P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/09
z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 19 czerwca 2009 roku
w Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 20
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII 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 o przebiegu inwestycji i remontów dróg - stan dróg
w Powiecie Łowickim.
8. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej
w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/83/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Łódzkiego.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum
w Zduńskiej Dąbrowie.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2008 rok.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej za 2008 rok.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
za 2008 rok.

14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2008 rok.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stawek za zajmowanie
pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu
łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
18.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.
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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad pkt.1
Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek otworzył
XXXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. Przywitał wszystkich Radnych oraz
zaproszonych gości. Witam Starostę Łowickiego, Członków Zarządu.
Chciałbym powitać na tej Sesji Burmistrza Łowicza Pana Krzysztofa
Kalińskiego, Przewodniczącego Rady Pana Henryka Zasępę, Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnej Pana Błaszczyka, Zastępcę Komendanta
Powiatowego Pana Andrzeja Rokickiego. Chciałbym powitać Szefa Nadzoru
Inspektora Budowlanego Panią Zofię Więcław, Szefową z Sanepidu Panią Zofię
Rżewską. Witam Dyrektorów Szkół, witam obecne na Sesji Media.

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 powiedział,
że nie jest tajemnicą to, że w piątek wpłynął wniosek o odwołanie mnie
z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu i chciałbym ogłosić przerwę, by móc
porozmawiać Szefami Klubów oraz z Radnymi Niezależnymi.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 20 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 11.10

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.30
Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek poinformował zebranych na
Sesji, że wpłynął wniosek formalny o usunięcie go ze stanowiska
Przewodniczącego Rady Powiatu w Łowiczu. Wniosek ten podpisało
8 Członków Radny. Czuję się w obowiązku wprowadzić ten punkt do porządku
obrad i proponuje głosować wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.
Proszę mi wybaczyć, ale jestem zdenerwowany. Głosujemy porządek obrad…
Proszę o przedstawienie treści wniosku i uzasadnienie go-powiedział Członek
Zarządu Wojciech Miedzianowski.
Radny Krzysztof Janicki powiedział, że Przewodniczący ma obowiązek
wprowadzić wniosek do porządku obrad jako punkt i później całość głosować,
bez zgody naszej. Tak to jest dokładnie. Jeśli Pan nie wie, proszę zasięgnąć do
informacji-dodał.
Już zasięgałem tej informacji, także porządek obrad został podpisany i został
wysłany. Pan go otrzymał po tym zanim ten wniosek dotarł do Biura Rady.
Także mam obowiązek zgłoszenia tego, że taki wniosek jest i trzeba go
wprowadzić do porządku obrad. Tak to wygląda ze strony formalnej i to wiem
na pewno-powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin
Kosiorek.
Radny Paweł Bejda powiedział, że my ten wniosek złożyliśmy przed godziną
16.00, dokładnie 12 czerwca. Czyli w terminie ustawowym. I to, że wcześniej
wyszedł porządek obrad Sesji Rady Powiatu Łowickiego do Radnych, to już nie
jest nasz problem, tylko Pana problem, że się Pan pospieszył. My zachowaliśmy
wszystkie terminy. Więc zgodnie z prawem ten wniosek powinien zawrzeć się
w porządku obrad dzisiejszej Sesji. Powinien Pan go wprowadzić i powinni

głosować wszyscy Radni nad porządkiem obrad, łącznie z zawartym
i podpisanym przez nas wnioskiem. I tak to powinno być -dodał.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział,
że prosi Radnych w sprawach personalnych o powściąganie emocji i używanie
słów, które mogą być obraźliwe, typu „ośmieszył”. Jeżeli Pan to powiedział
wobec mnie, to chciałbym powiedzieć, że ja to konsultowałem zarówno z Panią
Sekretarz jak i było to konsultowane z Panią Prawnik. Także mówiąc, że ja się
ośmieszyłem, mówi pan, że ośmieszyła się również Pani Sekretarz, ośmieszyła
się również Pani Prawnik-dodał. Poprosił Panią Prawnik o powiedzenie,
jak wygląda ta sprawa.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik- Gronczewska odczytała obowiązujący
Regulamin Rady §7 ust.3 który mówi, że: Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący Rady wysyłają zawiadomienia najpóźniej na 7 dni przed
Sesją. To jest termin najpóźniej, czyli może być wysłany wcześniej 8 i 9 dni.
Tutaj był wysłany w terminie, bo był wysłany 7 dni przed Sesją i o ile wiem
poczta zawsze jest wysyłana około godziny 15.00. W związku z tym został
wysłany prawidłowo. Jeżeli jeszcze chodzi o przepisy ustawowe, to zgodnie
z Art. 15 Ustawy o Samorządzie Powiatowym na wniosek Starosty
Przewodniczący Rady Powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliższej Sesji Rady Powiatu Projekt Uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest
Zarząd Powiatu a projekt wpłynął do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczęcia Sesji Rady. Czyli reasumując, wniosek powinien być
zgłoszony wcześniej niż 7 dni przed, a uprawnienie co najmniej na 7 dni
przysługuje Zarządowi Powiatu. A ten wniosek, tak jak tutaj Pan
Przewodniczący czyta on wpłynął już właściwie pod koniec tego siódmego
dnia…-dodała.
Ale tu nie ma pod koniec Pani Mecenas-powiedział Radny Paweł Bejda.
Ale ja mówię o co najmniej, czyli Przewodniczący miał prawo wysłać nawet
rano siódmego dnia. Co najmniej to znaczy 7 i więcej, czyli 8, 9, 10…powiedziała Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska.
Czyli nasz wniosek w prawidłowym terminie wpłynął, czy nie-zapytał Radny
Paweł Bejda.
Nie, nie w prawidłowym, ponieważ wpłynął już po ustaleniu porządku obrad
i wysłany-odpowiedziała Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska.

Taka jest opinia prawna Pani Prawnik, nie moja, tylko Pani Prawnik, która się
bardzo dobrze zna-powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek.
Radny Paweł Bejda poprosił, by Pani Mecenas w formie pisemnej wyraziła
opinię i przedstawiła na ręce Pana Przewodniczącego do naszej wiadomościdodał.
Czy to jest potrzebne teraz? Czy robimy przerwę-zapytał Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Tak-odpowiedział Radny Paweł Bejda.
Pani Mecenas, ile jest Pani potrzebne na to czasu-zapytał Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Ja opinii na kolanie nie piszę Panie Przewodniczący-powiedziała Radca
Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska.
To ile czasu pani potrzebuje-zapytał Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.
Nie wiem, pół godziny, może więcej-odpowiedziała Radca Prawny Zuzanna
kordialik-Gronczewska.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 60 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 11.35

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.35

Radca Prawny
/Zał. Nr .2 /

Zuzanna

Kordialik-Gronczewska

odczytała

Opinię

Radny Paweł Bejda zapytał panią Mecenas, czy dobrze zrozumiał Opinie i czy
w tej chwili wszystko zależy od dobrej woli Przewodniczącego, czy ten wniosek
pojawi się w porządku obrad.

To znaczy, jeżeli się pojawi na tyle wcześniej, że Pan Przewodniczący może,
to może go ująć-powiedziała Radca Prawny Zuzanna KordialikGronczewska
W tym przypadku może go ująć-zapytał Radny Paweł Bejda.
Nie. W tym przypadku nie może go ująć. Po pierwsze był już ustalony porządek
obrad, więc nie ma nawet takiej możliwości-odpowiedziała Radca Prawny
Zuzanna Kordialik-Gronczewska.
Myślę, że tu nie ma definicji 7 dni-powiedział Radny Jerzy Wolski.
Ja tam napisałam, że inicjatywa należy do Przewodniczącego. Gdyby ten
wniosek wpłynął wcześniej, to Pan Przewodniczący miał możliwość, ale nawet
takiej możliwości mnie miał. A nie ma na pewno takiego obowiązkupowiedziała Radca Prawny Zuzanna Kordialik- Gronczewska.
Myślę, że Pani Prawnik nic nowego nie wniosła tutaj teraz. Myślę, że bardzo
pomocnym by było gdyby Pani Prawnik stwierdziła, że wniosek wpłynął
w odpowiednim terminie. Bo tak odczytano tylko ustawę, nie zajmując
stanowiska swojego. Myślę, że to czy został zachowany przez nas termin
złożenia wniosku jest dla nas bardzo ważny-dodał Radny Michał Śliwiński.
Porządek ustala Przewodniczący. Może uwzględnić, ale nie musi. Nawet gdyby
wpłynął na 10 dni przed też nie musi uwzględnić. Taki obowiązek ma tylko
w przypadku, jeżeli z wnioskiem wystąpi Starosta. Z tym, że jeżeli na tyle
wcześniej by wpłynął to Pan Przewodniczący mógłby się zastanawiać czy nie.
Ale nie ma takiego obowiązku-powiedziała Radca Prawny Zuzanna
Kordialik-Gronczewska.
Ja apeluje o pokój, każdemu mogę udzielić głosu- powiedział Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Nawet gdyby Pan miesiąc wcześniej wydał, to znaczy że nie musi. To jest tylko
dobra wola Przewodniczącego. Myślę, przynajmniej ja, że jeżeli dysponuję
zwykłą większością, to nie stwarzam problemów by przegłosować
i mieć już z głowy i za sobą żeby Państwa i gości nie lekceważyć-powiedział
Radny Michał Śliwiński.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy w tej chwili Przewodniczący ma
prawo zgłosić wniosek i poddać go głosowaniu.

W tej chwili, jak już jest porządek obrad, już jest sesja to może większością
głosów, ale bezwzględną większością głosów-powiedziała Radca Prawny
Zuzanna Kordialik-Gronczewska.
Przewodniczący rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział,
że porządek obrad Państwo otrzymali i moja propozycja jest taka, abyśmy
przegłosowali przyjęcie w punkcie 9 porządku obrad zgłoszonego we wniosku
punktu w brzmieniu: podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
A ja nie mam takiej uchwały i chciałbym się z nią zapoznać-powiedział
Starosta Janusz Michalak.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski powiedział, że nie rozumie faktu
złożenia wniosku przez Radnych, proszę o uzasadnienie wniosku o odwołanie
Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu oraz prosi
o podanie szczegółów odwołania.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział,
że uzasadnieniem wniosku jest wyczerpanie wszelkich możliwości współpracy
z Panem Marcinem Kosiorkiem, jako Przewodniczącym Rady Powiatu
Łowickiego. Takie jest uzasadnienie, natomiast tej uchwały nie ma-dodał.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski powiedział, iż rozumie, że Radni,
którzy się podpisali pod wnioskiem to jest ich wniosek formalny,
by wprowadzić na tą Sesję do programu. Bardzo bym prosił o uszczegółowienie
uzasadnienia, ponieważ wyczerpanie wszelkich możliwości współpracy
rozumiem, że to jest tak ogólny temat, że nie wiem…Poroszę
o uszczegółowienie-dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, Panie Radny, Członkowie Zarządu
proszę wrócić kilkanaście tygodni wstecz, jakie było uzasadnienie odnośnie
odwołania mojej osoby.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski powiedział, że bardzo chętnie,
ale w dalszym ciągu nie wiem, jakie jest uzasadnienie do tego wniosku. Tamten
wniosek niestety już przeszedł, minęło. A nadal nie wiemy, jakie jest
uzasadnienie to-dodał.
Radny Michał Śliwiński powiedział, że uzasadnienie jest zawarte przy
wniosku. Myślę, że Panie Wojtku otrzyma Pan bardziej obszerne uzasadnienie,
jeżeli zagłosuje Pan za przyjęciem tego wniosku. Będzie wtedy dyskusja nad
tym wnioskiem i będzie mógł poznać Pan szczegółowo uzasadnienie-dodał.

Żeby zagłosować trzeba mieć uszczegółowienie-powiedział Członek Zarządu
Wojciech Miedzianowski.
Głosowanie Pan będzie miał- powiedział Radny Michał Śliwiński.
Ja apeluję za odrzuceniem tego wniosku, ponieważ on jest bezpodstawnypowiedział Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski.
Pani Prawnik, kto powinien przygotować Uchwałę, skoro taki wniosek został
złożony tak nagle. Ponieważ w poprzednich kadencjach pisaliśmy jako Radni
my, zgłaszając wniosek formalny- zapytała Radna Jolanta Kępka.
Zgłaszający, ten, kto zgłasza- powiedziała Radca Prawny Zuzanna KordialikGronczewska.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział
pomimo, iż nie ma projektu Uchwały, rozumiem, że może się w każdej chwili
pojawić, moja propozycja jest taka, aby w punkcie 9 do porządku obrad włączyć
punkt w brzmieniu: „Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego”
Radni w głosowaniu jawnym/ Nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-10
przeciw:
-10
wstrzymało się: -0
negatywnie rozpatrzyli propozycję Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego, by po punkcie 8 porządku obrad dodać punkt 9 w brzmieniu:
„Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego”
Ad pkt.3
Wnioski do porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym/ Nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-10
przeciw:
-10
wstrzymało się: -0
nie przyjęli porządku obrad…..

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 12.45

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.50
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek przeprosił
zebranych na Sesji, że ze zdenerwowania przegłosował coś, czego się nie
głosuje. Głosowanie było bezprzedmiotowe. Przepraszam za pomyłkę, postaram
się takich błędów już nie robić-dodał.

Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia
w głosowaniu jawnym/ Nieobecna Radna Zofia Rogowska-Tylman/:
za
- 11
przeciw
-5
wstrzymało się
-2
przyjęli protokół z XXXI i XXXII 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 poinformował, że Zarząd Powiatu
w okresie międzysesyjnym od dnia 29 kwietnia 2009 roku do 19 czerwca 2009
r. odbył 7 protokołowanych posiedzeń.
Najistotniejszymi tematami posiedzenia Zarządu było:
w zakresie edukacji
Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na ubieganie się Powiatu Łowickiego o dotację
na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego oraz rozszerzenie już
istniejącego systemu. Powiat Łowicki jako organ prowadzący szkoły może

wystąpić do Kuratorium Oświaty w Łodzi z wnioskiem o przyznanie dotacji na
zakup lub instalację zestawów do monitoringu wizyjnego. W ubiegłym roku
dzięki pozyskanej w ten sposób dotacji udało się wyposażyć w zestawy do
monitoringu wizyjnego: I LO w Łowiczu, ZSP Nr 1 w Łowiczu,
ZSP Nr 2 w Łowiczu, ZSP Nr 3 w Łowiczu, ZSP Nr 4 w Łowiczu, MOS
w Kiernozi.
Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych z terenu
Powiatu Łowickiego na rok szkolny 2009/2010.
Przyjęto protokół z przeprowadzonego Konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu. Przyjęto kandydaturę Pana
Jana Sałajczyka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Łowiczu.
Wyrażono zgodę na przyznanie zapomogi zdrowotnej dla Pani Urszuli
Latoszewskiej nauczyciela SOSZW w Łowiczu.
w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym
ZPŁ wyraził zgodę na zlecenie wyceny nieruchomości będącej siedzibą
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w celu wydania decyzji o ustanowieniu
trwałego zarządu.
w zakresie ochrony środowiska
ZPŁ wyraził zgodę na umieszczenie w Programie Edukacji Ekologicznej na
2009 rok konkursu ekologicznego realizowanego przez Gimnazjum Publiczne
w Nowych Zdunach.
Wyrażono zgodę na złożenie dodatkowego wniosku przez ZSP Nr 1 w Łowiczu
do WFOŚIGW w Łodzi z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: „Czysta
woda – w skali lokalnej i globalnej”.
w zakresie spraw budowlanych
Wyrażono zgodę na wykonanie przyłącza energetycznego w nieruchomości
mieszczącej się w Łowiczu ul. Stary Rynek 17, będącej własnością Powiatu
Łowickiego, a pozostającą w użyczeniu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, na wniosek najemcy lokalu handlowego, według zapisu
z umowy najmu CZŁ Nr 18/2009 z dnia 01.04.2009 zawartej między CKTiPZŁ
a CHACIŃSKI & ROCHDI.

w zakresie spraw organizacyjnych
Przyjęto kwotę 9 188,00 zł z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej dotacji na realizację Programu Wspierania Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną 2009 roku i dodatkowego wyróżnienia nagrody w kwocie
7000,00 zł.
w zakresie spraw finansowych
ZPŁ analizował Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za 2008 rok
wykonane przez Biuro Usług Audytorskich
i Rachunkowych „WOKANDA” Zawadzka Henryka ze Skierniewic.
ZARZĄD PODJĄŁ UCHWAŁY W SPRAWIE :
 ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/257/2009 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
 uchylenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursów na
stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Łowiczu.
 wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu Nr 3 wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej usytuowanego w budynku 64D położonym
w obrębie Nowe Zduny na działce 38/4 dla którego w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu prowadzona jest KW 33289, ustalenia regulaminu przetargu
i treści ogłoszenia o przetargu.
 wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz ogłoszenia o przetargu,
którego przedmiotem jest: „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa
infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb
edukacyjnych – I etap inwestycji”
ZARZĄD POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁ PROJKETY UCHWAŁ NA XXV SESJĘ
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO W SPRAWACH ORAZ PRZYJĄŁ INFORMACJE :

1. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
26 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
2. w sprawie likwidacji Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za 2008 rok.
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok.
5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2008 rok.
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za
2008 rok.
7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
9. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych
przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
10.zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
11.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy rozszerzyłby Pan czego dotyczyło
posiedzenie Zarządu z Radą Pedagogiczną Liceum w Zdunach i o poszerzenie
drugiego tematu: rozszerzenie na temat ścieżek rowerowych i konnych-dodał.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że wizyta
w Departamencie Kultury Fizycznej dotyczyła usytuowania, wyposażenia,
dofinansowania punków informacji turystycznych. Jak Państwo wiecie
planujemy uruchomienie takiego punktu w kamienicy obecnej siedziby Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Jeśli chodzi o trasy rowerowe
i konne, jak Państwo też zapewne wiecie jest wyznaczona trasa, przebiegający
szlak konny przez całe województwo. Jest to pierścień dookoła Łodzi, jak
również włączający istniejące już szlaki konne na południu, to jest Wieruszów,
Wieluń, Opoczno. Chodziło o zmianę istniejącego już szlaku, ponieważ mamy
znaki od prywatnych osób, które chcą się włączyć, by szlak ten przebiegał
ponieważ prowadzą działalność zbliżoną, to znaczy chcą otworzyć hotel dla
koni i prośba była o skorygowanie przebiegu tego szlaku tak, aby włączyć ich
w całą inicjatywę, aby oni też mogli skorzystać. Na początku tworzenia tego
szlaku my proponowaliśmy trochę inny przebieg przez nasz powiat.
Proponowaliśmy, żeby bardziej się wysunął na północ, czyli objął również
Skansen i Szkołę w Dąbrowie, który prowadzi w kierunku hodowli koni, tak aby
korzystać z ich bazy. Aby tam stworzyć hotel, punkt noclegowy dla

ewentualnych korzystających osób z tego szlaku. Jest pozytywna decyzja, ten
szlak będzie jeszcze korygowany i dopasowany. W tej chwili szukamy
wszystkich, by nikogo nie pominąć i dopiero wtedy przekazać propozycję
zmiany tego szlaku, tak żeby obejmował wszystkich. Bo on w tej chwili
przebiega do Walewic i później idzie w dół do Domaniewic, do Nieborowa
i dalej biegnie na powiat skierniewicki. Jeśli chodzi o spotkanie w Zdunach,
to poproszę o wystąpienie Pana Starosty-dodał.
Starosta Janusz Michalak powiedział, że spotkanie było na wniosek Dyrekcji
i Rady Rodziców. Rozmawialiśmy o ewentualnej przyszłości szkoły i bieżących
problemach. Jedno z drugim się bardzo wiąże i doszliśmy do wniosku,
że ustalimy znak bez usunięcia ewentualnych zaniedbań, bo są potężnie
zaniedbania chociażby od strony materialnej. Jedno skrzydło jest cały czas jest
drewniane, cieknie. Nie muszę chyba nic mówić, bo Pani Dyrektor siedzi i może
coś powiedzieć. Ale ustaliliśmy, że utwardzenie drogi wykonamy i część prac
w tym roku wykonamy. Tylko apelowałem do dyrekcji i rodziców o starania,
aby przynajmniej o starania i promocję szkoły, by mogły jakoś funkcjonować.
Bo w przypadku kiedy nie ma możliwości umieszczenia w liceum w obiektach
szkoły, która jest pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa, utrzymywanie
szkoły z jednym oddziałem stoi pod znakiem zapytania. Optymizm jest ze
strony rodziców, dlatego uzgodniliśmy zaraz, że na początku lipca spotkamy się
jeszcze raz i ustalimy datę ewentualnych prac już na ten rok-dodał.
Radny Krzysztof Janicki zapytał Członka Zarządu Wojciecha
Miedzianowskiego o ścieżki rowerowe. Jak ścieżki te mają przebiegać-dodał.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że na terenie
powiatu wytyczono szlak „Bursztynowy”. To na pewno już Państwo słyszeliście
z mediów. Bardzo dobrze promowany jest ten szlak. On będzie przebiegał przez
nasze Województwo i aż na Litwę no i później na południe Europy, czyli będzie
ciągnięty główny szlak Bursztynowy Europejski. On będzie zajmował więcej
niż szlak konny. Trochę gorzej będzie z odstępstwami, bo wszystkie te
miejscowości przez które szlak ten przebiega. Chodzi teraz o to, że planowane
jest spotkanie z przedstawicielami gmin, aby wokół tego szlaku bursztynowego
zbudować własny szlak tematyczny. Aby ci, którzy będą korzystali z tego
szlaku Bursztynowego mogli również skorzystać z tych naszych szlaków,
które powstaną na terenie naszego powiatu. Jeśli chodzi tutaj o nasz teren,
to jak powiedziałem, jest w planie spotkanie z przedstawicielami gminy,
mam nadzieję, że przyjadą wtedy wójtowie i będzie to konkretna rozmowa jakie
są typy na te szlaki. Przypomnę, że w 2007 roku składaliśmy do programów
inkatywnych wniosek pod nazwą „Barwy Księstwa” i tam były 3 szlaki
rowerowe, 1 kajakowy, 1 samochodowy. Także teoretycznie można założyć,
że z grubsza szlaki te są wytyczone. Ponieważ uczestniczyły w tym projekcie

również gminy, więc tempo przygotowań i wytyczenia, czyli dokonania
oznakowania tych szlaków mógłby być zbyt długi. Na pewno warto by było
wytyczyć Szlak Księżacki, Szlak Pałacy i Szlak tak zwanych Świątyń, ponieważ
na naszym terenie jest dużo świątyń, które na pewno zainteresują wszystkich,
cieszą się ogólnie zainteresowaniem. Poprosimy o współpracę PTT, który jak
wiemy klub „Szprycha” działa prężnie i nasz powiat przejechali wzdłuż i wszerz
i z ich doświadczenia skorzystamy przy wytyczaniu-dodał.
Radny Michał Śliwiński powiedział Panie Przewodniczący, skoro tutaj Pani
Prawnik mówiła, że Pan ma największą władzę, to chciałbym Pana prosić,
czy zezwoli Pan otworzyć okno, bo tu jest bardzo duszno-dodał.
Proszę bardzo. Przyjmuję żart, podobał mi się-dodał Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.

Ad pkt. 6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że w czasie między 29 kwietnia a 18 czerwca 2009 roku brał udział
w następujących uroczystościach:
30 KWIETNIA 2009 ROKU
Sesja Rady Gminy Zduny
Otwarcie wystawy „Serce i umysł dla Łowicza” – Muzeum w Łowiczu.
1 – 3 MAJA 2009 ROKU
Majówka Melomana – Galeria Browarna w Łowiczu
8 MAJA 2009 ROKU
Impreza prozdrowotna „Grunt to zdrowie” w Zespole Pałacowym Parkowym
w Kiernozi.
Wieczór słowno – muzyczny z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” w PBP
w Łowiczu.
9 MAJA 2009 ROKU

Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Zbigniewa Matyska w Muzeum
w Łowiczu.
Otwarcie wystawy fotografii Franka Filipowicza i Roberta Lewandowskiego.
11 MAJA 2009 ROKU
Wernisaż Joanny Skrobacz „Moje obrazy”.

12 MAJA 2009 ROKU
Uroczystość otwarcia szkolnego arboretum – ZSP Nr 4 w Łowiczu
14 MAJA 2009 ROKU
Majówka – spotkanie integracyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Parmie
Spotkanie z Krystyną Gaczyńską autorką Książki Roku „Łowicz i Ziemia
Łowicka 2007/2008” pod tytułem „Niebieska chata z malwami” w PBP
w Łowiczu.
16 MAJA 2009 ROKU
Noc Muzeów w Muzeum w Łowiczu.
17 MAJA 2009 ROKU
80-lecie OSP w Wituszy.
18 MAJA 2009 ROKU
Spotkanie z Posłem Panem Piotrem Polakiem – ZSL w Zdunach.
22 MAJA 2009 ROKU
V Sympozjum Naukowe „Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów
a współczesna ewangelizacja w Polsce”- WSD w Łowiczu.
„Spotkanie z Chełmońskim z okazji 160 rocznicy urodzin artysty” – Muzeum
w Łowiczu
23 MAJA 2009 ROKU
„Święto Rodziny” – OSiR w Łowiczu

24 MAJA 2009 ROKU
Majówka w Bobrownikach i otwarcie nowego obiektu filii GOKiB
w Bobrownikach.
27 MAJA 2009 ROKU
PUP w Łowiczu – „Targi pracy i staży zawodowych” – WSH-P w Łowiczu
Obchody Dnia Strażaka w KPPSP w Łowiczu (później uroczystość plenerowa
na Czajkach).
Piknik integracyjny „Być aktywnym – mieć równe szanse” –MOPS w Łowiczu,
na terenie Hotelu „Zacisze”.
28 MAJA 2009 ROKU
XL Sesja Rady Miasta Łowicza
Wystawa archiwalna upamiętniająca wydarzenia z 1989 roku „A mury runą” –
PBP w Łowiczu
„Dzień Samorządu” – Pałac Prezydencki w Warszawie.
29 MAJA 2009 ROKU
Uroczystości upamiętniające wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu –
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
XXXII finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie (cały
weekend).
30 MAJA 2009 ROKU
Msza Św. W Kocierzewie oraz uroczystości w OSP w Kocierzewie z okazji
Dnia Matki
31 MAJA 2009 ROKU
Piknik rodzinny „Kajaki na Bzurze – pływaj razem z nami” na Błoniach –
Zarząd Osiedla im. Stefana Starzyńskiego i Łowicki Akademia Sportu
Piknik rodzinny w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.
2 CZERWCA 2009 ROKU
Warsztaty artystyczne w WTZ w Parmie
3 CZERWCA 2009 ROKU

Ognisko integracyjne zorganizowane przez dzieci z internatu SOSzW
w Łowiczu – na boisku
4 CZERWCA 2009 ROKU
Wystawa prac osób niepełnosprawnych z WTZ w Parmie „Spacer po Kresach”
– Muzeum Lwowa w Kuklówce Radziejowickiej
5 CZERWCA 2009 ROKU
Msza Św. W intencji poległych i zmarłych żołnierzy w Kościele OO Pijarów
a następnie na obchody do ZSP Nr 1 w Łowiczu.
9 CZERWCA 2009 ROKU
Rozstrzygnięcie III Konkursu Polonistycznego „Nie taki język polski straszny”
– I LO w Łowiczu
II rocznica Klubu Seniora – Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu
10 CZERWCA 2009 ROKU
Wspólna Sesja RM w Łowiczu i RPŁ w Łowiczu
13 CZERWCA 2009 ROKU
Wystawa „Jan Paweł II – retrospekcja 2” – Muzeum w Łowiczu
14 CZERWCA 2009 ROKU
Msza Św. z poświęceniem sztandaru w kościele w Zdunach, uroczystości
wręczenia sztandaru w Łaźnikach.

Ad pkt.7
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg - stan dróg w Powiecie
Łowickim.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek przedstawiła informacje o przebiegu
inwestycji i remontów dróg- stan dróg w Powiecie Łowickim/ Zał. Nr …/

Radny Jerzy Wolski powiedział, że już jest po przetargach, a jak wypadły
przetargi, jakie są oszczędności. Konkretnie chodzi o przetargi te, które się
odbyły. Jak to wyszło finansowo-dodał.
Dyrektor PZDiT Anna Gajek odpowiedziała, że zmieściliśmy się
w większości szacowanych wartościach. Natomiast tam, gdzie zabrakło kilku
tysięcy złotych, to wykonane było w ramach przesunięć-dodała.
Rozumiem, że jakieś nadwyżki zostały-zapytał Radny Jerzy Wolski.
Wielkość przewidywana i wielkość przetargu są bardzo zbliżone. To jest blisko
90- kilka %, dlatego te drobne różnice rzędu kilkuset złotych, czy kilku tysięcy.
W jednym przypadku jest blisko 11.000,00zł, to nawet dzisiaj na Sesji będziemy
zmieniać, ale jakby „+/-„ to się redukuje. Już planując planowaliśmy to na
podstawie przetargów tych z początku roku i okazało się, że szacunki były przy
planowaniu zeszłorocznym dużo wyższe niż w tym-powiedział Starosta Janusz
Michalak.

Ad pkt.8
Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej
w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński przedstawił
informacje na temat wdrażania programów i funduszy pomocowych Unii
Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. / Zał. Nr…./
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski zapytał ilu rolników skorzystało
z dotacji na utworzenie drugiego zawodu w gospodarstwie, czy z ministerstwa
pracy, czy w ogóle w powiecie i jakie sumy dokładnie były przeznaczone. I ilu
skorzystało z programu na tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich-dodał.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński odpowiedział,
że nie przedstawię na dokładnych liczbach, ponieważ jest to działanie
obsługiwane przez Łódzki Oddział Regionalny. Wiem, że ta pula nie jest
wyczerpana i jako województwo łódzkie jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju.
I z pierwszego i z drugiego i będzie na różnicowanie się i będzie ogłoszony
kolejny nabór. Te działania są bardzo podobne. Na tą chwilę te środki są.
Tak samo jest, jeśli chodzi o inwestycje w gospodarstwie, mamy bardzo dużą
pulę. Myślę, że ze względu na to, że Wiceminister Rolnictwa jest z naszego
regionu, więc pule dosyć spore wywalczył. Wcześniejszy minister też był

z naszego województwa, więc też te pule starał się trzymać dosyć wysokie.
A tak naprawdę mówię, zainteresowanie jest dosyć małe-dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał ilu jest rolników w powiecie, którzy
mogą korzystać z pomocy, z tych funduszy, a ilu korzysta-dodał.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński odpowiedział,
że to jest pytanie dosyć trudne. Trudno jest określić ilu jest zarejestrowanych
gospodarstw. My mamy zarejestrowanych około 9 tysięcy gospodarstw
w powiecie łowieckim. Biorąc pod uwagę ile osób składa wnioski obszarowe,
to ta liczba zeszła już do 7tysięcy 68 bodajże, ale to też nie jest powiedziane,
że wszyscy ci mogą korzystać ze środków unijnych, ponieważ ciągle ich
przybywa. W zależności z jakiego działania, bo jeżeli chodzi o rentę
strukturalną to musi mieć przyjmujący takie, czy inne wykształcenie i wielkość
gospodarstwa też musi być taka czy inna, żeby można było skorzystać z renty
strukturalnej. Oczywiście mogę powiedzieć o ostatnim rozporządzeniu, to trzeba
było mieć minimum 3ha, by otrzymać rentę strukturalną i jeśli ktoś ma
hektarowe gospodarstwo, to nie może z tej renty skorzystać, ale może
skorzystać z płatności obszarowej. Także tutaj są takie ruchome wymaganiadodał.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy jest bliżej określony termin do
składania wniosków strukturalnych.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński odpowiedział,
że jest teraz rozporządzenie ministra, które mówi, że nabór będzie ogłoszony na
miesiąc przed składaniem. Nie będzie to tak, jak poprzednio, że na 1 czy 2 dni
przed składaniem był ogłoszony nabór wniosków. Myślę, że w jakiś sposób
wracamy do normalności, że każdy będzie mieć czas na to, by przygotować te
dokumenty. Żeby nie było tak, że jest to nagonka, część osób składa
rekomendacje, który musi przyjeżdżać, składać wyjaśnienia, uzupełnienia.
Bo przecież wiemy, że nawet okres na wypis z księgi wieczystej to jest
minimum 7 dni. A jak było ogłoszenie, że w ciągu 2 dni, to tego wypisu nie
miał, a wypis ten też ma określoną datę ważności-dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, że miał Pan kontrolę z centrali,
czy mógłbym znać wynik tej kontroli? Rozumiem, iż wszyscy oszczędzają
papier, ale w ARiMR macie Państwo jeszcze mniejszą czcionkę niż u nas-dodał.
Myślę, że na drugie pytanie odpowie Panu Pan Przewodniczący,
bo ja dostarczyłem te materiały w formacie A4. A jeżeli chodzi o wyniki
kontroli, to zapraszam do rzecznika prasowego ARiMR w Warszawie-dodał
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński.

Ale ja chciałbym znać teraz te wyniki-powiedział Radny Waldemar
Wojciechowski.
Ale Pan nie jest instytucją nadrzędną, która może wnioskować, jakie są wyniki
kontroli. Jeśli Pan chce informacje, to zapraszam do rzecznika-dodał Kierownik
BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał Śliwiński.
Reprezentuje Pan grupę wyborców, oni mnie pytają, a ja pytam Panapowiedział Radny Waldemar Wojciechowski.
Nie słyszałem, żeby jakiś kierownik został wybrany drogą przez wybór
wyborców-odpowiedział Kierownik BP ARiMR w Łowiczu, Radny Michał
Śliwiński.
To jest mianowane- powiedział Radny Waldemar Wojciechowski.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 35 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 13.30

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.05

Ad pkt.9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/83/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany uchwały Nr XII/83/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada
2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji-pozytywna

Kultury,

Sportu,

Turystyki

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecni radni: Zofia Rogowska-Tylman,
Krzysztof Dąbrowski, Paweł Bejda, Dariusz Mroczek/:
za:
-17
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2003 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu
Łowickiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
/Zał. Nr …../

Ad pkt.10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum
w Zduńskiej Dąbrowie.
Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
likwidacji Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska- pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży
i Promocji-pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecni radni: Zofia Rogowska-Tylman,
Krzysztof Dąbrowski, Paweł Bejda, Dariusz Mroczek/:
za:
-17
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie likwidacji Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
/ Zał. Nr …./

Ad pkt.11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2008
rok.

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za 2008 rok.
Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że podpisała Pani projekt uchwały,
ale na komisji podała Pani kwotę 13.074.243,67. Proszę przypomnieć co to jest.
Moje pytanie brzmi: ile w tych 13 milionach znajduje się pieniędzy nie
zapłaconych w roku 2008.
Jeśli chodzi o tą kwotę 13.074.243,67 są zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008
roku. Natomiast myślę, że Pan Dyrektor jest akurat, to może powiedzieć ile są
nie zapłacone z tego zobowiązania-powiedziała Skarbnik Powiatu Ewa
Kotarska.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powiedział, to są dwie różne
cyfry. Ponieważ strata z lat ubiegłych jest zawarta w pasywach, tutaj
rzeczywiście jest 13 milionów. Na to przeznaczamy zysk coroczny zawarty z lat
ubiegłych. Natomiast 13 milionów to są nasze zobowiązania, które są na dzień
31 grudnia. W tej chwili już oficjalne dane na koniec kwietnia są i to jest
12 milionów z kawałkiem. Na koniec maja to jest na pewno poniżej
12 milionów. Myślę, że na koniec roku będzie to poniżej 11 milionów. Ale to są
dwie różne pozycje, co innego pasywa, co innego zobowiązania-dodał.
Ja rozumiem, ale mnie chodzi o zobowiązania w ubiegłym roku, nic więcejpowiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
Na koniec roku jest 13 milionów-powiedział Dyrektor ZOZ w Łowiczu
Andrzej Grabowski.
I to są wszystkie zobowiązania z ubiegłego roku-zapytał Radny Eugeniusz
Bobrowski.
Tak, to są nasze zobowiązania na 31grudnia 2008 roku-powiedział Dyrektor
ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski.
Ja to wszystko rozumiem. Krótko mówiąc to są tylko zobowiązania z 2008
roku- zapytał Radny Eugeniusz Bobrowski.
Nie. Zobowiązania jeszcze 2 lata temu były na kwotę ponad 21 milionówpowiedział Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski.
A ile tych zobowiązań było w 2008 roku-zapytał Radny Eugeniusz Bobrowski.

Z 2008 roku to nie ma tych zobowiązań. Regulujemy wszystko na bieżąco,
czyli nie ma zobowiązań, które powstały w 2008 roku. To są zobowiązania z lat
ubiegłych, z których sukcesywnie schodzimy-powiedział Dyrektor ZOZ
w Łowiczu Andrzej Grabowski.
Stare zobowiązania schodzą, nowe wchodzą-powiedział Radny Krzysztof
Janicki.
Panie Przewodniczący, dokładnie nie tak. Stare zobowiązania schodzą, nowych
nie mam. Nowe regulujemy na bieżąco. W tej chwili mamy pełną płynność
finansową, żeby nie było od lat 10 rzadko z fakturą się tak zdarzy, że jakiś
kontrahent przyśle fakturę 10 czerwca i płatność za fakturę 10 czerwca,
nieraz się trafiają małe kruczki. Nie ma żadnych bieżących zobowiązań,
które wchodzą. Wszystko jest na bieżąco. Zobowiązania, które są, to są
zobowiązania z których wychodzimy sukcesywnie-powiedział Dyrektor ZOZ
w Łowiczu Andrzej Grabowski.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecni radni: Zofia Rogowska-Tylman,
Krzysztof Dąbrowski, Paweł Bejda, Dariusz Mroczek/:
za:
-16
przeciw:
-0
wstrzymało się: -1
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2008 rok./ Zał. Nr …./

Ad pkt.12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej za 2008 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok.

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że zysk wyniósł 36.856,00zł. Było
troszkę dyskusji na temat odnośnie zysków, strat. Czy mogłaby Pani
wytłumaczyć z czego się ten zysk wziął-zapytał.
Na ten moment nie wytłumaczę tego dokładnie z jakiego tytułu powstał ten
zysk. Należy przeprowadzić kontrolę finansową, polegającą skontrolowaniu
systemowej polityki finansowej. W jaki sposób są kumulowanie koszty, jak są
księgowane przychody. Powinny być zgodnie z art. z ustawą o rachunkowości.
Na podstawie tych dokumentów trudno w tej chwili powiedzieć, czy to przez
zysk ukształtowane jest to, że są materiały, towary. W tej chwili jest trudno
powiedzieć-dodała Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska.
Ale ktoś przyjął to sprawozdanie-powiedział Radny Michał Śliwiński.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odpowiedziała, że my przyjęliśmy to
sprawozdanie.
W uzasadnieniu do tego zysku. Czy faktycznie tak jest, czy nie jest, chyba
kontrola błąd wykaże. Ale chyba jakieś uzasadnienie jest, że zysk jestpowiedział Radny Michał Śliwiński.
W uzasadnieniu jest może tak, że generalnie instytucja kultury finansowana jest
dotacją przekazywaną przez samorząd powiatowy. Ponieważ w polityce
zapewne zostały przyjęte zasady, że wszelkie materiały, które służą promocji
powiatu są w tej chwili zaewidencjonowane na magazynie. W związku z czym
nie są wpisane bezpośrednio w koszty. I to spowodowało, że to nie wpłynęło na
wynik finansowy ujemnie, czyli nie pomniejszyło tego zysku, wręcz pokazało
zysk. Należy się spodziewać, że w roku 2009 będzie to jako strata, w związku
z tym, że te gadżety będą przekazane jako koszty- powiedziała Skarbnik
Powiatu Ewa Kotarska.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
i Promocji-pozytywna

Turystyki

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecni radni: Zofia Rogowska-Tylman, Paweł
Bejda/:
za:
-11
przeciw:
-1
wstrzymało się: -8

podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury, Turystyki i promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok
/ Zał. Nr …../

Ad pkt.13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za
2008 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2008 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
i Promocji-pozytywna

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2008 rok. / Zał. Nr …./

Ad pkt.14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2008 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za
2008 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
i Promocji-pozytywna

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Muzeum w Łowiczu za 2008 rok. /Zał. Nr …./

Ad pkt.15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy 10.000,00zł na 130-lecie działania
Straży Pożarnej w Łowiczu nie jest za małą kwotą?
Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że kwota 10.000,00zł nie jest
przypadkową kwotą i jest to kwota potrzebna na wymianę bramy wjazdowej do
garażu. Na dwie daje Komenda Wojewódzka, na jedną my byśmy dali-dodał.
Radny Jerzy Wolski powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska chciałbym
powiedzieć, że opinia Komisji jest również pozytywna, z tym że Komisja
Gospodarcza zapisała we wnioskach, że to będzie jedyna pomoc. Może powiem
tak ogólnie 85 tysięcy złotych przeznaczonych jest dla Ochotniczych Straży
Pożarnych do rozdysponowania. Także Komisja Gospodarcza 10.000,00zł
wnioskuje za dla OSP w Łowiczu, z tym że to OSP nie będzie później
partycypowało w podziale. To jest zastrzeżenie, to znaczy wniosek Komisji
Gospodarczej. Ale w tym wniosku jesteśmy za-dodał.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska- pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0

podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miasto Łowicz. /Zał. Nr …/

Ad pkt.16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
Członek Zarządu Dariusz Kosmatka przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.
Radny Jerzy Wolski powiedział, żeby sprecyzować, pieniądze na drogę, na
którą mają być przekazane pieniądze to czy jest to droga miejska? Czy droga ta
jest własnością burmistrza, czy własnością starosty-dodał.
Własnością miasta- powiedział Członek Zarządu Dariusz Kosmatka.
Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że kategoria drogi to gminna, ale jest
to własność miasta.
Ale miasto jest również gminą- powiedział Radny Waldemar Wojciechowski.
Będzie to nakładka o długości 1200m, szerokości 7m-powiedział Członek
Zarządu Dariusz Kosmatka.
Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, ja jestem za tym, żeby pieniądze
przekazać tylko na drogę, która biegnie przez ten las, który znajduje się po
prawej stronie, biegnącej przy leśniczówce.
Szanowni Państwo. To nie jest inicjatywa Zarządu, tylko Radnych i Komisji
chyba nawet, aby tą drogę wyremontować. Chociaż nasza droga zaczyna się za
laskiem miejskim i ta jest do samego Katarzynowa wyremontowana i tu chyba
Radny Andrzej Pełka wnioskował o remont drogi w „Lasku Miejskim”powiedział Starosta Janusz Michalak.
To był wniosek Radnego Pełki-dodał Członek Zarządu Dariusz Kosmatka.
To jest mój głos dyskusji. Oczywiście były rozmowy na Komisji Rozwoju
gospodarczego, to był wniosek Radnego Andrzeja Pełki. Komisja gospodarcza
przychyliła się do tego wniosku i jeśli mogę coś w tej chwili wyjść przed szereg,

to Komisja Rozwoju Gospodarczego wydała pozytywną opinię-powiedział
Radny Jerzy Wolski.
Głosujemy w tej chwili wniosek formalny. Proszę go sprecyzować-dodał
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Rady Eugeniusz Bobrowski powiedział, żeby przeznaczyć te pieniądze na
drogę leśną, tylko po prawej stronie.
Podchodźmy poważnie do tematu- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.
Panie Radny Eugeniuszu, ustaliliśmy jeszcze na Komisji budżetu i finansów,
że ten Zarząd zobowiążemy do znalezienia pieniążków na tą drogę o której Pan
mówi. Tak ustaliliśmy w zeszłym tygodniu- powiedział Radny Krzysztof
Janicki.
Dokończenie drogi, to jest droga powiatowa łącząca…-powiedział Radny
Andrzej Pełka.
…dobra, i efekt jest taki, jeśli Radny jeździ tą drogą, ja jeżdżę czasami tamtą
drogą. Mieszczuchy bardziej korzystają z tamtej drogi- powiedział Radny
Eugeniusz Bobrowski.
Panie Radny Bobrowski, ja podpowiem, proszę złożyć formalny wniosek
o drugie pieniążki na drugą drogę. Nie skracajmy tego odcinka, bo to będzie bez
sensu. To jest odcinek 1200m i byłoby bez sensu zostawiać 200m drogipowiedział Członek Zarządu Dariusz Kosmatka.
Myślę, że realizujmy ten program, bo to przerabialiśmy na komisjach, opinie są
przygotowane. Owszem, ja mogę się zobowiązać, i zobowiązuję się, że jako
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, bo prawdę mówiąc nie
wiem co to jest za droga, nie znam tej drogi w ogóle. Myślę, że w najbliższym
czasie Komisja Rozwoju Gospodarczego podjedzie, zobaczy co tak jest
i będziemy skłonni wnioskować o znalezienie funduszy na remont- powiedział
Radny Jerzy Wolski.
Jaką drogą jest droga biegnąca od Uchania do Łowicza. Czy to jest droga
gminna, czy miejska-zapytał Radny Andrzej Pełka.
Członek Zarządu Dariusz Kosmatka odpowiedział, że droga biegnąca od
Uchania do Łowicza jest drogą powiatową.

Szanowni Państwo. To jest od razu odpowiedź dla Pana Andrzeja. Droga
o której mówi Radny Bobrowski jest drogą gminną i o tej drodze rozmawiałem
z Wójtem Barylskim, że tak owszem, jeśli miasto będzie chciało naprawić on
swoją też. Wójt jest zobowiązany do naprawienia tej drogi. W dalszej kolejności
ta droga idzie po gminie Łyszkowice i tu wójt też chciał o tej drodze rozmawiać.
Więc może jakoś wspólnymi siłami ją zrobimy-powiedział Starosta Janusz
Michalak.
Radny Stanisław Felczyński powiedział, że nie wiem czy to jest asfalt, bo tam
dalej asfalt się kończy i jest taka droga gruntowa. Praktycznie może to jest droga
asfaltowa, ale asfalt jest obok tej drogi- dodał.
Widzę, że komisja obradowała, ale za bardzo nie wiedziała nad czym.
I w związku z tym, jeśli komisja chce sprawdzić tą drogę na miejscu,
to odłóżmy ten wniosek o jedno. Nic się nie stanie- powiedział Radny
Eugeniusz Bobrowski.
Radny Eugeniusz Chądzyński powiedział, że mamy drogi Powiatowe na
terenie gminy, i trzeba myśleć o tych drogach, które bardziej potrzebują
remontów, a nie w „Lasku Miejskim”- dodał.
Starosta Janusz Michalak powiedział, że z 82 tysięcy mieszkańców 40%
mieszka w Łowiczu. To też jest powiat. To nie jest tak, że miasto i obok tego
powiat, tylko powiat to jest Łowicz i okoliczne gminy-dodał.
Może przegłosujmy ten wniosek, a Pana Bobrowskiego poprosimy na komisję
gospodarczą objazdową, niech zobaczy. Może wniosek formalny złoży
o następną drogę i już- powiedział Członek Zarządu Dariusz Kosmatka.
Czy Pan Radny Eugeniusz Bobrowski jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią?
Czy podtrzymuje wniosek, a poproszę go o dokładne sprecyzowanie, bo droga
leśna, to nie wiem- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek.
Ja tylko oczekuję po posiedzeniu Zarządu, że podejmie decyzję, żeby ta droga
wzdłuż leśniczówki wyglądała w lepszym stanie. Miasto tą drogę musi i tak i tak
zrobić, bo wstyd jest. Natomiast dla mieszkańców Łowicza, to będzie dobre
działanie. Droga ta ma ponad 20 lat, ona była robiona w latach 80-tychpowiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
Czyli rozumiem, że nie ma wniosku- zapytał Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.

Jest wniosek- odpowiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
To proszę sprecyzować dokładnie, żebyśmy wiedzieli nad czym mamy
głosować- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin
Kosiorek.
Bo w tej chwili jest sytuacja taka, że dajemy miastu pieniądze. Ja tylko mówię,
że dajemy pieniądze miastu, ale na inną drogę i nic więcej. W tym samym lesie,
tylko trochę w bok- powiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
Ale tak wniosek nie może tak brzmieć- powiedział Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Na komisji był ten wniosek- powiedział Członek Zarządu Wojciech
Miedzianowski.
Ale widzicie, Radny zgłosił ten wniosek i on był przekonany, że jest to droga
gminna- powiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
On wiedział, że jest to droga gminna –powiedział Członek Zarządu Dariusz
Kosmatka.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek zapytał Panią
Radcę Prawną Zuzannę Kordialik-Gronczewską, czy my możemy taki
wniosek głosować.
Radca Prawny Zuzanna Kordialik-Gronczewska odpowiedziała, że nie. Musi
on być konkretny.
Radny Jerzy Wolski powiedział Radnemu Eugeniuszowi Bobrowskiemu,
że się nie zgadza z tym, że opinia komisji Rozwoju Gospodarczego
dyskutowała, podnosiła rękę nie wiadomo nad czym. Nie zgadzam się z tym,
bo już w poprzedniej kadencji, lat 5 bądź 6, nie pamiętam, ale było to kilka lat
temu. Ta droga stawała, robiliśmy posiedzenia wyjazdowe komisji. Pan Andrzej
również był w tej komisji. Ta droga już była nie po raz pierwszy i nie po raz
drugi, ona tutaj była zgłaszana. Także wiemy dokładnie, o której drodze
mówimy i właśnie ten wniosek tutaj popieramy, jako Komisja Rozwoju
Gospodarczego. Natomiast ta propozycja dla mnie jest dobra i to,
co powiedziałem 5 minut wcześniej. Komisja Rozwoju Gospodarczego tym
wnioskiem się zajmie, który będzie zgłoszony. Dokończmy ten temat. Komisja
naprawdę świadomie popiera wniosek Radnego Andrzeja Pełki, który w tej
chwili staje tutaj na forum. To, co tutaj Pan mówi jest zupełnie dla mnie
i komisji coś nowego, dlatego zajmiemy się tym tematem-dodał.

Radna Jolanta Kępka powiedziała, że proponuje, by zgłosić wniosek do Pana
Starosty Janusza Michalaka i wziąć pod uwagę tę uchwałę, która jest w tej
chwili zdecydowana. Dopiero później zgłosić na Komisji drugą propozycję
i Zarząd na pewno tą propozycję weźmie pod uwagę. W tym momencie
troszeczkę jest mętnie, bałagan-dodała.
Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że nie wszyscy Radni oprócz
Komisji Gospodarczej i Komisji Budżetu wiedzieli, że zgłosiłem ten wniosek.
A wobec tego, jeśli uważamy, że na jednej komisji został zgłoszony,
a na drugiej nie, i tu formalnie jest odwołany. To taka jest prawda. Tu była
komisja, kilku radnych w tej komisji uczestniczyło, nie wszyscy i nie wszyscy o
nim wiedzieli-dodał.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 14.35

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.40
Starosta Janusz Michalak poprosił zebranych na XXXIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego, by przyjęli uchwałę w brzmieniu takim i takim. Jest
w dokumentach, a zobowiązuję się, że podejmiemy działania, by tą drogę i tej
drugiej komisji, byśmy nie musieli się wstydzić. Dzisiaj głosujemy tą drogę,
która idzie przy schronisku dla zwierząt, nie tą przy leśniczówce, ponieważ taki
był wniosek. Zarząd przyjął taką uchwałę, taką propozycję uchwały narady
Powiatu, miasto jest dogadane. O tej drugiej w ogóle nie rozmawialiśmy.
Rozmawiałem, ale z wójtem Barylskim, no i wcześniej taką sugestię miał wójt
Gminy Łyszkowice, żeby ją, jako „Schetynówkę” zrobić. I do tego tematu
możemy wrócić wspólnie z Gminą Łowicz, Miastem Łowicz i Łyszkowicamidodał.
Czyli Zarząd będzie rozmawiał o tej drodze- zapytał Radny Eugeniusz
Bobrowski.
Starosta Janusz Michalak odpowiedział, ze tak, Zarząd będzie rozmawiał o tej
drodze.
Czyli wycofuje Pan ten wniosek- zapytał Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.

Tak, wycofuję ten wniosek- odpowiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska- pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miasto Łowicz. /Zał. Nr …/

Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stawek za zajmowanie pasa
drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu
łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Członek Zarządu Dariusz Kosmatka przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych
przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Radny Krzysztof Janicki zapytał jaki jest wzrost i o ile do lat poprzednich
wzrośnie dochód. Jaki dochód jest z wynajmowania pasa ruchu drogowegododał.
Jaka jest ściągalność składek-zapytał Radny Jerzy Wolski.
Członek Zarządu Dariusz Kosmatka odpowiedział, że wzrost stawek będzie
o około 50%-60%.
Licząc w sztukach, nie w pieniądzach, bo w pieniądzach to będzie wzrost
o około 90-dodał Starosta Janusz Michalak.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska- pozytywna

Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-18
przeciw:
-1
wstrzymało się: -1
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg
powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie
związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
/Zał. Nr …./

Ad pkt.18
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.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt 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
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska- pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ 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 …../

Ad pkt.19
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
Skarbnik Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Radny Stanisław Felczyński powiedział, że na Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wnioskowałem
o wzrost dotacji na budowę parkingu w miejscowości Łyszkowice przy drodze
powiatowej przy kościele o łącznej kwocie 40.000,00zł. Dotacja jest na kwotę
20.000,00zł. Wniosek został zaakceptowany przez komisję i proszę
o rozpatrzenie tego na posiedzeniu dzisiejszej Sesji –dodał.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział,
że to był wniosek do Zarządu. Najpierw tym musi zająć się Zarząd.
Radny Jerzy Wolski powiedział, że był taki wniosek. Tylko pojawiły się głosy,
że to może jest sprawa kościoła. To jest parking, przy naszej drodze powiatowej.
Wiemy, że robimy dużo, naprawdę dużo setek tysięcy idzie na drogi, parkingi,
pobocza. Myślę, że w tej sytuacji, w tym momencie 20.000,00zł to nie będzie
żadnej rewolucji w budżecie. Także Komisja rozwoju gospodarczego
przychyliła się do wniosku, i jak najbardziej należy to zrobić-dodał.
Jest to dość duża inwestycja. Parking ma około 2000m2, i przybliżony koszt to
około 200.000,00zł, bo to jest parking, tam jest gruba warstwa betonupowiedział Radny Stanisław Felczyński.
Ja rozumiem, że to jest sprawa do Zarządu o zarządzaniu inwestycjamipowiedział Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 19 czerwca 2009 ROKU O GODZINIE 14.55

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.05
Starosta Janusz Michalak powiedział, że Zarząd proponuje, aby zająć się na
najbliższej Sesji. Przyczyna jest taka, że sytuacja naszego budżetu nie jest
najgorsza, ale jest wiele nie wykonanych ze strony państwa zobowiązań.
Choćby takie jak dotacja na Borówek, to jest kwestia 5 miesięcy, mniejsza
o 65.000,00zł. Chociaż sama stawka jest z powietrza wzięta i u nas pensja
jednego pensjonariusza to jest 2.400,00zł,a Wojewoda wystawiła na 1.600,00zł
z kawałkiem. Druga pozycja to są wpływy z opłaty, to znaczy z opłat
komunikacyjnych, niższych o 50.000,00zł. W podziale w podatkach mniejsze za
5 miesięcy prawie o 500,000,00zł. Dlatego nie możemy podjąć takiej decyzji,

musimy przeanalizować ten wniosek, nie odrzucając go. Ale na dzisiejszej Sesji
nie możemy się niestety do tego wniosku przychylić-dodał.
Radny Stanisław Felczyński powiedział, że najbliższa sesja będzie
prawdopodobnie w sierpniu, a umowa z wykonawcą jest bodajże połowa
sierpnia-dodał.
To nie tak. Myślę, że ta Sesja planowana będzie w sierpniu, ale pewnie
w międzyczasie na pewno będzie jeszcze jedna, jeśli nie dwie Sesje
Nadzwyczajne, wynikające z przyczyn zewnętrznych-powiedział Starosta
Janusz Michalak.
Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, że chciałby, aby Zarząd zajął
się też sprawą dofinansowania 50.000,00zł na dokończenie budowy parkingu
w Kocierzewie.
Idąc jedno z drugim, ładnie by to wyglądało, gdyby 2 chodniki przy dwóch
kościołach- powiedział Radny Krzysztof Dąbrowski.
Ale, czy wystarczy wam 50.000,00zł- zapytał Radny Jerzy Wolski.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów-pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ nieobecna radna: Zofia Rogowska-Tylman/:
za:
-20
przeciw:
-0
wstrzymało się: -0
podjęli Uchwałę RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
2009 rok.

Ad pkt.20
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Krzysztof Janicki powiedział, że ma proponuję do Pana
Przewodniczącego, bo mi się podoba w tym Muzeum, aby sesje odbywały się
w Muzeum, aby był to stały punkt, żebyśmy nie latali jak powiedzmy „pies
z czymś tam…”. Mam pytanie do Pana Starosty, co z budynkiem na ul. Armii
Krajowej w Łowiczu po zlikwidowanym Liceum. Wiem, ze jest w zarządzaniu
RCKU Blich, ale co dalej z tym budynkiem, jaka jest jego przyszłość-dodał.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział,
że to nie jest zły pomysł, by sesje odbywały się w muzeum, ale w trakcie
przerwy, jak była Sesja przyszło kilka pań, by obejrzeć wystawę i ze względu na
naszą obecność nie mogły tego robić. To nie jest zły pomysł, ale trzeba
porozmawiać z Panią Dyrektor Muzeum. Jednakże zapraszam Pana
Wiceprzewodniczącego na ta rozmowę, możemy razem porozmawiać z Panią
Dyrektor, czy ktokolwiek by jeszcze chciał. Jeżeli to nie będzie stwarzało
Muzeum dużych problemów, to nie widzę żadnych problemów, by te sesje tutaj
się odbywały-dodał.
Radny Jerzy Wolski powiedział, że nie ma już Pani Dyrektor Gajek, ale mam
pytanie do Zarządu, bo chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Kiedyś
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska był temat wykaszania poboczy. Żeby nie dwa razy a trzy
wykaszać pobocza. Ja rozumiem, że jest brak środków i sił. W tym roku, jest
trzykrotny. Pogoda jest, jaka jest, rośliny szybko rosną, ale widać,
że te roboty w bardzo dobrym tempie się odbywają. Ale pobocza, które były 2-3
tygodnie temu wykaszane już są zarośnięte, następne wykaszanie będzie dopiero
przed zimą. Pamiętajmy o tym, wrzesień bądź październik tak było mówione.
I Panie Starosto, albo 3 razy będziemy kosić, i teraz chciałbym pociągnąć temat
dalej, bo też o tym mówiłem. Rozmawiałem z Panią Dyrektor w międzyczasie.
Ma tyle osób, ile ma, ale mają tylko 3 ciągniki. Zrobić 1100km poboczy będzie
jej naprawdę ciężko. Wracam do propozycji Panie Starosto do rozważenia,
czy na przykład taki SKR w Zdunach, który ma bardzo dobry sprzęt,
ma zakupioną wykaszarkę i czy nie można by nie przekazać, nie odciążyć
naszego zarządu dróg, żeby oni robili to wykaszanie? Inaczej się ogląda, jeśli się
wykasza pobocze na mojej gminie, gdzie drogi gminne są robione przez SKR na
bieżąco, a teraz będziemy musieli czekać długo, długo na kolejne wykaszanie.
To jest temat, do którego już nie pierwszy raz wracam, także proszę go wziąć
pod rozwagę. I tutaj myślę że finanse, bo jak się mają finanse, jeśli z Krępy
wyjeżdża ciągnik i jedzie gdzieś tam do końca Kiernozi. Oczywiście on kosi,
wraca, ale nie jest mobilny. Jeśli będzie baza gdzieś blisko czy to Gmina Zduny,
czy Kiernozia, na pewno będzie to bardziej mobilne i szybko zrobione, klienci
będą bardziej zadowoleni. Ale ja tylko daję temat pod rozwagę. Bo są drogi,
które bardzo pozarastały. Są miejsca, gdzie trawy poprzerastały znaki drogowe
i nie jest to wina dyrekcji i ludzi, po prostu nie da się szybciej i inaczej. Drugi
temat. Już rozmawialiśmy na niejednej kadencji na temat oświetlenia
skrzyżowania w Krępie i w Kwiatku. Pani Dyrektor Gajek przedstawiła tutaj
odpowiedź. Powiedziała tak, może nie sprecyzuję dokładnie, ale prawo
energetyczne mówi, że nie jest to problem Starosty, nie jest to problem
generalnej Dyrektor, tylko problem gospodarza tegoż terenu, czyli problem
gminy Łowicz w tej sytuacji skrzyżowanie w Kwiatku i problem gminy
Domaniewice. Dlatego mam taką prośbę, by może Zarząd zaczął rozmawiać

bezpośrednio z wójtami jednej i drugiej gminy. Może byśmy partycypowali
kosztach, ale myślę, że tematu oświetlenia tych skrzyżowań nie należy
odpuszczać. Bo to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Jeszcze III sprawa. Panie
Starosto, Szanowny Zarządzie, droga A2 jest prawie zrobiona. Jeszcze
w Zdunach mamy straszny „kociownik”, i ludzie, podmioty gospodarcze, które
mają auta ciężarowe, „łamiące się” z dróg powiatowych, czyli na przykład od
Soboty, żeby wyjechać mają naprawdę ciężko. Mówię o wysepkach, które
uważam, nie wiem, może nie znam się, ale są źle zmontowane, są za blisko.
Bo nie da się wjechać dużym samochodem od Bąkowa w kierunku Kutna,
bądź odwrotnie. I to samo jest na wielu drogach powiatowych, które wskakują
w drogi A2. czy tutaj nie da się jakichś negacji prowadzić z generalną dyrekcją?
Bo naprawdę, osobowym samochodem, to żadna trudna sprawa, wywiniesz.
Ale jeśli jedzie się ciężarowym samochodem, to ci ludzie nie mają żadnych
możliwości wbicia się, czy wstrzelenia się w drogę A2. Uważam, że jakiś błąd
zrobiono-dodał.
Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że w tym roku przyjęliśmy z Panią
Dyrektor taką zasadę, jak Pan Radny zauważył, że wykaszanie wykonujemy
własnymi siłami. Zwiększyliśmy ilość sprzętu, to znaczy ciągnik i naczepa jest
przekazana w użytkowanie PZDiT w Łowiczu. Wczoraj została zakupiona
kolejna kosiarka bijakowa. To koszenie nie będzie drugi raz przed zimą, tylko to
koszenie będzie tak naprawdę na okrągło, czyli zwiększamy ilość sprzętu,
zwiększamy przejazdów. Był problem z pracownikami, mimo tego
zapotrzebowania na pracę. Fakt, że to koszenie zostało rozpoczęte dopiero
2 tygodnie temu. Może do Kiernozi jeszcze nie dojechali, ale trasy są tak
układane, żeby praktycznie mógł jechać, żeby robił takie kółko, i nie jechał
„na pusto”. SKR- y w tym roku, wbrew temu, co jest w innych usługach
zażyczyły sobie więcej pieniędzy, z 35zł na 40zł za km i pomyśleliśmy, że sami
zajmiemy się tym wykaszaniem. Z „krajówką” można rozmawiać, ale efektów
tak naprawdę jest zero. Oni są „panami”, oni twierdzą, że projekty są zrobione
zgodnie z normami i nie ma z nimi żadnych rozmów. Wręcz przeciwnie, nawet
w Zdunach w2ystąpili do nas, żebyśmy dołożyli się do zmiany projektu,
ponieważ Wójt Kwiatkowski z gminy Zduny zauważył, że podjazd będzie za
pionowy, o dużym spadku i poprosił, żeby dołożyć się na przedłużenie tego
zjazdu. Ale zażyczono sobie za tą zmianę projektu 50.000,00zł. Oczywiście nie
zgodziliśmy się na to, i remont wykonują za własne pieniądze. Ale to tylko tyle,
bo nie damy i już. A jeżeli chodzi o to, żeby od nich coś wyrwać, to jest
praktycznie niemożliwe. O oświetleniu będziemy rozmawiać z wójtem. Jeśli
gminy same nie dadzą rady, to będziemy je wspomagać. Rozmawiałem z Panią
Dyrektor Anną Gajek, że wysepki powinny być niższe i ona powiedziała,
że zgadza się, że o parę mm są za wysokie-dodał.

To skrzyżowanie, to jakby nie było to jest droga A2 idzie z drogą powiatową.
To jest skrzyżowanie i nie rozumiem, że oni nie chcą z powiatem rozmawiaćpowiedział Radny Jerzy Wolski.
Zarządza ruchem zarządzający wyższą kategorią drogi- powiedział Starosta
Janusz Michalak.
Rozmawiałem z Panią Dyrektor Gajek, ona twierdzi, jest w końcu budowlańcem
i na pewno lepiej się zna ode mnie. Mówi, że…nawet i metrami operowała,
mówi, że są gdzieś błędy, że ileś, czy naście metrów powinno być odsunięte.
Także prawdopodobnie, nie powiem, że błędy były zrobione, ale być może oni
się nie liczyli, że w poprzek biegnie droga powiatowa. Myślę, że należałoby się
temu przyjrzeć- powiedział Radny Jerzy Wolski.
Wystąpimy o ten Bąków, bo ja tez tamtędy często jeżdżę- powiedział Starosta
Janusz Michalak.
Ale nie tylko… I jeszcze chciałbym Panie Starosto wrócić do tego wykaszania.
Tak zgadzam się, może faktycznie tutaj do niego nie dojechano. Siłą rzeczy,
przy takiej bazie, jeśli są 3 ekipy, które jeżdżą, to zawsze w pierwszej kolejności
gminy Łyszkowice i Domaniewice będą zrobione. Ale w ostatniej kolejności,
czyli kilkadziesiąt kilometrów dalej to znaki drogowe są niewidoczne,
jest kicha-powiedział Radny Jerzy Wolski.
A jak budynek na ul. Armii Krajowej-zapytał Radny Krzysztof Janicki.
Budynek na ul. Armii Krajowej w Łowiczu zaocznie matury się zakończyły,
nie jest na chwilę obecną potrzebny dla Liceum Nr 3. niemniej jednak,
trzymamy go jako rezerwę oświatową. Gdyby nie udało nam się porozumieć
z Panią Dyrektor to tam miało być kolejne miejsce dla Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łowiczu. Niemniej jednak, potrzebowałby ten budynek
konkretnej przebudowy i szkoda by było tego ładnego terenu. Może dzisiaj nie
pora, żeby o tym mówić, ale dalej ma to służyć oświacie-powiedział Starosta
Janusz Michalak.
O oświadczeniach, to samo było na ul. Poznańskiej w Łowiczu, tylko tam
chodziło o chodniki, że tak je pobudowano w górę. I nie było mowy o zmianie.
Z miastem rozmawiali ludzie. Normalny, najlepszy jest protest mieszkańców
i wtedy się przychylali do zmiany-powiedział Radny Waldemar
Wojciechowski.
Starosta Janusz Michalak powiedział, że uzupełniając zrealizowano wniosek
Radnego Krzysztofa Janickiego. Dokonaliśmy zakupu części kamizelek, tak się

akurat składało, że gimnazjum Nr 2 organizowało „Dni Wegnerowskie”
i „Rajdy Rowerowe ”, mogliśmy bezpośrednio przekazać uczniom 30 sztuk
kamizelek. I temat wniosków. Ostatnio tak się szczęśliwe składa, że szczęśliwie
one przechodzą. Może nie wszystkie kończą się podpisaniem umów, ale ostatni
taki sprzed niedzieli to jest taki, że zakwalifikowano nasz wniosek z Borówka,
to znaczy termomodernizację windy. Było 6 beneficjentów. Kolejny wniosek
składaliśmy w piątek na szpital, bo została otwarta furtka na składanie
wniosków. Złożyliśmy wniosek na kwotę ponad 20mln z czego udało nam się
uzyskać 17mln. Wpłynęło tak naprawdę 9 było, 6 jest do rozpatrzenia.
Ogłoszony jest przetarg na budowę Sali gimnastycznej w Zespole Nr 3
w Łowiczu. Przygotowujemy wniosek w końcu na tomograf, sporządzony przez
fachowców. Zajmować się będziemy przygotowaniem w najbliższym czasie
drugiego wniosku na ZOZ w Łowiczu w celu złożenia go na przełomie sierpnia
i września, a drugi na pomoc społeczną-dodał.
Radny Krzysztof Figat powiedział, Panie Starosto, taki wniosek jest, ponieważ
jest podjęta decyzja o użycie własnego sprzętu do wykaszania, to może zasadne
byłoby wykorzystanie tego sprzętu w okresie II zmianach czasowych. Dużo
łatwiej jest znaleźć kierowcę na kategorię T, niż o traktor i wykaszarkę trawdodał.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski powiedział, że w tej chwili
ustalane jest wytyczanie trasy przejazdu tych kosiarek i bez względu na to,
czy jest 15.00 czy nie po prostu pracownicy wykonują jazdę na około.
Oczywiście są poranne godziny pracy, bo logiczne jest, że nie dojedzie do
Kiernozi i z powrotem. Oczywiście przekażemy taką informację Pani Dyrektor
PZDiT w Łowiczu. Jest to jest słuszna uwaga, ciężko jest znaleźć kierowcę
kategorii „T”. Przedstawię Państwu Projekt Grabskiego, który mam nadzieję,
że na sierpniowej Sesji będzie już razem z regulaminem z uchwałą/ Zał. Nr …./
-dodał.
Panie Wojciechu, ma do Pana pytanie i zadanie. Ja mam taką prośbę,
gdyż w zeszłym miesiącu, nie wiem czy to na komisji oświatowej czy
budżetowej był wniosek Pani Dyrektor z Liceum ze Zdun odnośnie parku
i w sumie Pan nie wie nic na ten temat i Pani Dyrektor. I tu mam ze swojej
strony, taką delikatną informację, że nie że nie porozumieliście się. Ja bym miał
taką prośbę, aby się Pan tym zajął. Konkretnie, żeby się tym zająć i w terminie
2-3 tygodniowym zakończyć sprawę-powiedział Radny Krzysztof Janicki.
Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że tak jak
tłumaczyłem na komisji informacja była przekazana do Pań Dyrektor szkół.
Miały się one spotkać i porozmawiać na temat zasadzenia drzewek. Nie znam
wyniku rozmów-dodał.

Projekt Grabskiego, który otrzymaliśmy od Członka Zarządu Wojciecha
Miedzianowskiego, to co to jest za projekt? Medal, czy jakieś odznaczenie.
Jakie wymiary są tego i co to jest-zapytał Radny Paweł Bejda.
To jest projekt. Wymiary to 10cm x 12cm-odpowiedział Członek Zarządu
Wojciech Miedzianowski.
Ja mam pytanie do Pana Starosty. Co Pan zamierza zrobić z „alkieżówką”.
Ona w tej chwili jest w opłakanym stanie, jest zdewastowana, tam nie ma drzwi.
Nie ma gospodarza. Prośba jest, by zwrócić na to uwagę, ale jednocześnie też
pytanie- co dalej tą „alkieżówką”? to była pierwsza rzecz, a druga to ja
z nadstawionymi uszami słuchałem, jak Pan Starosta mówił, że Dyrekcja
Krajowych Dróg i Autostrad to jest taka, taka, taka, czy taka…Ja to wszystko
wiem, współpracowałem z nimi 4 lata. Niemniej jednak wiem, że jest to trudny
partner do rozmowy, ale trzeba być stanowczym. Trzeba jeździć, pukać,
przekonywać i używać wszelkich argumentów i wreszcie na pewno do nich to
dotrze. Także bardzo bym prosił też, jeśli Radni zgłaszają, że tego typu
problemy są, to po prostu zwiększyć częstotliwość, być może znaleźć inne
metody dotarcia, przekonania. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jaki to jest problem
-powiedział Radny Paweł Bejda.
Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że w sprawie „alkieżówki”,
nie oszukując Pana Rożeja, ten tytuł, który nie pasuje tutaj do niego.
Zwracaliśmy się z prośbą, by ją przenieść do Muzeum w Łowiczu. Zostało tego
materiału 20-30 % z oryginału, ale naprawdę chcieliśmy to zrobić. Niestety nie.
Nie stać nas, by odbudować ją na miejscu, bo trzeba by było około milion
złotych na odbudowę.
Ja myślę, że praktykanci w praktyki mogliby pomóc w tej sprawie- powiedział
Radny Jerzy Wolski.
No szkoda. Robiliśmy ekspertyzy i trzeba by było zrobić to za grube pieniądze,
bo każdy papierek dotyczący zabytku to jest kilka tysięcy złotych. Niemniej
jednak musimy porozmawiać, ponawiać wszystkie prośby-dodał.

Ad pkt. 19
Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
zamknął obrady XXXIII Sesji RPŁ.
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