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   PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 30 lipca 2009 roku  

zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym                            

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, ul. Kaliska 5a. 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Zduny. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Zduny. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Łyszkowice. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

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

uchwalenia Panu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

10. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXXV Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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W Sesji wzięło udział  20 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski.  

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że korzystając z obecności 

dziennikarza z „Nowego Łowiczanina” chciałby poprosić o sprostowanie, że              

w artykule dotyczącym Sesji Nadzwyczajnej w sprawie odwołania 

Przewodniczącego RPŁ była mowa o Łowickiej Spółdzielni Mleczarskiej a nie 

o Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcam czasem do posiłkowania się 

protokołami z Sesji Rady Powiatu Łowickiego – dodał. 

 

Radny Edward Chądzyński nadmienił, iż w powyższy artykuł został ucięty              

w części dotyczącej złożenia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego jego osoby. Tak nie powinno być – dodał.  

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XXXIII Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, nieobecni  Radni: Zofia 

Rogowska-Tylman, Jerzy Wolski, Krzysztof Dąbrowski/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XXXIV Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, nieobecni  Radni: Zofia 

Rogowska-Tylman, Jerzy Wolski, Krzysztof Dąbrowski/ 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Zduny. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zduny. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman, Jerzy Wolski, Krzysztof Dąbrowski/ 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXV/272/2009 RPŁ  z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zduny /Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Zduny. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zduny. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecni Radna Zofia Rogowska – Tylman/ 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXV/273/2009 RPŁ  z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zduny  /Zał. Nr 3/. 
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Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Łyszkowice. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Łyszkowice. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, dlaczego jest taka różnica                                           

w przekazywanych dotacjach: 13 500,00 zł dla gminy Zduny i 54 761,30 zł dla 

Gminy Łyszkowice. Poprosił o rozszerzenie informacji w których miejscach na 

terenie Gminy Łyszkowice ma być położona kostka. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że te środki zostały już przesunięte 

w podjętej uchwale RPŁ w sprawie zmian budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 

rok. Zwiększaliśmy zakres w dziale 600 z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. Teraz jest to tylko uszczegółowienie                

i prawne przekazanie między samorządami – dodał. Nadmienił, iż różnica 

wynika z tego, że w Łyszkowicach jest to ponad 2 000 m²  w pasie drogi 

powiatowej, w Zdunach jest to 150 m²  drogi wewnętrznej.  

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że w Seligowie 1290 m² 

kostki brukowej to pas przy drodze powiatowej Nr 2728, to pas przebiegający 

od kościoła do parku. Natomiast 500 m²  przy drodze powiatowej Nr 2752 jest 

to teren zajezdni autobusowej. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni Radna Zofia Rogowska – Tylman/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXV/274/2009 RPŁ  z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Łyszkowice /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 8 

 

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. 
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt 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. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał dlaczego te poprzednie wnioski nie przeszły 

na „zachowanie zasady złotej godziny.” 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że chętnych na 

dofinansowanie jest wielu, a środki do podziału są określone. Każdy projekt jest 

odpowiednio punktowany. My zostaliśmy zakwalifikowani punktowo dość 

dobrze, ale nie jako pierwsza czy druga pozycja, trochę nam zabrakło – dodał.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecni Radna: Zofia Rogowska – Tylman 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXV/275/2009 RPŁ  z dnia 30 lipca 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 5/. 

 

Ad pkt. 9 

 

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. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał o kwotę 72590,00 zł w „oświacie                             

i wychowanie” z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na co to 

zostanie przeznaczone. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w treści Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 

rok zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały 

uaktualnione wysokości rezerw, które są do realizacji. Ta kwota to wysokość 

rezerw w powyższym dziale do dyspozycji Zarządu Powiatu Łowickiego, jest to 
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faktyczny stan rezerw, tak by Rada Powiatu wiedziała jaka jest ich wysokość – 

dodała.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecni Radna: Zofia Rogowska – Tylman/  

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXV/276/2009 RPŁ  z dnia 30 lipca 2009 roku RPŁ             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 6/.  

 

Ad pkt. 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby złożyć wniosek w imieniu 

własnym, ale myśli, że także w imieniu wszystkich radnych, aby 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, jako jej reprezentant starał się 

monitorować artykuły w prasie lokalnej na temat Powiatu Łowickiego, i jeżeli 

będą jakieś odstępstwa w artykułach to by były zamieszczane do nich 

sprostowania. Jeśli się Pan do tego zobowiążę, to nie trzeba tego wniosku 

głosować – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że się zobowiąże do 

tego by reagować na takie przypadki, ale nie jest to takie proste. Zobowiązuję 

się do tego, że jeżeli będzie coś niezgodne z protokołem, to będę reagował – 

dodał. 

 

Takie rzeczy się zdarzają, sam Pan pamięta jaką gafę strzeliłem składając 

pierwszy wniosek o odwołanie Przewodniczącego RPŁ jak Word zmienił Pana 

nazwisko – dodał Radny Michał Śliwiński. Chciałbym by takie rzeczy na 

bieżąco były wyjaśniane.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił, że jeżeli któregoś z Radnych 

jakiś artykuł zaniepokoi, to niech zadzwoni do niego tak by to zadziałało. 

 

Radny Krzysztof Janicki podziękował Dyrektor PZDiT w Łowiczu za 

interwencję przy wycięciu zakrzaczeń przy ul. Kaliskiej i ul. Kolejowej. Jest to 

fajnie zrobione, dziękuję – dodał. Zapytał, jak wygląda sytuacja z budową toalet 

w Skansenie w Maurzycach. Zapytał, co się będzie działo dalej z budynkiem po 

III LO w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu. Zapytał, czy Urząd 
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Miasta w Łowiczu odtworzy chodniki przy ul. Chełmońskiego w Łowiczu. 

Zapytał jak wygląda sprawa z zatrudnieniem pielęgniarek w ZOZ w Łowiczu. 

Zapytał o lekarza Izby przyjęć w szpitali w Łowiczu. Zapytał jak wygląda 

sprawa piłki powiatowej, czy jest już ona dostępna i gdzie. Jest robiona 

inwestycja na wale na Błoniach i jest to teren Skarbu Państwa w zarządzaniu 

Powiatu i chciałbym się dowiedzieć czy zostało udzielone jakieś pozwolenie na 

budowę – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy NFZ płaci za nadwykonania 

szpitalowi łowickiemu. Zapytał, czy to prawda, że ZOZ w Łowiczu chce 

zlikwidować wszystkie przychodnie.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeśli chodzi o piłki 

powiatowe to zostało złożone zamówienie ale trwa to trzy miesiące. Piłki                   

w celach promocyjnych są dostępne w Wydziale Edukacji, jest kontrolka                   

w której należy wpisać cel wydania piłki – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż w prasie ukazała się informacja, że 

wycinanka łowicka ma się ukazać na wizerunku piłki Mistrzostw Europy                 

w 2012.  Czy to można w jakiś sposób opatentować, by nikt nam nie narzucił, że 

ściągnęliśmy z nich ten pomysł – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że ma nadzieję, że taka 

informacja pojawiła się po staraniach Powiatu Łowickiego by ta wycinanka 

ukazała się na tej piłce. Osobiście rozmawiałem z Prezesem PZPN w tym 

temacie, jesteśmy umówieni na kolejne spotkania – dodał. Poinformował, że 

jeśli chodzi o toalety w Skansenie w Maurzycach, to z informacji Dyrektor 

Muzeum w Łowiczu, wynika, że są one już gotowe.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli chodzi o budynek po III LO 

w Łowiczu to na 95% będzie tam mieściła się PPP w Łowiczu, w związku z tym 

ZPŁ zdecydował o ogłoszeniu przetargu na wynajem lokali po NZOZ WIGOR.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy Pani Dyrektor PPP wie, że planowana 

jest taka przeprowadzka.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Dyrektor Poradni została 

poinformowana, są robione drobne remonty w tym budynku. To lokum nie jest 

jednak docelowe, o tym będziemy decydować jak przeprowadzi się ZSP Nr 3 na 

ul. Powstańców w Łowiczu – dodał. Nadmienił, iż jeśli chodzi o lekarza Izby 

Przyjęć to według informacji Dyrektora ZOZ w Łowiczu to już jest bo miał być 

od miesiąca sierpnia. O pielęgniarkach rozmawialiśmy z Dyrektorem i ma on 

rozmawiać  z personelem o dopasowaniu do potrzeb, bo w niektórych 
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oddziałach zwiększyło się obłożenie na innych zmniejszyło – dodał. Stwierdził, 

iż ZPŁ nie może wszystkiego narzucić Dyrektorowi jednostki, może uprzejmie 

prosić. Poinformował, że jeśli chodzi o ul. Chełmońskiego, to Miasto miało to 

odnowić, ale zaproponowaliśmy to do wpisania do Schetynówki, która będzie 

składana w miesiącu wrześniu 2009 roku i zostanie tam to wpisane.  

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że był na Sesji Rady Miejskiej na 

której zdejmowali środki na ten cel uzasadniając to czymś innym, a ta ulica 

wygląda fatalnie.   

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli chodzi o wał na Błoniach to 

on jest Skarb Państwa, ale zarządza nim Wojewódzki Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Łodzi i on tym dysponuje. Jeśli chodzi o NFZ to w pierwszym 

półroczu to nie ma nadwykonań zbyt dużo, będzie około 600 00,00 zł 

nadwykonań i te środki przejdą na II półrocze. Dyrektor uzgadnia z załogą 

propozycje premii kwartalnych od 5% do 45% płac zasadniczych 

uwarunkowanych wielkością wykonania kontraktów – dodał. Poinformował, że 

jeśli chodzi o likwidację przychodni przy ZOZ w Łowiczu to Powiat wystąpił o 

wykreślenie ze statutu 10 poradni ale są to poradnie które od dłuższego czasu 

nie działają najstarsza poradnia od 10 lat, trzy poradnie od 9 lat, jedna od 7 lat, 

jedna od 2 lat, cztery przestały działać w tym roku, z tego to jest POZ, położna 

środowiskowa, gabinet pielęgniarski, poradnia chorób płuc i gruźlicy. Te 

wszystkie poradnie są zabezpieczone – dodał.  

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że swego czasu odbyły się 

połączone Komisje RPŁ, które wypowiedziały się o tym, czy można przenieść 

PPP na ulicę Świętojańską po NZOZ WIGOR. Komisje się wypowiedziały 

pozytywne na ten temat, ale Pani Dyrektor nie zgodziła się na tą przeprowadzkę, 

gdyż uważa, że ma za mały metraż, a PPP byłaby tam docelowo – dodał. 

Nadmienił, iż zdecydowano przenieść Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

na ul. Armii Krajowej.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy PZDiT  w Łowiczu zostało uzgodnione 

spotkanie w sprawie ul. Armii Krajowej i ul. Małszyce i ul. Płockiej i czy były 

już jakieś rozmowy. Chciałbym uczestniczyć w tych rozmowach – dodał. 

Zapytał jak wygląda sprawa z kamizelkami ochronnymi.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że kamizelki już są i czekają na jakiś 

pomysł rozdania.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski nadmienił, iż podczas Biesiady 

Łowickiej odbędzie się wyścig listonoszy i to będzie dobra okazja do rozdania 

tych kamizelek.    
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że odbyło się jedno spotkanie 

na którym wnioskowano o namalowanie pasów dla pieszych przy sklepie                      

i ułożenie kostki brukowej, a także łańcuchów przy przejściu, projekt będzie 

przygotowany i ma być to realizowane. Na drugim spotkaniu była omawiana 

sprawa położenia asfaltu przy ul. Płockiej.  Musi wejść w to Gmina, Miasto i my 

– dodał.  

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że sprawa jest bardzo poważna, bo chodzi    

o nieszczęście ludzki, chodzi o tragedię, która miała miejsce w szpitalu                       

w Łowiczu, bo podczas porodu popełniono błąd lekarski. Ja się opieram na 

doniesieniach prasowych, więc chciałbym zapytać u źródła, z tego co wiem 

zapadł już wyrok pierwszej instancji wydany na lekarza, który popełnił ten błąd, 

z tego co wiem rodzice tego zmarłego dziecka wystąpili o odszkodowanie do 

ZOZ w Łowiczu w kwocie około 1 000 000,00 zł – dodał. Zapytał, kogo 

obciąży ta kwota jeśli zostanie ona zasądzona w całości i kogo ona dotknie 

bezpośrednio. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że został złożony pozew przeciw 

szpitalowi łowickiemu na około 800 000,00 zł. Odbyły się już pierwsze 

rozprawy. ZOZ w Łowiczu jest ubezpieczony na kwotę 250 000,00 zł 

jednorazowego ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe na więcej nie 

ubezpieczają. Istnieje możliwość dochodzenia kwoty od lekarza. Są pewne 

okoliczności łagodzące dla szpitala, ponieważ nie przepisuje się całej winy temu 

zabiegowi porodu, okazuje się że wcześniej były zaniedbania podczas 

prowadzenia ciąży i badań, ktoś wcześniej zaniedbał sprawę i ta wina szpitala 

jest tylko w połowie – dodał.         

 

Ad pkt. 11 

 

Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXXV Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

B. Prus-Miterka 


