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P R O T O K Ó Ł   Nr XXX /09 

 

z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,  

ul. Podrzeczna 30 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Łowickim. 

8. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2008 rok. 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

11. Sprawozdanie z realizacji planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego. 

12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. 

13. Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum, 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2008 rok. 
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16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania stypendiów sportowych dla 

zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu 

Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

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

21. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że w Sesji wzięło udział 21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek przywitał 
nowego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu Pana 

Piotra Błaszczyka. 
 

Komendant Straży Pożarnej Piotr Błaszczyk podziękował za kwiaty. 

Powiedział, że dołoży wszelkich starań, by współpraca była jak najlepsza, 

z pożytkiem dla mieszkańców miasta i powiatu łowickiego.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że gościnnie na Sesji RPŁ jest studentka V roku Uniwersytetu Łódzkiego Pani 

Katarzyna Nowacka, która broni pracę magisterską i przeprowadza ona wśród 

Radnych ankietę. Prosi aby Radni wypełnili rozdane przez nią anonimowe 
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ankiety, dotyczące pracy samorządu, norm oraz funkcjonowania kultury                    

w Powiecie  Łowickim. Podczas przerwy w obradach można je wypełnić                     

i oddać – dodał.  

 

Ad pkt.3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad:  

 po punkcie 18 punktu 19: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ                      

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji 

projektu pt.: „ Szkoła zawodowa-szansą na przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,  

 punktu 20 pt.:„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego 

Uchwałę Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego” 

 punktu 21 pt.: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego 

Uchwałę Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego”. 

Pozostałe punkty z numeracją zostaną przesunięte odpowiednio w dół – dodał.  

 

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

nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad:  

po punkcie 18 punkt 19: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 

Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu pt.: „ Szkoła zawodowa-szansą 

na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji                

w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,  

punkt 20pt.: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego”  
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punkt 21 pt.: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego”. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Łowickim. 

8. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2008 rok. 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

11. Sprawozdanie z realizacji planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego. 

12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. 

13. Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok.. 

15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum, 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2008 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania stypendiów sportowych dla 

zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu 
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Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Pułku 

Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu pt.: „ Szkoła zawodowa-

szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

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

24. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.4 

 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Radna Zofia Rogowska-Tylman/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt.5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski przedstawił sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami. Poinformował, że                 

w okresie od dnia 18 marca 2009 roku do 28 kwietnia ZPŁ obradował 7 razy. 

Najistotniejszymi tematami było: 
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w zakresie edukacji  

 

ZPŁ przyjął protokół z posiedzenia Komisji Konkursowych do wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)                  

z zakresu upowszechniania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

Członkowie ZPŁ zdecydowali o dofinansowaniu III Konkursu Polonistycznego. 

„Nie taki język polski straszny” – do 100,00 zł 

 

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU                       

w Łowiczu na okoliczność zakupu strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca 

„Blichowiacy”. Zespół „Blichowiacy” realizuje program artystyczny „Wesele 

Łowickie”. 

 

ZPŁ rozważał możliwość zakupu i wdrożenia informatycznego systemu 

planowania finansowego (w tym arkusze organizacyjne) w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Łowickiego, w tym: 

 arkusze i plany finansowe (w tym księgowość)w Starostwie oraz we 

wszystkich szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

 plany finansowe (w tym księgowość) w: 

 Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

 Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu 

 Domu Pomocy Społecznej w Borówku. 

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Członkowie ZPŁ analizowali możliwość nieodpłatnego przekazania Ośrodka 

Zdrowia w Bielawach na rzecz Gminy Bielawy oraz Gminy Zduny na 

warunkach zaproponowanych przez Gminy. 

 

ZPŁ dokonał uzgodnienia zakresu okablowania strukturalnego wraz                             

z wydzieloną siecią zasilającą i systemu sygnalizacji włamania oraz systemu 

kontroli dostępu w nowo wybudowanym budynku administracyjnym starostwa. 

 

Wyrażono zgodę na wybudowanie i wprowadzenie do budynku projektowanego 

przyłącza teletechnicznego w pasie działki 3182/7 stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego. 
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w zakresie ochrony środowiska  

 

Przyznano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie selektywnej zbiórki 

odpadów zgodnie z przedstawioną propozycją: 

Bielawy – 2700,00 zł 

Gmina Łowicz – 4000, 00 zł 

Domaniewice – 2500,00 zł  

Łyszkowice – 2400,00 zł 

Nieborów – 4000,00 zł 

Kocierzew – 2000,00 zł 

Chąśno – 1500,00 zł 

Kiernozia – 2000,00 zł 

Zduny – 3300,00 zł. 

 

w zakresie spraw budowlanych 

 

ZPŁ wyraził zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej zaproszeń do 

składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 14 000 euro oraz 

o wyrażenie zgody na zmianę na stronie internetowej w części dotyczącej 

przetargów. 

 

Pozytywnie uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Domaniewice fragmenty obszarów wsi Domaniewice, 

Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice 

i Skaratki. 

 

w zakresie spraw organizacyjnych 

 

ZPŁ wyraził zgodę na kontynuację procedury przekształceniowej ZOZ                           

w Łowiczu na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku                           

o zakładach opieki zdrowotnej, z wyłączeniem pkt. 7 wniosku – likwidacja 

SOR. 

 

Przekazano samochód osobowy Fiat Marea 1,6 o nr rej. LWR 0455 z zasobów 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu do Domu Pomocy Społecznej w Borówku. 

Powyższy samochód o przebiegu 330 000 km został wyprodukowany w 1999 

roku. 

 

w zakresie spraw finansowych 

 

Członkowie ZPŁ przyjęli bilans Powiatu w Łowickiego za 2008 rok. 
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ZPL pracował nad propozycja podziału nadwyżki budżetowej i wolnych 

środków za 2008 rok. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że ZPŁ podjął 

Uchwały w sprawach: 

 ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIX/247/2009 RPŁ               

z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 powołania składu Komisji ds. wyłonienia Najlepszych Sportowców                  

z Powiatu Łowickiego w 2008 roku. 

 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu                                   

w Łowiczu. 

 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy                 

w Łowiczu. 

Poinformował, że ZPŁ pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał na XXX Sesję 

RPŁ oraz przyjął informacje: 

 zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia  09 czerwca 2008 

roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 

2013. 

 przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbywania 

stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia 

kultury fizycznej z terenu Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

 Wyrażenia zgody na przystawienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Łowiczu im. Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu pt.: 

„Szkoła zawodowa – szansą na przyszłość współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/242/2009 Rady Powiatu Łowickiego                  

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/243/2009 Rady Powiatu Łowickiego                

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

 

Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim. 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego,  
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Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska,  

Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że uczestniczył w spotkaniach wielkanocnych, uroczystościach związanych 

z obchodami pamięci narodowej. Podziękował Radnym, którzy brali udział 

i reprezentowali Powiat Łowicki w obchodach „Kwiecień - Miesiącem Pamięci 

Narodowej” oraz procesji „Drogi Krzyżowej”, która była przeprowadzana 

ulicami miasta Łowicza. Podziękował Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu za zaproszenie na 

uroczystości obchodów „ Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej”, która 

odbyła się 15.04.2009 roku. Poinformował, że corocznie niedzielę po obchodach 

Świąt Wielkiej Nocy odbywa się Msza Święta upamiętniająca poległych. Tak 

też było i w tym roku, msza taka odprawiona była 19 kwietnia w Kościele OO. 

Pijarów w intencji Ojczyzny w intencji Armii Krajowej, Kombatantów. Po 

zakończeniu Mszy Świętej zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową – 

dodał. Nadmienił, iż często spotyka się z pytaniami, które bezpośrednio 

powinny być skierowane do Powiatowego Państwowego Komendanta Policji            

w Łowiczu. Pan Komendant Powiatowej Policji w Łowiczu nie może zostać 

dziś do końca Sesji RPŁ, więc jeśli Radni i goście mają jakieś pytania, to 

odstąpię od sprawozdania i poproszę Pana Komendanta Galanta, 

by odpowiedział na zadawane przez państwa pytania-dodał.   

 

Radny Paweł Bejda powiedział, że nie ma bezpośrednio pytań do Powiatowego 

Państwowego Komendanta Policji w Łowiczu Pana Zygmunta Galanta, ale 

pragnie poinformować zebranych na Sesji RPŁ w jego obecności, że 25 

kwietnia 2009 roku w WORD w Skierniewicach odbył się turniej 

motoryzacyjny w którym brało udział 16 drużyn, z czego 5 drużyn 

reprezentowało miasto Łowicz, dokładnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza, prowadzonej przez Dyrektora Dariusza 

Żywickiego oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, 

prowadzonej przez Dyrektora Mirosława Kreta. Powiedział, że jako dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach jest bardzo 

dumny, ponieważ pierwsze miejsce zajęli chłopcy reprezentujący ZSP Nr 1. 

W zawodach brało udział 6 powiatów: Skierniewicki, Kutnowski, Łęczycki, 

Brzeziński, Rawski Łowicki. Poinformował, że główną nagrodę, czyli skuter 

wygrał chłopiec reprezentujący ZSP Nr 1 w Łowiczu, prowadzonej przez 
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dyrektora Żywickiego. Zawody te były sprawdzianem z udzielania pomocy 

przedmedycznej przy wypadu, testy ze sprawnością poruszania się 

motorowerem, samochodem, test z historii motoryzacji, budowy motoroweru. 

Młodzi ludzie są bardzo ambitni, w tym momencie cieszy się niezmiernie, że 

jedna ze szkół powiatu łowickiego zdobyła pierwsze miejsce, i że młody 

człowiek z tej szkoły zdobył pierwszą nagrodę. Aut jest coraz więcej na drogach 

i ważne jest, by zaszczepić w młodych ludziach tego typu pasje, bo to zwiększa 

bezpieczeństwo na naszych drogach – dodał.  Na ręce Starosty i Panów 

Dyrektorów złożył gratulacje i podziękowanie za to, że są takie wyniki i za 

zaangażowanie ze strony Dyrektorów w edukację młodych ludzi. Panie 

Komendancie, myślę, że dzięki takim działaniom na terenach powiatu 

łowickiego ruch będzie znacznie bezpieczniejszy – dodał. 

 

Ad pkt.7 

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego w Powiecie Łowickim. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła informacje 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

w Powiecie Łowickim. / Zał. Nr 2/  Poinformowała, że stan sanitarny Powiatu 

Łowickiego jest zadowalający, nie pogarsza się. Należy uspokoić, że to, co 

podają media na temat świńskiej grypy, to trzeba podejść do tych wiadomości 

sceptycznie. I w naszym kraju, i w Europie jest mało prawdopodobne, by była 

epidemia. Służby epidemiologiczne twierdzą, iż to, że są śmiertelne skutki               

w Meksyku, to nie znaczy, że wirus może dotrzeć do Polski. To że wirus jest              

w Stanach Zjednoczonych, czy Europie, nie było jednak przypadków 

śmiertelnych i myślę, że do tego nie dojdzie, może dotrzeć dlatego, że nie ma 

dla niego barier – dodała. Poinformowała, że w Warszawie jest jeden przypadek 

podejrzenia, osoba jest na oddziale zakaźnym, robione są badania. Było też 

podejrzenie w Zielonej Górze, ale to nie jest świńska grypa. Wirus jest tak 

zbudowany, że choroba może przenosić się z człowieka na człowieka. 

Poważniejsze zachorowanie jest wtedy, gdy choroba przenosi się ze świni na 

człowieka. Przy zachorowaniach, gdzie wirus przechodzi z człowieka na 

człowieka zachorowanie jest słabsze, bo wirus ten się osłabia. Mówienie o tym, 

że jesteśmy przygotowani, to z reguły tak jest, że gdyby rzeczywiście była 

bardzo drastyczna sytuacja, to wydaje mi się że służby są  na tyle przygotowane, 

i tak potrafimy ze sobą współpracować, że każdy przypadek jesteśmy w stanie 

zlikwidować w zarodku-dodała. Nadmieniła, iż na terenie Powiatu, jako 

inspekcja sanitarna przekazywane są informacje do biur podróży, jak mają się 

zachowywać osoby wyjeżdżające i wracające z zagranicznych wycieczek. 

Jesteśmy w stanie skontaktować się z lekarzami pierwszego kontaktu, dlatego 

że najważniejsza jest sprawa zdiagnozowania. Bo może się zdarzyć tak, że ktoś 
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wróci z Meksyku, nasi lekarze pierwszego kontaktu już są uświadomieni, że taki 

przypadek należy traktować poważnie. W pierwszej kolejności należy się 

skontaktować z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych Panią 

Profesor Danielą Dworniak i przekazać informacje do nas, ale po 

przeprowadzeniu bardzo dokładnego wywiadu. Musi to być podejrzenie, 

że osoba albo miała kontakt z osobą przyjeżdżającą z Meksyku, albo sama tam 

była. U nas na terenie województwa jest szpital specjalnie wydzielony dla 

chorych, jest to szpital Biegańskiego w Łodzi. Są tam izolatki i jeżeli konsultant 

wojewódzki wspólnie z lekarzem podejmie decyzję, że u pacjenta wystąpiło 

podejrzenie świńskiej grypy jest ta zakażona osoba tam przewożona – dodała. 

Poinformowała, że są odpowiednie leki antywirusowe, ale to już sprawa lekarzy. 

Apeluję, byśmy spokojnie podchodzili do sprawy choroby świńskiej grypy. 

Zaopatrywanie mieszkańców w maski jest niepotrzebne na razie. Jeżeli 

jakikolwiek przypadek świńskiej grypy będzie wykryty na terenie powiatu, to na 

pewno taka informacja będzie przekazana. Na razie proszę być spokojny – 

dodała.  

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że na posiedzeniu Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego Inspektor Sanitarny 

Pani Zofia Rżewska referowała temat dotyczący stanu pielęgniarek w szkołach. 

Zapytał, czy mogłaby Pani Inspektor powiedzieć coś na ten temat? 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska odpowiedziała, że zrobiła  

dokładne rozeznanie i zauważyła, że w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu 

Powiatu Łowickiego z terenu Powiatu Łowickiego, które podlegają kontroli, 

sytuacja nie jest najgorsza, poprawiła się ona. Niepokojący jest fakt, że nie ma 

pielęgniarki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego                     

w Łowiczu, tam nie ma w ogóle gabinetu lekarskiego – dodała. Nadmieniła, iż 

jest problem w szkołach wiejskich, trochę inaczej dyrektorzy podchodzą do 

sprawy zatrudnienia pielęgniarki w takich placówkach. Do zadania Inspekcji 

należy przekonanie tych dyrektorów, by zatrudnili pielęgniarza. Uważam, że 

pielęgniarka nie koniecznie musi przebywać w gabinecie 6-7 godzin, ale dobrze 

by było gdyby chociaż dwa razy w tygodniu po 3-2 godziny pielęgniarka była. 

W  zeszłym roku były przypadki, że pielęgniarka szkolna powinna być na 

terenie szkoły, a jej  nie było. Pamiętacie państwo, że kiedyś były i gabinety 

stomatologiczne, ale to zlikwidowano. Teraz musimy to odbudować -dodała. 

Powiedziała, że miała też pytanie dotyczące stanu sanitarnego szpitala                       

w Łowiczu, i jeśli chodzi o czystość w szpitalu, to nie jest źle, i nie ma 

większych uwag. Rozmawiałam bardzo szczegółowo ze swoim pracownikiem, 

który raz na kwartał jest na kontroli w szpitalu i kieruję „ukłon” w stronę Pana 

Dyrektora, by przyjrzał się on firmie sprzątającej w szpitalu w Łowiczu, bo                

w porównaniu z poprzednią firmą sprzątającą widać czasami niedociągnięcia ze 

strony ekipy sprzątającej. To nie znaczy, że jest bród i nieporządek. Nie było 
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potrzeby karania mandatowego, jednakże jest prośba, by Pan dyrektor zwrócił 

uwagę przy następnym przetargu na nową ekipę do sprzątania – dodała.  

  

Ad pkt.8 

 

Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim. 

 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła informacje na temat działalności 

kulturalnej w Powiecie Łowickim. /Zał. Nr 3/. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret podziękował  

Przewodniczącemu RPŁ oraz Radnym i Członkom ZPŁ za uczestnictwo                    

w obchodach 60-lecia istnienia Zespołu „Blichowiaków” oraz za wsparcie 

finansowe, które przeznaczono na remont szkoły. Powiedział, że jest mu 

przykro, iż zespół „Blichowiacy” nie jest docenianym  zespołem, że jest 

omijany. Nie wie skąd informacje do powyższej informacji były brane, i myśli 

że nie jest to wina pani Dyrektor Izabeli Pawluk, może dlatego, że wiadomości  

były zbierane z kilku źródeł-dodał. Powiedział, że na wystawie Stanisława 

Syndomana „Blichowiacy” mieli główny koncert, a żadnej wzmianki nie było 

na temat tego zespołu w ww. dokumencie. W Kiernozi na Powiatowych 

Dożynkach 2008 roku również zespół miał występ a nie wymieniono go. Na VI 

Europejskich Dniach Dziedzictwa również nie wspomniano o udziale zespołu. 

Uważa, iż wiadomość taka powinna się znaleźć w informacji na temat 

działalności kulturalnej Powiatu Łowickiego. Powinna być wzmianka, że zespół 

ten 60 lat działa, jest jednym z nielicznych zespołów, który tyle lat działa. 

Zespół ten jest kapelą, składającą się z 6 osób: 2 skrzypaczek, 2 akordeonistów, 

klarnecisty oraz perkusisty. Kapela brała czynny udział w różnych imprezach. 

Wymienionych jest tutaj 6 kapel, to czemu i ta nie jest wymieniona, uczniowie 

powinni być wymienieni, oni czekają chociaż na wzmiankę na ich temat – 

dodał.  

 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk podziękowała Dyrektorowi ZSP Nr 2 RCKU     

w Łowiczu Panu Mirosławowi Kretowi za zgłoszone uwagi, dotyczące braków 

w informacji na temat działalność kulturalna w Powiecie Łowickim. 

Zobowiązuje się do uzupełnienia tych braków.  Jednocześnie poinformowała, że 

Pan Dyrektor przestawił te uwagi dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji,  która odbywała się 

dzień wcześniej o godzinie 14.00. 

 

Ad pkt.9 

 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2008 rok. 
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Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska przedstawiła   

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2008 rok. /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt.10 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski 

poinformował, że obradach XXX Sesji RPŁ uczestniczy w zastępstwie Pana 

Jerzego Kowalczyka Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu, 

ponieważ jest On na specjalnej naradzie w Wojewódzkim Inspektoracie 

Weterynarii w Łodzi, poświęconej tematowi świńskiej grypy. Przedstawił 

informację Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 5/. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, w jaki sposób Inspektorat 

Weterynarii rozwiązuje problemy z populacją lisów na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Stefan Bryczkowski 

odpowiedział, że sprawami związanymi z populacją lisów zajmuje się Polski 

Związek Kół Łowieckich. Powiatowy lekarz Weterynarii nie może podejmować 

decyzji  w ww. problemach – dodał. 

 

Ad pkt.11 

 

Sprawozdanie z realizacji planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak przedstawił sprawozdanie z realizacji 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 6/. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, kto może uczestniczyć w budowie 

wysypiska śmieci w Piaskach Bankowych. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że w chwili obecnej jest 

przygotowywany projekt budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Inwestorem jest 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Będzie to zespół obiektów 

przeznaczonych do przyjmowania i sortowania odpadów o typie odpadów 

komunalnych, oraz do unieszkodliwienia przyjętych odpadów poprzez 
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bezpieczne składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne                 

i obojętne a także przeznaczonych do okresowego magazynowania surowców 

wtórnych pochodzących z odzysku – dodał.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

może partycypować, uczestniczyć w budowie wysypiska w Piaskach 

Bankowych.    

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że Starostwo uczestniczy z głosem 

doradztwem. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja na przetarg 

na opracowanie planu funkcjonalnego. Zgodnie z planem na jesień będą już 

pierwsze dokumenty. Rozmowy zostały przeprowadzone z Prezesem 

WFOŚiGW z Panem Cezarym Dzierżkiem. Jest sporo problemów, ale wszystko 

powoli da się radę uzupełnić i wykonać – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że były plany budowy zbiorników 

retencyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. W tym roku zbliża się sezon letni  

i może być susza. Zapytał czy będą podejmowane kroki, by te zbiorniki były 

zrobione.  

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak powiedział, że temat poruszony przez 

Radnego Michała Śliwińskiego jest bardzo dobrym pytaniem. W Powiecie 

Łowickim są plany budowy dla dwóch zbiorników. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że w lasach oraz zbiornikach 

wodnych jest dużo śmieci. Jak Pan sądzi, co można zrobić, 

by poprawić czystość w lasach oraz zbiornikach wodnych – zapytał. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że na temat ochrony 

i oczyszczania lasów oraz zbiorników wodnych będzie wspomniane 

w późniejszych punktach tematów. Jest to ważny temat – dodał. 

 

Ad pkt.12 

 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak przedstawił Raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska /Zał. Nr 7/. Poinformował, że dzikie wysypiska 

śmieci to jest największy problem, który obecnie najbardziej doskwiera nad 

rzekami oraz w lasach. Wraz z Członkami ZPŁ doszliśmy do wniosku, że                   

w następnym roku ze strony Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej, będzie pomoc w likwidacji dzikich wysypisk śmieci na 

terenie powiatu. Będzie wystawiony apel do samorządów gminnych, by zrobili 
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inwentaryzację dzikich wysypisk śmieci na danym terenie gminny. Na 

podstawie zebranych materiałów będziemy starali się za wszelką cenę wspomóc 

finansowo likwidację dzikich wysypisk śmieci – dodał. Powiedział, że jeśli 

chodzi o pytanie Radnego Pana Michała Śliwińskiego, czyli o zbiornik 

retencyjny, to nie należy ukrywać, że zagrożeniem dla środowiska jest w tej 

chwili obniżający się poziom wód gruntowych. Drugi lub trzeci rok z rzędu 

spotykamy się z taką sytuacją, że wysychają nie tylko rzeki, jak również 

zbiorniki wodne. Jeśli chodzi o budowę, to na terenie Powiatu Łowickiego 

planowane są 2 zbiorniki- jeden w Łyszkowicach i jeden na terenie między 

Okrętem a Rydwanem. Na ten cel wyznaczone są pieniądze z Wojewódzkiego 

Funduszu Melioracji Wodnej. Jest to w tej chwili na etapie planów, ale te                     

2 zbiorniki powinny wejść do realizacji w najbliższych 5 latach – dodał. 

Poinformował, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to bardzo wysoko ocenia             

i ma nadzieję, że również dyrektorzy szkół pozytywnie oceniają fakt, jeśli 

chodzi o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Powiecie Łowickim. 

Obecnie młodzież gimnazjalna jak i dzieci w przedszkolach są odpowiednio 

doedukowane, wiedzą jak należy postępować, by chronić przyrodę i ekologię. 

Organizowane są konkursy, wycieczki, seminaria. Starostwo Powiatowe                     

w Łowiczu współpracuje z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Wydziałem 

Ochrony Środowiska, jak również  Uniwersytetem Łódzkim, Nadleśnictwami              

w Skierniewicach i Kutnie, Bolimowskim Parkiem Narodowym. Na terenie 

Powiatu Łowickiego powstaje następny obszar chroniony Natura 2000, 

obejmujący 8.400 ha. Powiem szczerze, tendencje zmierzają ku temu, by 

następne Gminy weszły w ten obszar: Bielawy, Zduny, Domaniewice, część 

Łowicza, by Natura 2000 sięgała bliżej terenu miasta, gminy Nieborów – dodał. 

Nadmienił, iż poruszającym zjawiskiem jest to, że w rzece Bzura pojawiło się 

więcej ryb. Pocieszające jest też to, że coraz więcej młodych osób wyrabia sobie 

karty wędkarskie. 

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że w poprzednim roku w przedstawiając 

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska” była mowa                              

o wysypiskach śmieci.  Miały zostać podjęte działania z gminami, a do tej pory 

nic nie jest zrealizowane. Zapytał, kiedy dokładnie będzie coś robione w tym 

temacie. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że pozbywanie się 

dzikich wysypisk śmieci nie jest prostą sprawą. Gospodarzem terenu jest Gmina 

i za gospodarkę odpadami odpowiada Samorząd Gminny. My, jako powiat 

nadzorujemy, współpracujemy, nie mamy wspływu na gospodarkę odpadami. 

Natomiast my chcemy i możemy pomagać finansowo w momencie kiedy 

będziemy mięli zinwentaryzowane dzikie wysypiska śmieci – dodał. 
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Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy już rozpoczęto rozmowy 

z gminami. Czy podjął Pan już jakieś działania związane z likwidacją dzikich  

wysypisk i budową legalnych wysypisk śmieci. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że Powiat Łowicki nie 

ma uprawnień prawnych, by ingerować w sprawy wewnętrzne gmin, 

samorządów gminnych. My, jako powiat będziemy koordynować                                

i współpracować z gminami. W chwili obecnej czekamy na informacje ze strony  

samorządów gminnych w jakim stopniu jest zagrożenie – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że kontynuując pytanie Radnego  

Krzysztofa Janickiego powiedział, że Powiat Łowicki koordynuje, jak Gminy 

się ruszą, to Powiat skoordynuje. Czy wysłał Pan jakieś pismo do gmin z prośbą 

o zinwentaryzowanie, bo myślę, że  Pana rola jest taka, by poddać jakiś pomysł 

i rozwiązać problem wysypisk – zapytał. Nadmienił, iż wiadomo, że samo 

zinwentaryzowanie wysypisk śmieci, ich zbiórka nie wystarczą. Trzeba się 

jeszcze zastanowić, gdzie to wszystko wywieźć. Coś trzeba zrobić, żeby jakieś 

środki znaleźć, by te śmieci wywieźć na jakieś inne wysypisko śmieci, to 

kosztuje. Taki problem poruszał chyba Starosta w poprzedniej kadencji, że co                  

z tego, że jest akcja „Sprzątanie świata”, jak i tak nie ma gdzie później tych 

śmieci wywieźć. Jakie ma Pan pomysły na to, by te śmieci zagospodarować, 

gdzie je wywieźć. Od roku próbuje Pan zinwentaryzować te wysypiska śmieci,   

a co Pan takiego zrobił w tym temacie-zapytał. Myślę, że o to chodziło Panu 

Krzysztofowi Janickiemu. A ja kontynuując swoje pytanie, to powiedział Pan, 

że są plany budowy dwóch zbiorników retencyjnych. O dwóch miejscach Pan 

powiedział, ale ja bym chciał zapytać, czy mamy wpływ na to, by przyspieszyć 

te inwestycje. Czy możemy jakoś pomóc, czy to będzie inwestycja wojewódzka, 

czy nasza-dodał. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że te dwie inwestycje 

znalazły się w planie. My nie mamy wpływu na to, by przyspieszyć te 

inwestycje. Nie będziemy finansować bo nie mamy środków na ten cel. W tym 

roku zajęliśmy się problemem selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu 

łowickiego. Dokładnie zajęliśmy się tym tematem, zainwestowaliśmy pieniądze, 

przeznaczyliśmy dotacje. Chcielibyśmy żeby procent selektywnej zbiórki 

przeznaczyć,  wdrożyć do każdej gminy i dopiero przejść do następnego tematu, 

ponieważ w funduszu powiatowym są określone pieniądze. Nie jest to 

złośliwość ze strony wydziału, moja czy powiatu. Chcemy w tym roku zamknąć 

jedno zagadnienie związane z selektywną zbiórką odpadów, następnie 

przejdziemy do tematu o którym Pan Radny mówi – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy na terenie powiatu są 

zlokalizowane wysypiska śmieci, które można zlikwidować. 
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Jako powiat nie możemy likwidować. Jako powiat możemy finansować, 

doradzać, dofinansować, czy wskazać wysypisko śmieci. Naszym zadaniem jest 

wykorzystanie tych środków, które uzyskujemy w Powiatowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiedział Dyrektor Wydziału 

OS Kazimierz Rak. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy gospodarka odpadami leży              

w kwestii samorządu gminy. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że gospodarz gminy, 

samorząd gminy decyduje o gospodarce odpadami. 

 

Starosta Janusz Michalak powiedział, że w Powiatowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej powiat posiada środki z odpisów za 

korzystanie ze środowiska, ale jest tego około 80.000,00zł z czego 30 tysięcy               

w ubiegłym roku, jak i tym roku przeznaczone zostało na dofinansowanie 

selektywnej zbiórki odpadów gminnych. Trochę to nasze prawo krzywdzi nas, 

bo jako powiat ziemski większość naszego terytorium mieści się na terenach 

wiejskich. Z niektórych programów nie możemy korzystać, choćby z bloku,                

w którym można pozyskać dodatkowe środki, i to poważne środki, na zakup 

sprzętu, można również z tych pieniędzy dokonać likwidacji wysypisk                          

i przeznaczyć te pieniądze na zakup maszyn, samochodów, które można by 

wykorzystać gdzie indziej – dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o zbiorniki 

retencyjne, sytuacja jest taka, że zarząd melioracji wodnych nie stoi na 

wysokości zadania, ponieważ rozpisywane były już 3 konkursy na środki 

związane z gospodarką wodną, to nie na taką w rurach, tylko związaną                       

z wodami powierzchniowymi, zbiornikami i są to duże pieniądze. I na pierwszy 

rzut my nie możemy uczestniczyć, gminy jakoś ominęły procedury i może 

zapisują to pozyskanie finansowe jako: przebudowa kanalizacji czy ochrona – 

dodał. Nadmienił, iż powyższe pieniądze przeznaczone są dla województw, bo 

to one zarządzają wodami. Były już 3 konkursy na około 40 mln zł. Jeden 

przeszedł, a dwa kolejne skończyły się fiaskiem, nie było żadnych innych 

propozycji.  

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, że jako powiat nie można się zająć 

wysypiskami śmieci bo reguluje to ustawa i samorząd powiatu nie może się tym 

zająć. To kto ma się zająć tymi wysypiskami, i czy ktoś próbuje sprawdzić 

policzyć, na jakim poziomie, jest wykorzystywany odpis, czy naliczane są 

właściwie opłaty za korzystania ze środowiska – zapytał.  Nadmienił, iż Powiat 

Łowicki ma z tego tytułu około 80.000,00zł. Myślę, że z samych środków 

transportu Powiat powinien mieć odpis na poziomie 300.000,00zł – dodał.  
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Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że powiat nie ma na to wpływu, 

bo…. 

 

…ale możemy zapytać Urząd Marszałkowski, czy te opłaty są naliczone. Te 

opłaty nalicza się dobrowolnie. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia takiej 

deklaracji. Potrzebna jest do tego kontrola- powiedział Radny Krzysztof Figat. 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że zgadza się ze zdaniem radnego 

Krzysztofa Figata, że można zapytać Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

 

Radny Krzysztof Figat powiedział, że chodzi o złożenie informacji, złożenie 

zapytania, na jakim poziomie Urząd Marszałkowski nalicza i egzekwuje opłaty. 

To jest oparte o wykorzystanie w tym funduszu – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak powiedział, że planowany jest wzrost 

opłat w tym roku. W 2007 roku wywóz śmieci kosztował 13 zł /tonę, w 2008 

roku koszt wywozu tony śmieci wynosił 75zł.W tym roku będzie to już 

wynosiło 100zł/ tonę. W następnych latach planowany jest koszt 200zł za 

wywóz tony śmieci. Te pieniądze idą do Urzędu Marszałkowskiego – dodał.  

 

Należy dodać, że 50% opłaty wpływa z powrotem do gmin, na terenie których 

znajdują się legalne wysypiska śmieci, 25% idzie do krajowego, 15% zostaje 

w województwie a 5% dla nas – powiedział Starosta Janusz Michalak.    

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak powiedział, że w 2009 roku Wydział 

OS będzie się zajmował budową wysypisk śmieci. Mogę zadeklarować, że te 

sprawy będą przez nas kontrolowane – dodał. 

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że można by pomyśleć o zbiorniku 

retencyjnym Łyszkowice, Okręt, a może by pomyśleć o zbiorniku retencyjnym, 

o którym pan Starosta mówił. Ja już kilka lat temu za poprzedniej kadencji Rady 

Powiatu, starałem się o ten zbiornik retencyjny „Otolanka” Bzura kanał „7”. 

Można by pomyśleć o tym zbiorniku, jakiś projekt przygotować, 

by wykorzystać ten kanał jako zbiornik retencyjny. To jest jeden z lepszych 

pomysłów, żeby to mogło być, jako zbiornik retencyjny. Bo i miasto i okolice 

Łowicza mogły by korzystać  z tego zbiornika – dodał. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak odpowiedział, że osobiście wolałby 

zagospodarować zbiornik nad „Rydwanem”, jeden zbiornik i drugi. Tam są 

wspaniałe tereny rekreacyjne, ale to jest tylko moje zdanie – dodał. Nadmienił, 

iż propozycje Pana Radnego Krzysztofa Janickiego można jeszcze 

przedyskutować i będzie można próbować rozeznać się w tym temacie.    
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Ad. pkt.13 

 

Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor Wydziału OS Kazimierz Rak przedstawił „Aktualizację Planu 

Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Łowickiego.” /Zał. Nr 8/. 

Poinformował, że w aktualizacji liczy się budowa  wysypiska śmieci w Piaskach 

Bankowych, nastawienie się na złomowanie pojazdów, bo to będzie problem 

numer 1 i bomba z opóźnionym zapłonem, to jest azbest. Tutaj będziemy 

musieli się zająć tą sprawą i obiecuję, że te 3 tematy będą w działalności mojego 

wydziału priorytetowe – dodał.  

 

Ad. pkt.14 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Łowickiego za 2008 rok /Zał. Nr 9/. Poinformował, że są dwie Sesję 

Rady Powiatu, które są tak samo ważne, pierwsza to przyjęcie planu 

finansowego budżetu na rok następny, a druga odbywa się w dniu dzisiejszym. 

Pierwsza to kompromis między potrzebami, oczekiwaniami mieszkańców 

wyrażanych głównie przez Radnych, a możliwościami budżetu. Druga to sesja 

absolutoryjna, rozliczenie do czego zobowiązaliście Państwo Radni, Zarząd 

Powiatu w roku ubiegłym – dodał. Poinformował, że są dwie szkoły oceny, 

jedna mówi, że to co zostało zapisane musi być wykonane, w tej szkole są 

skarbnicy, finansiści, ekonomiści i oczywiście rządzący. Druga ocena, to jest 

ocena nie tylko wykonania finansowego, ale także całego poprzedniego roku, do 

tej oceny skłaniają się bardziej wyborcy, Państwo Radni, a szczególnie 

opozycja. Jeśli chodzi o moje zdanie, ja zapisałbym się do tej drugiej grupy, 

opieram to na tym, że po cóż byłaby Rada i jej kompetencje do tego by dzisiaj 

podnieść rękę za skwitowaniem tego co działo się w zeszłym roku, na pewno 

lepszymi fachowcami są urzędnicy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego 

zawsze opowiadałem się za tym by nie podchodzić do budżetu tylko jako 

wykonania finansowego. W swojej krótkiej rekomendacji nie chciałbym czytać 

jeszcze raz liczb, skupić się chciałbym nad tym do czego Zarząd zobowiązał się 

w roku ubiegłym przy planowaniu i myślę, że zrealizował to z wynikiem 

dodatnim – dodał. Nadmienił, iż pierwsze to racjonalizacja gospodarki 

zasobnymi, nieruchomościami, głównie poprzez zbycie tego co niepotrzebne,               

a nieraz i uciążliwe. Drugim tematem to racjonalizacja szkół i zasobów ich 

lokalowych, tak aby polepszyć pracę nauczycieli i jak i warunki nauki dla 

młodzieży. Następne to polepszenie stanu dróg powiatowych. Czwarte to 
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zakończenie procesu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

zmniejszenie zadłużenia szpitala i przejście do etapu poprawy jakości usług. 

Chciałbym podziękować wszystkim Wójtom z terenu Powiatu Łowickiego, bo 

ten ubiegły rok był chyba przełomowy jeśli chodzi o dobrą współpracę, do tych 

tradycyjnie dobrze współpracujących samorządów dołączyły prawie wszystkie – 

dodał. Poinformował, że ostatnie zadanie to wzrost poziomu wynagrodzeń 

pracowników podległych Powiatowi Łowickiemu jednostek z  głównym 

naciskiem na pracowników najmniej zarabiających jak np.: obsługi,                              

a w kolejnym etapie urzędników. W tym temacie myślę udało nam się to 

wykonać lepiej niż początek roku na to wskazywał – dodał. Nadmienił, iż należy 

przetoczyć wskaźnik wzrostu wydatków inwestycyjnych w roku ubiegłym, 

około bo 3 – 4 mln zł wydawanych w latach ubiegłych na inwestycje, to w roku 

ubiegłym udało się wydać ich ponad 7 mln zł. Drugi wskaźnik, to pomimo, że 

nie zwiększyliśmy zadłużenia to też nie obniżyliśmy poziomu niż                              

w poprzednich czterech latach – dodał. Poinformował, że warunki są dobre, nie 

tylko dla aplikowania  o środki zewnętrznych, ale stwarza gwarancję realizacji 

tych zamierzeń, nawet w przypadku, kiedy te aplikacje będą nie przychylne. 

Dlatego też, proszę Państwa o pozytywne skwitowanie zeszłego roku, w imieniu 

swoim i Zarządu Powiatu Łowickiego – dodał. Poprosił o zadawanie pytań.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Łowickiego za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że chciałby 

zadać pytanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: „Dlaczego Komisja 

Rewizyjna nie udzieliła odpowiedzi Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji na temat rozpatrzenia wniosku z wykonania 

budżetu, chodzi o remont i adaptację warsztatów przy ZSP Nr 1 W Łowiczu”. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

Komisja wnikliwie zajmowała się tym tematem, odpowiedziała na piśmie  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, że sama 

nie jest władna podjąć działania, które mogły by tą sprawę rozpatrzeć. 

Zaprosiliśmy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Radcę Prawnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, zaprosiliśmy również Pana Starostę, sprecyzowaliśmy 

pismo do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

pismo Panie mają w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i zostało ono 

skierowane na ręce Komisji Edukacji, że w tej dziedzinie może tylko Rada 

Powiatu podjąć stosowną Uchwałę, która będzie mogła dalsze działania w tym 

temacie precyzować – dodała. 
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Zgadzam się, tylko, że ja wczoraj brałem udział w posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji i Pani też, i takiej 

odpowiedzi nie było – dodał Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki. 

 

Ja wczoraj, faktycznie troszeczkę się spóźniłam na posiedzenie Komisji, ale 

dlaczego Pan się wczoraj na Komisji nie spytał, takie pytanie mógł Pan zadać na 

posiedzeniu, również mógł Pan takie pytanie zadać i przyjść na Komisję 

Rewizyjną, co w tym temacie jest robione – dodała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Jolanta Kępka. Poprosiła, by Panie z Biura Rady mogły odszukać 

odpowiedź Komisji Rewizyjnej przekazaną Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji i by przekazać ją Wiceprzewodniczącemu RPŁ 

Panu Krzysztofowi Janickiemu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki podziękował za dokumenty, ale 

otrzymał już wyciąg z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2009 

roku i taka informacja jest. Tylko nie było wczoraj takiego pisma i takiej 

odpowiedzi – dodał.  

 

Było – dodała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka. 

Poprosiła  Biuro Rady o poinformowanie Pana Wiceprzewodniczącego RPŁ czy 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji otrzymała 

odpowiedź. 

 

Inspektor Biura Rady Beata Prus – Miterka poinformowała, że Komisja 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji otrzymała 

egzemplarz pisemnej odpowiedzi na swój wniosek.  

 

Wczoraj nie było to przekazane – dodał Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof 

Janicki. 

 

Inspektor Biura Rady Beata Prus – Miterka poinformowała, że odpowiedź 

Komisji Rewizyjnej nie była po prostu odczytana. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że nie ma to 

teraz znaczenia. Jako Radny Powiatu Łowickiego niezrzeszony, niezależny 

większych uwag co do wykonania budżetu za 2008 rok nie ma. Wiem, że nie 

byli się ten co nic nie robi, tutaj wiem, że akurat pomyłka była, co miało być 

zrobione – jest, finansowo się zgadza się w miarę i myślę, że tak do tego trzeba 

podejść – dodał. Poinformował, że pozwolił sobie na przeprowadzenie osobiście 

małej ankiety we wszystkich Gminach na terenie Powiatu Łowickiego, 

uczestniczyło w niej, mało osób, bo 203, ale na tyle pozwolił czas. Przetoczę ją: 

„Jak Pan/ Pani ocenia działania Zarządu Powiatu Łowickiego w składzie: 

Starosta – Janusz Michalak, Wicestarosta – Bolesław Heichman, Członek ZPŁ – 



22 

 

Wojciech Miedzianowski, Pozaetatowy Członek ZPŁ – Dariusz Kosmatka.”  

Tak Starosta odpowiada za całokształt, Wicestarosta za środki europejskie, 

Członek ZPŁ za wszystko, Pan Dariusz Kosmatka za drogi – dodał. 

Poinformował, że przepytał 203 osoby i podaje wyniki: pozytywnie ocenia Pana 

Starostę – 88, negatywnie – 51, nie ma zdania lub nie interesuje ich – 64 osoby. 

Co do Wicestarosty, to 19 osób pozytywnie, 107 – negatywnie, 77 – nie ma 

zdania. Jeśli chodzi o Pana Wojciecha Miedzianowskiego to 31 – pozytywnie, 

101 – negatywnie, 71 – nie ma zdania. Co do Pana Dariusz Kosmatki to 118 

osób wypowiada się pozytywnie, 22 – negatywnie, 63 – nie ma zdania. 

Szanowni Państwo będę głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu Łowickiego za 2008 rok – dodał. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że chciałby zwrócić uwagę na 

kilka spraw a mianowicie, Pan Starosta powiedział, że więcej środków 

finansowych przeznacza się na inwestycje i dobrze. W chwili obecnej trwa III 

kadencja Rady, powiat działa jedenaście lat i jeśli porówna się to co zostało 

sprzedane to jeśli chodzi o majątek to w tych dwóch latach zostało go więcej 

sprzedane, niż w ośmiu latach poprzednich. A wobec tego na inwestycje 

powinno być więcej przeznaczone. W poprzednim okresie czasu niektórzy radni 

mówili, że będziemy zmniejszać zadłużenie i tak patrzę na statystykę,  to ona 

wygląda tak: 2005 rok nieco ponad 4 mln zł, 2006 rok – też ponad 4 mln zł, 

a jeśli chodzi o 2007 rok to poziom długu wynosił ponad 5 mln zł, a w tym roku 

wynosi nieco ponad 4 mln zł, a wobec tego to nie ma jakieś rewelacji pomiędzy 

tym okresem a poprzednim – dodał. Poinformował, że powstała nadwyżka 

ponad 3 mln zł i patrząc na wykonanie w poszczególnych pozycjach, to w wielu 

wypadkach to wykonanie wynosi 87% czy 90%, a jeśli to się zliczy to wychodzi 

nadwyżka w kwocie 3 mln zł. Jeśli chodzi o plan wydatków na inwestycje to 

wynosił 7 900 000,00 zł, a wydatkowano 6 900 000,00 zł czyli o jeden mln zł 

mniej i to też weszło w nadwyżkę. Chodzi o to, że sprawa jest taka, że jeśli 

wydatki są mniejsze od dochodów to jest w porządku, natomiast jeśli 

popatrzymy, że specjalnie nie będziemy wydawać, to ta realizacja budżetu 

z jednej strony jest prawidłowa, a z drugiej strony możemy się pochwalić 

nadwyżką budżetową – dodał. Nadmienił, iż prawda jest taka, że w oświacie nie 

wydano kilkaset złotych, czyli powiatowa oświata jest na wysokim poziomie. 

Ja byłem, jestem i będę za oświatą mieście jak i poza miastem i tutaj w tej 

dziedzinie nie szukałbym oszczędności, jeśli chodzi o realizację budżetu to mam 

na myśli to, że w powiecie wszystkie dziedziny są ważne, na pewno drogi też, 

ale nie zapominajmy o oświacie – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że zgadza się z tym, 

że w inwestycjach jest niewykonanie, ponad połowa tej niewykorzystanej kwoty 

to są zabezpieczone pieniądze na złożone wnioski o dofinansowanie ze środków 

unijnych na zakup karetek i SOR i te środki są zabezpieczone także w budżecie 
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Powiatu Łowickiego na 2009 rok. Jeśli chodzi o oświatę, to sam Pan Radny 

powiedział, że jest to pierwszy rok kiedy w oświacie jest jakaś nadwyżka, 

ale czy brakowało czegoś w szkołach, odpowiem – nie brakowało, budżety 

ustalaliśmy z dyrektorami szkół i księgowymi z każdym indywidualnie. Co 

prawda ja je weryfikowałem „w dół” , ale to było to tak zaplanowane by                    

w miesiącu listopadzie nie musiało być na Sesji czy na posiedzeniu Komisji  

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji dyskusji 

że powstało niebezpieczeństwo, że zbraknie na oświatę – dodał.  Poinformował, 

że środki zostały i każdy może powiedzieć, że były źle zaplanowane, niemniej 

jednak lepiej że na 25 mln zł resztuje się niż miałoby zabraknąć. Co do 

inwestycji, to już podkreślałem wcześniej, mamy takie warunki, że spokojnie 

możemy występować o środki zewnętrzne, nawet jeśli te wnioski nie będą 

skuteczne to i tak jesteśmy w stanie z własnych środków pewne rzeczy wykonać 

– dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach XXX Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego, celem zwołania posiedzenia „Klubu PSL.” 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 25 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXX SESJI RPŁ W DNIU 29 KWIETNIA 2009 ROKU O GODZINIE 

12.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.10 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że wróci do pytań zgłoszonych przez 

Wiceprzewodniczące RPŁ Pana Krzysztofa Janickiego, jest w nich dużo racji, 

bo na Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się rozpatrzeniem wniosku Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji nie było woli, żeby 

ten wniosek rozpatrzeć. Ten wniosek był przeciągany w czasie, prosiliśmy                   

o materiały, te materiały nie zostały dostarczone i o to powinna zadbać 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a było trochę inaczej, po prostu został 

zastosowany wariant  demokratyczny, Radny Pan Waldemar Wojciechowski 

zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i zostało to przegłosowane, że sprawa 

została rozwiązana, że w Komisji Rewizyjnej jest 4 do 3, trzech jest radnych 

opozycyjnych – dodał. Nadmienił, iż źle się stało, że nie zostało to wyjaśnione, 

bo pozostał niesmak i lepiej by było dla wszystkich by zostało to wyjaśnione. 

Wydaje się, że na przyszłość, powinniśmy mieć do dyspozycji swojego 

prawnika, tylko dla Rady Powiatu, by nie było takiej zależności, że Radca 

Prawny odpowiada na pytanie Komisji, ale jeśli chcemy to na piśmie, to się pyta 

Pana Starosty, czy może przygotować informację, a wydaje mi się, że taki 

Radca powinien być niezależny i służyć nam pomocą – dodał. Poinformował, 

że związku z tym, że „Klub PSL” głosował też za uchwaleniem budżetu 



24 

 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok i widzi nić współpracy z Zarządem Powiatu 

Łowickiego i z Panem Starostą, Klub będzie głosować za udzieleniem 

absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok.   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, 

że chciała odpowiedzieć że czy 4 głosy były za czy 3 przeciw, czy ktoś ma 

większość, czy mniejszość, to nie jest ważne. Komisja Rewizyjna nie znalazła 

takiego punktu, według którego można by było uznać, że została naruszona 

dyscyplina finansów publicznych. Komisja sprecyzowała odpowiedź dla 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymała materiały dotyczące dzisiejszej Sesji 

RPŁ i nie znalazła tam żadnych uchybień. Miałam już nie wracać do 

poprzednich kadencji, ale wrócę, Państwo mieliście większość w poprzednich 

kadencjach i robiliście co chcieliście, my nie raz siedzieliśmy całą noc, 

by przygotować materiały, projekty uchwał, wnioski i Państwo nawet nie 

dopuściliście do głosowania, tak zachowywaliście się Państwo w poprzednich 

kadencjach wobec opozycji, gdzie Państwa kultura i dzisiaj jesteśmy atakowani 

przez Pana Wiceprzewodniczącego RPŁ, w temacie, gdzie również mógł brać 

udział w pracach Komisji Rewizyjnej, raptem dzisiaj przed Sesją, przy mediach 

wyciągać takie sytuacje. Tak samo wczoraj trzeba było się spytać, dziwię się, że 

Państwo nie przygotowaliście projektu Uchwały, by cała RPŁ mogła się 

wypowiedzieć w tym temacie – dodała. Poinformowała, że na dzisiejszej Sesji 

RPŁ oceniane są działania samorządu terytorialnego i jego organu 

wykonawczego jakim jest Zarząd Powiatu Łowickiego w kwestii finansowej. 

„Klub Radnych PIS i sprzymierzeni” stwierdza, że Starosta i ZPŁ działa zgodnie 

z prawem, przestrzega zasad legalności, rzetelności, jawności, przejrzystości, 

zupełności, równowagi. Budżet Powiatu Łowickiego w roku 2008 odpowiadał 

powyższym zasadom. Klub stwierdza, że były realizowane przez Starostę i ZPŁ 

obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczących kontroli 

wewnętrznych. Kontrole wewnętrzne umożliwiły sprawdzenie i ocenę 

działalności kontrolowanego podmiotu z punktu widzenia legalności, 

rzetelności, celowości i gospodarności – dodała. Poinformowała, że Starosta 

i Zarząd Powiatu Łowickiego nie uchylał się od zadań i wydatków 

obligatoryjnych, właściwie ponosił nakłady i rozliczenia finansowe. Działania 

Starosty i ZPŁ w imieniu samorządu były celowe z punktu widzenia potrzeb 

publicznych, a najważniejsze znaczenie przepisywano działaniom mającym na 

celu prawidłowe zarządzanie, gospodarowanie środkami finansowymi. Wydatki 

finansowe miały charakter celowy, przedmiotowy i polegały na przyjęciu takich 

merytorycznych rozwiązań, by wystarczyły na najważniejsze potrzeby 

publiczne. ZPŁ jest kompetentny w tym zakresie, Starosta i ZPŁ trafnie i celowo 

wydawali środki z punktu widzenia jego przedmiotowo – gospodarczego 

znaczenia, postępowali gospodarnie nie rozrzutnie jeżeli chodzi o wydatki – 

dodała. Nadmieniła, iż działania ZPŁ i Starosty były efektywne widać w nich 
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było decyzyjność, opanowanie sytuacji problemowej. Uważamy, że rzetelnie 

były wydatkowane środki na Radę Powiatu Łowickiego, telefony komórkowe, 

stacjonarne, wyjazdy służbowe, administrację i wydatki rzeczowe – dodała. 

Poinformowała, że budżet Powiatu Łowickiego na 2008 rok od samego jego 

tworzenia nie budził zastrzeżeń, założenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 

rok, filozofia jego tworzenia były planowane z logiką, znajomością potrzeb 

publicznych. Starosta i ZPŁ wszystko przewiduje i nie bierze bezmyślnie 

kredytów, prowadzona jest właściwa, przemyślana polityka finansowa, 

zadłużenie Powiatu Łowickiego maleje, na koniec 2008 roku powstała 

nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 3 mln zł, oraz nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu Łowickiego. Starosta i Zarząd 

Powiatu Łowickiego oraz jednostki złożyli kilkadziesiąt wniosków o pozyskanie 

pozabudżetowych środków finansowych. Rozpatrzone wnioski pozytywnie to: 

„proce konserwatorskie w dawnym klasztorze”; „Rehabilitacja, szansą godnego 

życia osób niepełnosprawnych; „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 

Powiatu Łowickiego”; „Budowa sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Łowiczu”; 

„Równe szanse – winda dla osób niepełnosprawnych”; „Zwiększenie 

skuteczności ratowania zdrowia”; „Monitoring wizyjny w szkołach                            

i placówkach”; w ZSP Nr 1 w Łowiczu – pracownia komputerowa, edukacja 

ekologiczna; w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu – adaptacja pracowni 

elektronicznej, modernizacja budynku „A” szkoły, naprawa dachu, zakup 

narzędzie spawalniczych, sprzętu rolniczego; w ZSP NR 3 w Łowiczu – 

program „Uczymy się przez całe życie”; w ZSP Nr 4 w Łowiczu – zajęcia 

sportowo – rekreacyjne, wyposażenie pracowni techniki biurowej, pracowni 

reklamy, rachunkowości, pracownia komputerowa; ZSL w Zdunach – realizacja 

programu wycieczek edukacyjnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakup 

narzędzi do praktycznej nauki zawodu; SOSzW w Łowiczu – pracownia 

komputerowa dla szkół, specjalistyczny sprzęt, sprzęt dydaktyczny; DPS                   

w Borówku – realizacja programu naprawczego, likwidacja bariery 

transportowej; PZDiT w Łowiczu – przebudowa drogi powiatowej: Wszeliwy – 

Błędów, Łyszkowice – Bełchów, Łyszkowice – Krępa; PBP w Łowiczu 

„Jesienne spotkanie z literaturą” zakup nowości wydawniczych; PCPR                       

w Łowiczu – program „UMIEM WIĘCEJ”;  PUP w Łowiczu – wspieranie 

zatrudnienia osób bezrobotnych, rozwój zasobów ludzkich; CKTiPZŁ – dożynki 

wojewódzkie, wydawnictwo. Proszę Państwa wniosków było bardzo dużo, 

wszystkie prawie zostały uwzględnione, na tą pracę złożyły się praca ZPŁ, praca 

Pana Starosty, praca jednostek. Jednostki wspaniale razem z Panem Starostą               

i ZPŁ umieją te środki pozyskiwać – dodała. Poinformowała, że współpraca               

z układa się wspaniale z Gminami z terenu Powiatu Łowickiego, z Miastem, 

działania zeszłoroczne Pana Starosty i ZPŁ przyniosły efekty w roku bieżącym  

i tak dla przykładu wniosek o karetki został rozpatrzony pozytywnie, wniosek 

tzw.: „schetynówka” uzyskał akceptacje  podpisaną umową z 15 kwietnia 2009 

roku na kwotę ponad 1 mln, wniosek na budowę sali gimnastycznej Nr 3                      
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w Łowiczu na kwotę ponad 4 mln zł, razem jest to ponad 6 mln zł. Widać, 

że stworzyła się możliwość pozyskania tych środków, Starosta i ZPŁ, jednostki 

cały czas podejmują działania, żeby Powiat Łowicki się rozwijał. Działania 

Starosty i ZPŁ jest to konsekwentna polityka, która doprowadziła do poprawy 

finansowej i sytuacji szpitala, stabilizacji ekonomicznej szpitala, płynności 

finansowej, znacznego zmniejszenia zadłużenia. W okresie ostatniego półtora 

roku ta stworzyła się możliwość do skoncentrowania działań na poprawienie 

sprzętu medycznego i najbliższym czasie także bazy lokalowej gdzie będzie 

można podjąć działania by jakość świadczonych usług dla pacjenta była bardzo 

dobra – dodała. Nadmieniła, iż może lepiej by było by pustostany szpeciły 

środowisko, ponieważ nie były wtedy potrzebne nikomu a zostały pozostawione 

na taką działalność, że niszczały – dziwne. Radni z „Kluby PIS i Sprzymierzeni” 

będą głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 

2008 rok.     

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że nikt nie jest 

doskonały, każdy się może pomylić. Nawet Pani Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej nie jest doskonała i może nie dopełnić obowiązków. Na tą 

odpowiedź Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji, czekała od Komisji Rewizyjnej pół roku, ale to jest szczegół. To co 

Pani przetaczała, widzę, że to jest 2007, 2008 i 2009 rok a ja myślałem, że 

zajmujemy się absolutorium za 2008 rok, to nie jest tak do końca, bo przeczytała 

Pani środki unijne, ale ze wszystkich lat – dodał.  

 

Czy ktoś z Państwa ma na sali kiszone ogórki, bo tyle słodyczy tutaj padło, że aż 

jestem zdziwiony – dodał Radny Michał Śliwiński. Poinformował, 

że wsłuchując się w sprawozdanie Pani Przewodniczącej „Kluby PIS                              

i Sprzymierzeni” to zostały przetoczone wszystkie środki, które pozyskali 

Dyrektorzy placówek.  Nie odbierajmy im zasług, bo za chwile powiemy, że nie 

potrzebni są Dyrektorzy w szkołach czy placówkach, bo po wszystkie środki 

występuje Zarząd Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok, nie było tak obszerne, 

ale wynika to z tego, że łatwiej jest w chwili obecnej pozyskiwać środki unijne, 

bo zostały one uruchomione, dlatego, że w kraju rządzi koalicja PO – PSL.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy są jeszcze jakieś głosy                

w dyskusji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o przedstawienie Uchwał 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawach opinii dotyczącej 

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok, oraz opinii 

dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium 

za 2008 rok. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła Uchwałę Nr III/83/2009 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2009 

roku w sprawie  opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu za 2008 rok /Zał. Nr 11/ oraz  Uchwałę Nr III/84/2009 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2009 

roku w sprawie  opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie 

absolutorium za 2008 rok /Zał. Nr 12/.       

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o przedstawienie opinii                      

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008 rok 

poszczególne Komisje Stałe RPŁ: 

- Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

- Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                                

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

przyjęto informację.  

-Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska przyjęto informację. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ                

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/250/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku                                    

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok 

/Zał. Nr 13/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek pogratulował w imieniu całej RPŁ 

Staroście i ZPŁ udzielenia absolutorium. Jako Przewodniczącemu RPŁ                      

z Zarządem Powiatu Łowickiego współpracuje mi się bardzo dobrze, nie 

miałem wątpliwości przy głosowaniu – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak podziękował wszystkim Radnym Powiatu 

Łowickiego, podziękował opozycji za to że jest odpowiedzialna, jeśli bierze 

udział w planowaniu to i w skwitowaniu. Podziękował wszystkim 

przedstawicielom samorządów lokalnych, Panu Burmistrzowi                              

i Przewodniczącemu Rady Miejskiej za współpracę. Chciałbym podziękować 

Wójtom, Przewodniczącym Rady, nie ma dzisiaj takiego samorządu, który nie 

chciałby współpracować z powiatem, a jest to z korzyścią dla wszystkich – 

dodał. Podziękował Pani Skarbnik Powiatu za przygotowanie sprawozdania                        
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z wykonania budżetu za 2008 rok, wszystkim Dyrektorom, którzy pracują dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego. Poinformował, że udzielenie absolutorium to 

zobowiązanie do tego by pracować jeszcze lepiej.  

 

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński poinformował, 

że absolutorium jest maturą, nie tylko z finansów ale i z całego roku, 

podsumowanie tych, którzy na czele samorządu stoją. Bardzo gratuluję Panu 

Staroście, Zarządowi Powiatu Łowickiego, Panu Przewodniczącemu RPŁ, 

Państwu Radnym, bo to przecież wy najpierw postawiliście zadania, później 

zmienialiście, potem trochę krzyczeliście, a później są z tego efekty – dodał. 

Poinformował, że co trzecie mieszkaniec Powiatu Łowickiego mieszka                     

w Łowiczu i tutaj Miasto, Pan Przewodniczący, Radni bardzo się cieszą z tego, 

że w powiecie dobrze się dzieje, duże inwestycje, dobra kondycja finansowa, 

wysoki poziom w szkołach, sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Gratulujemy – dodał. Poinformował, że w roku poprzednim 13 października                           

w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi odbył się wspólny Dzień 

Edukacji Narodowej. Po tych głównych uroczystościach Dyrektor Delegatury 

Skierniewickiej. Pani Wizytator podeszli do nas i powiedzieli: „Nigdzie jeszcze 

nie widzieliśmy takiej dobrej współpracy Starosty z Burmistrzem, 

czy Prezydentem, albo Wójtem. Pewnie na co dzień to się kłócicie, ale dobre że 

przy takich okazjach pokazujecie, że jesteście zgodni”. Odpowiedzieliśmy, 

że „Rozczarujemy Państwa, na co dzień też się nie kłócimy”. Jeszcze raz bardzo 

dziękuje za bardzo wielką pomoc dla Miasta, pewnie wiele inwestycji, gdyby 

nie pomoc i życzliwość Państwa, nie to że byśmy nie zrobili, ale byłoby 

trudniej, gratulujemy – dodał.  

 

Na ręce Starosty Łowickiego Pana Janusz Michalaka oraz Skarbnik Powiatu 

Pani Ewy Kotarskiej zostały wręczone kwiaty z gratulacjami.     

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXX SESJI RPŁ W DNIU 29 KWIETNIA 2009 ROKU O GODZINIE 

13.35 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.45 

Ad pkt.15 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum, 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2008 rok. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, 

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2008 rok.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum, 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2008 rok /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt.16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego. 

 

Inspektor ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Janusz Żurek zaproponował kandydaturę Radnego Krzysztofa Figata 

jako Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.   

 

Radny Krzysztof Figat wyraził zgodę na przystąpienie do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

 

Radna Jolanta Kępka zaproponowała kandydaturę Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego jako Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na przystąpienie do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego 

  

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

nieobecni Radni: Andrzej Pełka, Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Edward 

Chądzyński/ : 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 
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podjęli Uchwałę Nr XXX/251/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku                       

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt.17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projektu Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku               

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Andrzej Pełka, Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Edward 

Chądzyński/ : 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/252/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku              

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013                      

/Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt.18 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania stypendiów sportowych dla 

zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu 

Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym. 

 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbywania stypendiów 

sportowych dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej 

z terenu Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                            

i Promocji – pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Michał Śliwiński / : 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/253/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku                        

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbywania 

stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia 

kultury fizycznej z terenu Powiatu Łowickiego, osiągających wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym /Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt.19 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Pułku Piechoty 

w Łowiczu do realizacji projektu pt.: „ Szkoła zawodowa-szansą na 

przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu pt.: „Szkoła 

zawodowa-szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                            

i Promocji – pozytywna. 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Michał Śliwiński /: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 
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podjęli Uchwałę Nr XXX/254/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku RPŁ                 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu 

pt.: „ Szkoła zawodowa-szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt.20 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r.                

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Michał Śliwiński / : 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/255/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/242/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. 

`w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 19/. 

 

Ad pkt.21 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r.                  



33 

 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Michał Śliwiński / : 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/256/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/243/2009 RPŁ z dnia 18 marca 2009 r.                     

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 20/. 

 

Ad pkt. 22 

 

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. 

 

Starosta Janusz Michalak powiedział, że nie wszystkie propozycję Radnych 

udało się wpisać do powyższego projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok zapisać.  Jest kilka pozycji, które będą 

wprowadzone. W pierwszej kolejności chciałbym odpowiedzieć na wniosek 

Radnego Krzysztofa Janickiego, czyli wniosek Komisji Budżetu i Finansów, że 

te 2 wnioski na zakup kamizelek i drugi na zakup materiałów dla MOS-u będzie 

załatwiony decyzją Zarządu Powiatu Łowickiego. Kolejna informacja, czyli 

wniosek Radnego Andrzeja Pełki, by zająć się drogą w lasku miejskim, która 

jest drogą gminną. Była propozycja, by zająć się z gminą Łowicz i gminą miasto 

Łowicz remontem tej drogi, jednakże budżet gminy Łowicz jest dość napięty. 

Propozycja była, by to co pozostanie ze Schetynówki wziąć na remont tej drogi. 

Były rozmowy z Panem Burmistrzem i miasto na majowej sesji ma 

wyasygnować kwotę 180 tyś zł. i wtedy to, co „nam” zostanie ze Schetynówki, 

która była udziałem w gminie Łowicz, pozwoli na naprawienie tej drogi na 

przestrzeni lasu – dodał. Poinformował, że są również drobne wnioski na remont 

odcinka drogi Wola Gocławska-Janinów, tu  nie chodzi o finanse, tylko o to, że 

umowa na Schetynówkę jest zawarta.  
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Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał o wysokość deficytu i w jaki sposób 

będzie on pokryty.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odpowiedziała, że w załączniku przychody 

i rozchody w przedstawionym projekcie Uchwały RPŁ w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok jest deficyt na kwotę 8033087,00zł 

będzie on pokryty wolnymi środkami i nadwyżką. Ta różnica która jest 

planowana z zaciągnięcia kredytu, będzie częściowo kredytem. Bo kredyt 

przeznaczony będzie na spłatę już wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek   

w kwocie 2083590,00zł – dodała. 

 

Chodzi o różnicę, która powstała. Ona powstała wcześniej a na dzisiejszej sesji 

wprowadzany jest udział budżetu Państwa w Schetynówce. To są dodatkowe 

dochody, które już pozwalają zmniejszyć kredyt. Chcieliśmy zabezpieczyć 

kredyt, a dzisiaj już nie są zabezpieczone dlatego ta różnica między 4.50 a 5 

z kawałkiem- powiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że składa oficjalny wniosek by  

na następnej Sesji RPŁ rozpatrzeć wniosek, dotyczącego dróg, które były 

wykonywane w tym okresie, by do tej kwoty jeszcze dorzucić na dach 

140 000,00 zł. Ja myślę, że to nie jest problem dla Zarządu Powiatu Łowickiego, 

by do dróg dorzucić środki na elewację ZSP Nr 1 w Łowiczu – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy starczy pieniędzy na dokończenie elewacji 

w ZSP Nr 2  w Łowiczu, bo na ten cel przeznaczono 50.000,00zł i 100 000,00 zł 

na elewację w ZSP NR 1 w Łowiczu. Czy te sumy wystarczą – dodał. 

 

Kosztorys  elewację ściany w ZSP Nr 1 w Łowiczu w opiewa na 80.000,00zł. 

Co prawda jest on sprzed dwóch czy trzech lat. Założenia były, że będzie 

przeznaczone 100.000,00zł. Jeśli chodzi o elewację na Blichu, koszt ma być 

około 120.000,00zł, ale 70.000,00zł zostaną zmniejszone wydatki bieżące 

szkoły, zgodnie z propozycją Dyrektora ZPS Nr 2 RCKU w Łowiczu – 

powiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Figat, Michał Śliwiński, Dariusz Mroczek/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXX/257/2009 RPŁ  z dnia 29 kwietnia 2009 roku RPŁ             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 21/.  
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Ad pkt.23 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Pani Katarzyna Nowacka studentka V roku Uniwersytetu Łódzkiego 
podziękowała za zaproszenie na obrady Sesji oraz Radnym za wypełnienie 

ankiet przez nią przygotowanych. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, że został zobowiązany przez 

sołtysa swojej miejscowości, by podziękować panu Radnemu Michałowi 

Śliwińskiemu za świąteczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej nocy, które były 

przez niego przekazane sołtysom.  

 

Ad pkt.24 

 

Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXX sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus-Miterka 

M. Tomaśkiewicz 


