P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /09
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 18 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Banku
Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu, ul. Starościńska 1

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 20
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok poprzedni.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie na czas nieoznaczony ograniczonym prawem rzeczowym–
nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej
w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008
roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 –
2013.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku
1.
2.
3.
4.
5.
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w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
17.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
18.Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając
Radnych i zaproszonych gości otworzył XXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że w Sesji wzięło udział 20 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada
może podejmować prawomocne decyzje.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że w dniu 16.03.2009 roku odbył się konkurs Wiedzy o Samorządzie
Powiatowym w którym brała udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Łowickiego. Poprosił o wręczenie nagród dla zwycięzców
i laureatów.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk podziękowała uczniom za udział
w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył
się 16 marca 2009 roku ZSP Nr 1 w Łowiczu. Poinformowała, że do konkursu
przystąpiło siedem szkół ponadgimnazjalnych, które w wyniku konkursowych
zmagań uplasowały się na następujących miejscach:
I miejsce zajął ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu z drużyną w składzie:
 Przemysław Bartosiewicz
 Marcin Gałaj
 Wiktor Wasilewski
I miejsce zajął również ZSP Nr 3 w Łowiczu z drużyną w składzie:
 Rafał Błaszcz
 Bartłomiej Pawlina
 Łukasz Wichulski
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II miejsce zajął ZSP Nr 4 w Łowiczu z drużyną w składzie:
 Anna Kaźmierczak
 Mateusz Kret
 Dariusz Wróbel
III miejsce zajął ZSP Nr 1 w Łowiczu z drużyną w składzie:
 Paweł Madej
 Marcin Rynkiewicz
 Justyna Barańska
Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
ZSL w Zdunach
I LO w Łowiczu
II LO w Łowiczu
Starosta Janusz Michalak poinformował, że w dniu dzisiejszym w Sesji
uczestniczy były Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Łowiczu Pan Andrzej Porczyk. Odczytał list dla Komendanta Straży
Pożarnej. Podziękował za współpracę z Powiatem Łowickim, za pracę jaka
została włożona w działanie jednostki straży pożarnej. Jest mi niezmiernie
przykro, że nie mogłem być na pożegnaniu w komendzie PPSP w Łowiczu –
dodał. Powiedział, że słyszał, że na pożegnaniu w jednostce pochwał było
znacznie więcej dla Komendanta Pana Andrzeja Porczyka choćby z ust
Komendanta Wojewódzkiego, który stwierdził, że współpracowało się
z Komendantem, jak z mało którym Komendantem powiatowym. Muszę tylko
dodać sprostowanie do tego co powiedział Komendant Wojewódzki, otóż wybór
kandydata Pana Andrzeja Porczyka na komendanta PPSP w Łowiczu, to był mój
wybór, z którego się bardzo cieszę i jestem dumny, myślę, że też Pan Andrzej
nie żałuje tego wyboru – dodał. Podziękował za współpracę i zaprosił na
wszystkie uroczystości Powiatowe, jakie będą się odbywać.
Komendant Straży Pożarnej Andrzej Porczyk podziękował Panu Staroście za
miłe słowa. Powiedział, że powołanie go na stanowisko Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnej w Łowiczu było dla niego ogromnym zaszczytem
i wielkim wyzwaniem, bo dzieje straży Łowickiej to piękny i trudny kawałek
naszej historii – dodał. Poinformował, że przez swoje zaangażowanie i oddanie
pragnął mieszkańcom Powiatu Łowickiego zapewnić same spokojne
i bezpieczne dni. Postanowił też działać według zasady „Zgoda buduje,
niezgoda rujnuje”. Wspólnie z wszystkimi współpracownikami tutejszej
jednostki udało mi się wcielić w życie, osiągając stabilizację dla naszej
komendy – dodał. Poinformował, że czas pełnienia powierzonej mu funkcji
i nawiązywanie z Państwem w tym czasie współpracy, traktował i będzie
wspominał, jako zaszczyt i przyjemność. Korzystając z okazji podziękował
Panu Przewodniczącemu Marcinowi Kosiorkowi oraz Staroście za czynne
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uczestniczenie w określaniu i wytyczaniu działań, zmierzających do poprawy
stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkich podmiotów działających na
terenie powiatu i jego mieszkańców oraz wsparcia finansowego. Wysoka Rado,
szanowni Państwo dziękuję za wspólną pracę, która przyniosła mi wiele
satysfakcji i dumy z dobrze wypełnianych obowiązków, składam wyrazy
szacunku i życzę Państwu dużo zdrowia, samych sukcesów w pracy zawodowej
oraz pomyślności w życiu osobistym. Żywię także głębokie przekonanie, iż to
symboliczne pożegnanie jest jedynie pewnym etapem naszej wspólnej
aktywności, a niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do dalszych
kontaktów i wspólnego działania – dodał. Podziękował przedstawicielom
lokalnych mediów, za to, że w sposób rzetelny i fachowy przedstawiali
naszemu społeczeństwu informacje o zdarzeniach powstałych w Powiecie
Łowickim oraz pomagali w przekazywaniu ostrzeżeń przed występującymi
zagrożeniami.
Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad:
po punkcie 16 punktu 17: „Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu
w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu” oraz
punktu 18: „Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
Umiem Więcej w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
Radni w głosowaniu jawnym /nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman,
Janusz Żurek, Mieczysław Szymajda/ :
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wprowadzili do porządku obrad: po punkcie 16 punkt 17: „Rozpatrzenie
projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Centrum Kształcenia
Praktycznego w Łowiczu”, oraz punkt 18: „ Rozpatrzenie projektu Uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu Umiem Więcej w ramach Poddziałania 7.1.2
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ”.
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok poprzedni.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie na czas nieoznaczony ograniczonym prawem rzeczowym –
nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej
w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008
roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 –
2013.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
Umiem Więcej w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
19.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
20.Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt.4
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym /nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman, Janusz
Żurek, Mieczysław Szymajda/
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli protokół z XXVIII 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, Zarząd Powiatu Łowickiego odbył w
czasie od dnia 25 lutego 2009 roku do 17 marca 2009 r. 4 protokołowane
posiedzenia. Najistotniejszymi tematami posiedzenia Zarządu było:
w zakresie edukacji
 Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na rozszerzenie oferty edukacyjnej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr 1 w Łowiczu o zawód
mechanik maszyn i urządzeń drogowych.
 Powołano komisję konkursową Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Powiatowym (Wojciech Miedzianowski, Magdalena
Pietrzak, Jarosław Urbański, Joanna Idzikowska).
 Wyrazili zgodę na dofinansowanie:
 IX Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łowickiego Szkół
Gimnazjalnych
w Pływaniu – 300,00 zł
 IX Edukacyjnych Targów „Szkoła Bliżej” – 500,00 zł
 VI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego – 300,00 zł
w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym
 Wyrażono zgodę na pozostawienie garażu nr 14 w użyczeniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
 Zdecydowano o wynajęciu Rejonowemu Związkowi Rolników Kółek
Organizacji Rolniczych w Łowiczu garażu przy ul. Świętojańskiej 1/3 za
kwotę 3,12 za m².
w zakresie ochrony środowiska
 Wyrażono zgodę na dofinansowanie wniosku składanego do WFOŚiGW
w Łodzi na zadanie „Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody
Bolimów – Nieborów”.
 Zatwierdzono „Program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej
na 2009 rok w Powiecie Łowickim”.
w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego
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 Pozytywnie uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice.
 Pozytywnie uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice fragmenty wsi
Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki.
w zakresie spraw organizacyjnych
 ZPŁ zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty wybranej w wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie ubezpieczenia majątku
Powiatu Łowickiego. Najniższą cenę zaproponował ubezpieczyciel
INTERRISK ze składką 36 019,00 zł spełniając jednocześnie wszystkie
wymogi formalne.
 Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na udzielenie dotacji w kwocie
10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonie wentylacji nawiewnej
i wywiewnej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku ZOZ w Łowiczu,
w ramach środków finansowych w wysokości 1 000 000,00 zł
z zaplanowanych w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok w dziale
851 rozdziale 85111 w § 6220.
w zakresie spraw finansowych
 Członkowie ZPŁ przyjęli Uchwałę ZPŁ w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008 rok.
 Członkowie ZPŁ przyjęli Uchwałę ZPŁ w sprawie przyjęcia sprawozdań
z wykonania planów finansowych ZOZ w Łowiczu, PBP w Łowiczu,
Muzeum w Łowiczu oraz CKTiPZŁ w Łowiczu.
Poinformował, że ZPŁ podjął Uchwały ZPŁ w sprawach:
- nawiązania stosunku pracy z Panią Anną Gajek.
- ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/240/2009 RPŁ z dnia
25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu PŁ na 2009 rok.
- zmiany budżetu PŁ na 2009 rok.
- upoważnienia Pani Anny Gajek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego.
- udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Gajek Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
Nadmienił, iż ZPŁ pozytywnie opiniował projekty Uchwał na XXIX Sesję RPŁ
w sprawach:
 zmiany uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
6 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Łowiczu.
 sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Łowickiego
 sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego
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 sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego
 zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008
roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 –
2013.
 zmieniającego Uchwałę Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 27 luty 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla PŁ na lata
2008 – 2010.
 zatwierdzenia projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Poddziałania 7.1.2
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Członkowie ZPŁ zaopiniowali Informację o działalności sportowej w Powiecie
Łowickim – dodał.
Ad pkt.6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że odbył spotkanie z Eurodeputowanym Panem Syriuszem Wolskim.
Poinformował, że zadał pytanie Europosłowi o sytuację na wsi łowickiej ,we
wsi w województwie łódzkim, a de facto w całej Polsce, stwierdzając
jednocześnie, że nie jest dobrze. Pan Europoseł odpowiedział, że inaczej widzę
sytuację wsi, że widzę szklankę, która jest do połowy pusta, a nie do połowy
pełną i w ogóle, że jest dobrze. Rozmowa była ciężka – dodał.
Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał jakiej opcji politycznej był to poseł?
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odpowiedział,
że był to Eurodeputowanym do parlamentu Europejskiego z Platformy
Obywatelskiej. Szkoda, że Państwa nie było na tym spotkani, bo naprawdę było
to ciekawe spotkanie i myślę, że warto bywać na takich spotkaniach - dodał.
Podziękował Gminie Chąśno za zaproszenie na „Dzień Kobiet”. Więcej imprez,
o których należałoby wspomnieć w miesiącu marcu 2009 roku nie zdarzyło mi
się uczestniczyć – dodał.
Ad pkt.7
Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację na temat działalności
sportowej w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 2/.
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Ad pkt.8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
poprzedni.
PRK Agnieszka Kopczyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni /Zał. Nr 3/.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek zapytał, czy
w sprawach zakupów internetowych są jakieś zgłoszenia?
PRK Agnieszka Kopczyńska odpowiedziała, że są zgłoszenia w spawach
zakupów internetowych. To są tak zwane umowy zawierane na odległość, objęte
ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów. Takich zgłoszeń jest bardzo
dużo – dodała. Nadmieniła, iż nie wszystkie te zgłoszenia podlegają pod
warunkowe kompetencje. Część tych spraw jest niestety w organach ścigania,
i funkcjonariusze obecni na sali mogą powiedzieć, że wiele osób z tego typu
skargami również trafia do nich – dodała.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał jakiego rodzaju spraw jest najwięcej do
rozpatrywania.
PRK Agnieszka Kopczyńska odpowiedziała, że przede wszystkim są to te
sprawy, w których może być pomocna. Nie zawsze jest tak, ze moja interwencja
jest skuteczna, niestety nikt nie jest w stanie wykonać 100% skuteczności,
wszystkie te, w których należała się pomoc i udało się pomóc, są dla mnie
satysfakcją i dają mi napęd do dalszej pracy – dodała.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXVIII SESJI RPŁ W DNIU 18 marca 2009 ROKU O GODZINIE 12.30
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.05
Ad pkt.9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie na czas nieoznaczony ograniczonym prawem rzeczowym –
nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej
w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17.
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Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie na czas nieoznaczony
ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17 /Zał. Nr 4/.
Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż Dyrektor CKTiPZŁ nie wyraził się na
ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów jasno co do planów
związanych z nieruchomością przy ul. Stary Rynek 17. To może na Sesji
spróbuje Pan raz jeszcze zaprezentować, uzupełnić te informacje – dodał.
Dyrektor CKT i PZŁ Jarosław Urbański powiedział, że na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów była długa dyskusja na temat projektu powyższej
uchwały. Przedstawiłem argumenty dość precyzyjnie, proponowana forma
własności pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Powiat
Łowicki, jak i dodatkowo ze źródeł do których nie ma dostępu Starostwo
Powiatowe, a posiada je Centrum jako samorządowa jednostka kultury. To jest
argument tego typu, iż zarówno Powiat Łowicki jak i moja jednostka będą
mogły aplikować o środki finansowe – dodał. Nadmienił, iż zwiększony dochód
umożliwi zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury z Powiatu
Łowickiego. Zwiększenie przychodu Centrum, nie będącego dotacją z budżetu
Powiatu, nie będącego własnością Powiatu Łowickiego jest zadaniem instytucji.
Nie da się tego osiągnąć, nie dysponując majątkiem – dodał. Poinformował, że
proponowana forma własności nieruchomości jest logiczna do tej, na jakiej
użytkują swoje nieruchomości, na przykład szkoły, gwarantuje ona kontrolę nad
mieniem zarówno przez Radę jak i Zarząd Powiatu Łowickiego. Takie
wątpliwości wczoraj się pojawiały na Komisji – dodał. Poinformował, że
posiadanie tej nieruchomości ułatwi działanie Instytucji niezależnie kto będzie
jej dyrektorem, czy to będzie On czy to będzie ktoś inny – dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy można wymienić jakiego rodzaju środki
będzie mógł pozyskać Powiat, a jakie będzie można pozyskać jeśli Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej będzie właścicielem tego
budynku. W jakim sensie ułatwi to Panu działalność, prowadzenie promocji –
zapytał.
Dyrektor CKT i PZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański powiedział, że odpowie
najpierw na pierwsze pytanie. Nie chciałbym się na chwilę obecną podpierać
wszystkimi programami operacyjnymi…
…chociaż trzy i żeby to było przekonujące – powiedział Radny Michał
Śliwiński.
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Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że żeby
było to przekonujące tak jak mówię, taką informację mogę przygotować.
Natomiast nie chciał bym w tym momencie wchodzić w jakieś konkretne osie,
i tak dalej, to nie jest teraz ten temat – dodał. Poinformował, że Instytucja
Kultury może aplikować o inne środki z innych osi z innych priorytetów niż
Starostwo Powiatowe, chodź może z jednego i drugiego. Tutaj mamy na
zasadzie, że obie te jednostki i Starostwo Powiatowe i moja jednostka będą
mogły występować o takie środki, a nie tylko jedna z nich – dodał. Nadmienił,
iż jeżeli chodzi o promocję to, jednostka, która została powołana w 2007 roku,
tak naprawdę opiera się w dużej mierze, na dotacji tylko ze Starostwa
Powiatowego w Łowiczu. W roku 2008 przeznaczono łączną kwotę 679.259,09
zł, na którą składały się: przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na
działalność na kwotę 579.274,46 zł i to są dotacje oraz przychody własne
o łącznej kwocie 99.984,63, na to składały się przychody z wynajmu lokali
w wysokości 59.903,83zł, przychody od sponsorów w wysokości 22.620,00zł,
za sprzedaży produktów i gadżetów reklamowych w wysokości 15.895,00zł
oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym 1.565,74 zł to są dokładnie
liczby ze sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego. Na
przychody w wysokości prawie 680.000,00zł, 580.000,00zł to przychody
pochodzące z dotacji Powiatu Łowickiego, 100.000,00zł na okrągłych liczbach,
to środki pozyskane przez nas, tutaj trzeba się pochwalić chociażby tym, że te
przychody były większe od zakładanych, czyli jak gdyby działalność własna po
stronie przychodów była wykonana, no można powiedzieć ze sporym zapasem –
dodał. Nadmienił, iż przychody z wynajmu lokali w roku ubiegły, które
wpłynęły do Centrum to jest liczba koło 60.000,00zł, natomiast tak naprawdę
55.000,00zł kosztowało utrzymanie budynku, media przede wszystkim, bez
remontów. Najbardziej wartościowy lokal, który jest w tej posesji-lokal
handlowy, w którym się mieściła drogeria ASTER, przynosił dochody
Starostwu Powiatowemu. Czyli tak naprawdę, my utrzymywaliśmy budynek i te
same pieniądze musieliśmy wydać na utrzymanie całości tego budynku,
a budynek jest w nienajlepszym stanie technicznym, wymaga on remontu. Czy
będzie wykonywał ten remont Powiat, czy moja instytucja, to jest sprawa
już…wolałbym już mieć w ogóle akt własności i tą formę, która była tutaj
zaproponowana i wolałbym to robić sam, przeznaczając budynek na działalność
statutową mojej jednostki – dodał.
Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż 400.000,00 zł Centrum otrzymało
z budżetu Powiatu Łowickiego. Jeżeli Pan uważa, że Starostwo czerpie
dochody z najmu tego lokalu i to jest około 10.000,00zł a dostaje Pan
500.000,00zł to 400.000,00 jest różnicy. Można powiedzieć, że jest Pan
pokrzywdzony, bo dostaje 400.000,00zł – dodał.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że nie tutaj
zrozumienia sytuacji. Chciałbym, żeby Pan Radny miał świadomość, że
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przekazanie tego budynku, wyremontowanie tej nieruchomości, umożliwi
instytucji zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Łowickiego,
umożliwi po prostu w dużej mierze samofinansowanie, i to jest idea tej
Uchwały-dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy od dnia wczorajszego Dyrektor CKTiPZŁ
ma już konkretny plan, co zrobi, jeżeli już będzie właścicielem czy
użytkownikiem wieczystym budynku przy ul. Stary Rynek 17. Czy będzie mógł
Pan pozyskać środki z tego Pana business planu – dodał.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że tak,
przemyślał i to nie jest sprawa od wczoraj. Wszystko to, co ma się dziać na
parterze tego budynku jest wiadome. To jest przedstawione, to są projekty
budowlane, to są pozwolenia i inne rzeczy. Jeśli chodzi o piętra tego budynku,
piętro I, II tak jak wczoraj mówiłem, podtrzymuję to, że na tym etapie
planowania pragnąłby, by ten budynek pełnił funkcję domu wycieczkowego
razem z Centrum Konferencyjnym. Natomiast jest to na etapie planowania, tak
jak mówię – dodał. Nadmienił, iż w 2009 roku nie będzie remontu I i II piętra,
jeżeli będziemy przechodzili do tych prac, to wymaga kalkulacji ile to ma
kosztować i czy to będzie się kalkulowało, możliwości są różne. Można te
lokale, tak jak w tym momencie wynajmować, gdzie w dużej mierze były
wynajmowane jednostkom powiatowym za czynsz, można powiedzieć
symboliczny. A jeżeli wynajem lokali wpuści się na rynek to przychód będzie
znacznie większy, ale jak mówię, chodzi o to, żeby ten budynek jak najszybciej
wyremontować – dodał.
Radny Michał Śliwiński powiedział, iż wydaje mu się, że niepotrzebnie
powyższym projektem Uchwały Radni na XXIX Sesji mają tak szybko podjąć.
Wydaje mi się, że gdyby Pan miał więcej czasu, to lepiej Pan by się
przygotował, bo tak naprawdę konkretnych planów, jak ma to wszystko
wyglądać nie ma, to po co Pana obciążać problemem – dodał.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że zależy
mu na tym, żeby powyższy projekt Uchwały przyjęto w dniu dzisiejszym, gdyż
rozpoczyna się następny etap prac, w najbliższym tygodniu będzie ogłoszony
przetarg na wykonanie prac remontowych i w dalszym ciągu te prace, będą to
inwestycje w środki trwałe, w majątek środków trwałych. Pojawia się problem
amortyzacji, i tak dalej, odzyskania podatku VAT, dlatego na tym mi zależy,
mówię cały czas o dole, w którym będą się miesiły pomieszczenia biurowe
mojej instytucji oraz Centrum Informacji Turystycznej, na dlatego bardzo proszę
o przyjęcie tej Uchwały, dlatego zależy mi właśnie na czasie – dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał z czyich środków wykonuje się powyższy
remont w kamienicy.
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Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że remont
ten wykonywany jest z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Nie swoimi pieniędzmi, w nie swoim budynku wykonuje Pan inwestuje – dodał
Radny Michał Śliwiński.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że nie do
końca jest tak jak mówi Pan Radny Michał Śliwiński. Nie tylko nie swoimi,
ponieważ swoimi również, prawie cała faza projektu była wykonana z pieniędzy
instytucji, prawie cała – dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w Łowiczu znajduje się
Muzeum, jest również Skansen. Według Pana, czy nie powinno być tak, że to
centrum powinno być razem z Muzeum i wspólnie działać – zapytał. W tej
chwili środki przekazywane z powiatu do Centrum są większe niż dla Muzeum.
Według Pana to powinno być oddzielne, czy nie razem z Muzeum i Skansenem
– dodał.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że forma
prawna, jako instytucji kultury Muzeum, a forma prawna jego instytucji kultury
jest różna. Zadania stojące przed Muzeum są zupełnie inne niż zadania stojące
przed instytucją kierowaną przeze mnie, więc nie wiem na przykład, jeżeli idąc
tokiem rozumowania Pana Radnego, czy było by możliwe wykonywanie zadań
przez placówkę pod nazwą Muzeum w Łowiczu i zadań związanych z promocją
– dodał.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy jeśli ten budynek zostanie notarialnie
przekazany do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, to
jednostka zrezygnuje z dotacji celowych, ze środków budżetu Powiatu
Łowickiego. Rozumiem, że dostaje Pan budynek i sam będzie się Pan
finansował, promował, powiat też oczywiście i już bez dotacji od Powiatu –
dodał.
Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jarosław Urbański odpowiedział, że w jego
rozumieniu usamodzielnienie, albo zwiększenie przychodów własnych
w instytucji kultury, to proces tak naprawdę. To przekazanie tego majątku
popchnie ten proces znacznie do przodu – dodał.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - negatywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman / :
za
- 10
przeciw
- 10
wstrzymało się
-0
nie podjęli Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie na czas
nieoznaczony ograniczonym prawem rzeczowym-nieodpłatnym użytkowaniem
na rzecz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17.
Ad pkt.10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.
Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Łowickiego (Lok nr 3 bud 64d). Poinformowała, że jest to lokal po biurze
gospodarstwa. Obecnie biuro gospodarstwa przeniosło się do internatu, lokal ten
może być przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu – dodała.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/ :
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/241/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.
/Zał. Nr 5/.
Ad pkt.11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego. Poinformowała, że jest to kontynuacja sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty. Rozpoczęta
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została w roku 2003 teraz będzie to kolejny raz, bo dwukrotnie już była
przywracana korzystniejsza dla najemców bonifikata. Zasady jej są takie same
jak w 2003 roku – dodała.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
/Zał. Nr 6/.
Ad pkt.12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Łowickiego (Lok 64 c, 64d). Poinformowała, że powyższy projekt Uchwały
także związany jest ze sprzedaży lokali z bonifikatą.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman, Krzysztof Dąbrowski/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego
/Zał. Nr 7/.
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Ad pkt.13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
Dyrektor ESK Izabela Pawluk przedstawiła projektu Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca
2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXVIII SESJI RPŁ W DNIU 18 marca 2009 ROKU O GODZINIE 13.30
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.35
Radny Paweł Bejda zapytał, jakim kluczem dobierano kandydatów, którzy
w zostali przedstawieni. Czemu nie spełnia wymagań Pan Andrzej Rutkowski,
czy trzeba go zamienić? I czy rozważał Pan, żeby którykolwiek z wójtów
zasiadał w Radzie Muzeum jako przedstawiciele Samorządu Gminnego –
zapytał.
Starosta Powiatu Janusz Michalak odpowiedział, że nie jest to jego
uprawnieniem. Pan Andrzej Rutkowski jest pracownikiem naszym, więc nie
powinien być w Radzie Muzeum. Klucz, jeżeli jakowyś był, to w wydziale EKS
– dodał.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski powiedział, że zgodnie z Ustawą,
do Komisji są oddelegowane osoby z Samorządów Gminnych, na terenie
których znajduje się jednostka Muzeum, i tak na przykład Skansen znajduje się
na terenie Gminy Zduny, i takie pismo było wygenerowane do Wójta Gminy
Zduny, i Kierownik GOK jest przedstawiciele gminy oddelegowanym ze strony
Wójta Gminy. A jeszcze jedno, Pan profesor Wysocki był kandydatem, również
pana Andrzeja Rutkowskiego, rozmawialiśmy o tym kandydacie, wspólnie też
żeśmy rozmawiali z Panem profesorem – dodał.
Dyrektor ESK Izabela Pawluk poinformowała, że należy uzupełnić, że Pan
Andrzej Rutkowski był oddelegowany z Urzędu Miasta Łowicza, Pan Jacek
Rutkowski złożył rezygnację z pracy w Radzie Muzeum, gdyż w chwili obecnej
pracuje w jednostce powiatowej. Jednocześnie wpłynęło pismo z Urzędu Miasta
Łowicza, w którym zaproponowano Pana Krzysztofa Jana Kaliskiego – dodała.
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Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/ :
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XXIX/244/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca
2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu
/Zał. Nr 8/.
Ad pkt.14
Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającego
Uchwałę
Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
BS Rafał Pawłowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman / :
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/245/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku
zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09
czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata
2008 – 2013 /Zał. Nr 9/.
Ad pkt.15
Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającego
Uchwałę
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
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BS Rafał Pawłowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu
Łowickiego na lata 2008 – 2010.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/246/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku
zmieniającą Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty
2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010 /Zał. Nr 10/.
Ad pkt.16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman /:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/247/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 11/.
Ad pkt.17
Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Umiem
Więcej w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
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Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu Umiem Więcej w ramach Poddziałania 7.1.2
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman / :
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/248/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 12/.
Ad pkt.18
Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały Rady
Powiatu w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji - pozytywna

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/ :
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXIX/249/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu /Zał. Nr 13/.
Ad pkt.19
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Krzysztof Janicki podziękował Członkowi ZPŁ Dariuszowi Kosmatce,
za zajęcie się ul. Stanisławskiego w Łowiczu, niestety bardzo pozytywnie to
odebrałem i że sprawa ruszyła. Zapytał Dyrektora ZOZ w Łowiczu Andrzeja
Grabowskiego czy w Łowiczu funkcjonuje Poradnia „K” i w jakich godzinach
ona urzęduje i obsługuje pacjentki.
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że poradnia
„K” w Łowiczu funkcjonuje i to nie jedna. Jedna mieści się przy ul. Stary Rynek
i prowadzona jest przez SPZOZ, również podmiot prywatny STOMED
w ACADEMOSIE prowadzi taką Poradnie. To chyba te dwie, ale nie
wykluczam, że jeszcze inny podmiot prowadzi – dodał. Poinformował, że
zgodnie z warunkami NFZ-u każda porania powinna być czynna
3 razy w tygodniu, w tym raz po południu. Poradnia „K” SP ZOZ- u tak pracuje,
nie orientuję się jak inne poradnie – dodał.
Radny Jerzy Wolski zapytał o postępowania przetargowe, czy odbywają się
przetargi na nakładki? Czy można się spodziewać, że te inwestycje będą
wykonywane-dodał.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka odpowiedział, że odbyły się 2 przetargi.
Jeden przetarg odbył się na drogę 2935 Dmosin-Trzcianka, było to
przeznaczone 130.000,00zł , przetarg poszedł za 92.000,00 zł- była to najwyższa
oferta-dodał. Dziś odbył się przetarg program „SCHETNÓWEK”. Najdroższa
oferta była na kwotę 3mln 13 tys. a najtańsza 2mln 496 tys. Nasza oferta była na
3mln 501 na ten program. Startowały 4 firmy, najtańszą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu.
Radny Jerzy Wolski zapytał, czy Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnoDrogowych wygrało ten pierwszy przetarg na drogę Dmosin - Trzcianka.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka odpowiedział, że tak, powyższy przetarg
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych. Są teraz
przygotowane oferty na przetargi i ukażą się na drogi 2717 Sobota-Brzeziska, na
drogi 2739 Wola Gocłowska-Janinów, oraz 5118 Bielawy. Będą także
przygotowywane dodatkowe oferty i przetargi – dodał.
Radny Jerzy Wolski zapytał czy w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie
można się spodziewać kopania, odrestaurowania, oczyszczenia rowów
przydrożnych i kiedy. Idzie wiosna, mamy rolników pracujących przy drogach
powiatowych, trzeba będzie na wielu odcinkach robić czyszczenie rowów.
A w tej chwili mamy tylko oczyszczenie, na zakrzaczenia to chyba też już por –
dodał.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka odpowiedział, że niedawno odbył się
przetarg, na utrzymanie bieżące, z czym kojarzy się wynajęcie koparki,
równiarki, i samochodu. Także na dniach będziemy robili oczyszczenie rowów,
może w tym miesiącu – dodał.
Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał kiedy będą sprzedane wszystkie Ośrodki
Zdrowia z terenu Powiatu Łowickiego. Może to hamuje zakup tomografu, bo
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miały być dawno sprzedane, pewne rzeczy miały być zakupione, a nie są –
dodał.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka odpowiedział, że nie wszystkie miały być
sprzedane, może częściowo będą przekazane gminom. Gminy chcą jednak
przejmować te nieruchomości w zamian za pomoc dla Powiatu Łowickiego w
utrzymaniu dróg powiatowych na swoich terenach – dodał.
Kontynuując pytanie Radnego Dąbrowskiego, będąc na sesji w Domaniewicach
niezręcznie dowiaduję się, że inni zadają pytania do wójtów odnośnie zakupu
tomografu. Wiemy już, że ZPŁ przeznacza pewną kwotę na ten cel, a tak
naprawdę Radni Powiatowi nic nie wiedzą – dodał Radny Michał Śliwiński.
Odsyłam do budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok, tam wszystko jest
napisane – dodał Starosta Janusz Michalak.
Ad pkt.20
Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
zamknął obrady XXIX sesji RPŁ.

Protokołowały:
B. Prus-Miterka
M. Tomaśkiewicz
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