZ w Łowiczu nie ma podpisanej umowy 

na Oddział Rehabilitacji ZOZ w Stanisławowe. Jest już jednak nowe 

zaproszenie do rozmów w terminie do 29 grudnia 2008 roku należy złożyć 

dokumenty i do dnia 31 grudnia 2008 roku będzie ta umowa podpisana. Nie 

mamy jej podpisanej dlatego, że byliśmy najdrożsi, bo musimy utrzymywać tam 

dyżury lekarskie, bo tam są pacjenci bardzo chorzy, po wylewach, niemniej 

jednak to bije w koszty – dodał. Poinformował, że kontrakt na oddziały 

mieszczące się w budynku przy ul. Ułańskiej w Łowiczu, to Fundusz stoi twardo 

na stanowisku na 51,00 zł za punkt, zrobił już jakiś ukłon w stronę szpitali 

klinicznych gdzie przeszacowuje wartość punktów. Termin rozstrzygnięcia 

konkursu ogłoszono na 23 grudnia 2008 roku. W dniu dzisiejszym otrzymałem 

informację by złożyć poprawkę jeśli chodzi o przeszacowanie o ilość punków 
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jakie chcielibyśmy zakontraktować, także NFZ robi jakieś ustępstwa, jest szansa 

na zwiększenie ilości punktów, ale 51,00 zł ma być sztywną ceną. Jest jakaś 

nadzieja, że ta cena ma być jedynie na pierwsze pół roku a potem Narodowy 

Fundusz Zdrowia zdecyduje – dodał. Nadmienił, w województwie łódzkim 

termin będzie przesunięty, kilka szpitali tylko podpisało, w całej Polsce to około 

30% szpitali podpisało. My podpiszemy kontrakt, na dzień dzisiejszy jeszcze nie 

podpisaliśmy kontraktu – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że  w dniu 19 grudnia 2008 roku 

odbyło się spotkanie w gabinecie Pani Wojewody z Panem Dyrektorem NFZ 

oraz z przedstawicielem Konwentu Powiatów, czyli Starostą Wieluszowskim. 

Fundusz ma jakby kolejny ukłon wykonać i zmniejszyć rygory kontraktowania 

dotyczące sprzętu. Jest to chyba już ostatni ukłon ze strony Funduszu, co do 

ceny absolutnie nie, co do ilości punktów mogą rozmawiać, a termin został 

faktycznie ustalony na 30 grudnia 2008 roku – dodał. 

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman zapytała, czy zwiększona ilość punktów 

będzie dotyczyła danej procedury, czy ogólnie zostanie zwiększona dla szpitala.  

 

Ogólnie dla szpitala – dodał Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że to zwiększenie ma być bardziej 

elastycznie. Czyli jak u nas są luzy na jakiś oddziale to zgodzą się zwiększyć 

nam kontrakt na tym oddziale – dodał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że kontrakt             

z NFZ na 2009 rok koniec końców będzie większy niż na 2008 rok. Jednak 

odbywa się to według zasady: „damy wam 5% więcej a musicie pracować 25% 

więcej” – dodał. Poinformował, że w 2008 roku cena za punkt wynosiła 48,00 zł 

a w 2009 roku wynosić będzie 51,00 zł, ale w poprzednio była boczna ścieżka 

przeznaczona na podwyżki, która po przeliczeniu dawała kwotę 55,00 zł za 

punkt. Nie jesteśmy w najgorszej sytuacji, udało nam się w 2008 roku 

wywalczyć większy kontrakt, pokazujemy że bardzo dużo pracujemy, więc 

Fundusz znowu nam dołożył, Łowicz jest o tyle dobrej sytuacji, że globalnie 

kontrakt i tak będzie większy – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że należałoby się zastanowić nad 

przekształceniem Oddziału Rehabilitacji ZOZ w Stanisławowie w sanatorium, 

które będzie dochodowe, a oddział rehabilitacji przenieść do głównego budynku 

szpitala w Łowiczu.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że                            

w zupełności się zgadza z wypowiedzią Radnego Pana Jerzego Wolskiego. Są 
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jednak pewne priorytety, pierwsze co to przystosowanie ZOZ w Łowiczu do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ostateczny termin wdrożenia do koniec roku 

2012. Należy zabezpieczyć funkcjonowanie oddziałów istniejących przy                   

ul. Ułańskiej w Łowiczu – dodał. Nadmienił, iż docelowo jeśli by się znalazły 

środki finansowe to oczywiście oddział rehabilitacji powinien się znaleźć przy 

głównym budynku ZOZ w Łowiczu. Z Ministerstwa Zdrowia dochodzą sygnały, 

że najprawdopodobniej zostanie uruchomiony jakiś program na dostosowanie 

szpitali do końca 2012 roku, na pewno musimy się do tego przygotowywać – 

dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poprosił Przewodniczących Komisji Budżetu                   

i Finansów, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                                  

i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska o zorganizowanie wspólnego posiedzenia                

w połowie stycznia 2009 roku. Byłoby to spotkanie bardzo robocze, 

niekoniecznie protokołowane, dotyczące ZOZ w Łowiczu. Dyrektor placówki 

jest już w posiadaniu dokumentacji wstępnej na dostosowanie szpitala do 

wymogów unijnych. Jest to dość fajny projekt, ale i dość kosztowny – dodał. 

Nadmienił, iż projekt jest tak skonstruowany, że można co roku robić pewną 

cześć, te najbardziej potrzebne dostosowania.  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że udało mu się namówić 

Ministra Zdrowia na spotkanie w Powiecie Łowickim, zaproszenie zostało 

wysłane do wszystkich Radny Powiatu Łowickiego, do Wójtów, Starostów. 

Muszę z przykrością stwierdzić, że tak jak teraz jest duże zainteresowanie, tak 

na spotkaniu frekwencja jeśli chodzi o samorządowców była mierna – dodał. 

Poprosił, by następnym razem więcej osób uczestniczyło w tego typu 

spotkaniach, gdyż wówczas można uzyskać odpowiedź na większość tematów 

„od ręki”. Obecność na tego typu spotkaniach, to obowiązek Państwa Radnych – 

dodał. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że jak by to wyglądało gdyby to on jako 

samorządowiec pytał się o merytoryczne sprawy dotyczące działalności szpitali 

w nowej perspektywie. Od tego jest Zarząd, od tego jest Dyrektor szpitala, 

personel medyczny, który zadaje konkretne merytoryczne pytania. Ja mogę 

politycznie wizje jakieś tam roztaczać i takie pytania zadawać – dodał. 

Nadmienił, iż ZPŁ jest przedstawiciel Rady Powiatu Łowickiego od 

reprezentowania Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał o to jak wygląda rozstrzygnięcie konkursu na 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. 
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że w dniu 19.12.2008 roku 

wieczorem ukazało się stanowisko Wojewody Łódzkiego w sprawie uwag                   

i odwołań do list rankingowych. Stanowisko jest następujące: „Utrzymuje się              

w mocy listy wywieszone w dniu 5 grudnia 2008 roku i takie zostaną 

rekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych, po pozytywnej weryfikacji 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych wrócą do Województwa do 31 grudnia 

2008 roku”. Z tych dwóch wniosków, które złożyliśmy akceptację, na dość 

wysokiej pozycji bo 6, zyskał wniosek z Gminą Łowicz i Gminą Nieborów na 

ciąg dróg od Zielkowic do Arkadii. Drugi wniosek jako pierwszy nie załapał się 

na listę, chociaż formalną procedurę przeszedł, o 0.25 punktu się nie załapał – 

dodał. Nadmienił, iż Powiat Łowicki odwołał się od tej decyzji, gdyż był to 

jedyny wniosek, w którym uczestniczyło 7 samorządów. Złożyliśmy u Wójtów 

Gmin zapytania, czy w przypadku negatywnego odwołania pozostaną przy 

wspólnej realizacji tych zadań, ze zmianą zakresu robót. Przyszły już wszystkie 

odpowiedzi, że chcą dalej na ten temat rozmawiać. Na początku stycznia 2009 

roku usiądziemy i będziemy na ten temat dyskutować – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, w jaki sposób zostało sformułowane pytanie                 

o dalszą współpracę z Gminami związku z tym, że wniosek na wspólną 

inwestycję drogową nie przeszedł w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych”.. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że pytanie było bardzo ogólne na 

zasadzie: „czy w związku z tym że wniosek w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych” nie został zakwalifikowany, lub czy w przypadku 

negatywnego odwołania Gminy chcą rozmawiać na temat wspólnych inwestycji, 

w związku z tym, że wcześniej deklarowali jakieś kwoty”.   

 

Ad pkt. 19 

 

Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Zaprosił w imieniu swoim i Starosty Łowickiego na spotkanie opłatkowe 

miejsko-powiatowe. Tym, których nie będzie składam wszystkiego dobrego na 

Święta, waszym rodzinom, dużo zdrowia, radości i spokoju – dodał.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewicka 

B. Prus - Miterka 


