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P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/09 

 

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 sierpnia 2009 roku 

w ZSP Nr 4, ul. Kaliska 5a w Łowiczu 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 

roku. 

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 

roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowych                

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2009/2010. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie włączenia CKP 

w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im T. Kościuszki w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół publicznych prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  terytorialnego lub 

osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania 

rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla niepublicznych szkół 

Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, 

dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.   

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów 

sportowych. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Chąśno. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Bielawy. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Zduny. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

stanowiących własność PŁ obejmującej lokale budynku w Łowiczu przy 

ul. Podrzecznej 28a. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 

działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Łyszkowice. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009rok.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej  na 2010 rok. 

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

27. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek otworzył 

XXXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. Przywitał wszystkich Radnych oraz 

zaproszonych gości.  
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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. 

Ad pkt.3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Radny Dariusz Mroczek zawnioskował o wprowadzenie do obrad sesji punktu 

w sprawie wygaśnięcia jego mandatu jako Radnego Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXXVI SESJI RPŁ W DNIU 26 sierpnia 2009 ROKU O GODZINIE 11.10 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.15 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek zapytał, czy są 

jakieś wnioski do porządku obrad. 
 

 

Radny Dariusz Mroczek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu: uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu jako Radnego Powiatu 

Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ Nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman, 

Paweł Bejda, Andrzej Pełka, Edward Chądzyński /: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

wprowadzili do porządku obrad punktu: uchwała w sprawie wygaśnięcia 

mandatu Dariusza Mroczka jako Radnego Powiatu Łowickiego. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

Dariusza Mroczka.  

5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 

roku. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 

roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

10. Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowych                 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2009/2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie włączenia CKP                         

w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im T. Kościuszki w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół publicznych prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  terytorialnego lub 

osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania 

rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla niepublicznych szkół 

Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 

niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.   

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów 

sportowych. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Chąśno. 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Bielawy. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Zduny. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

stanowiących własność PŁ obejmującej lokale budynku w Łowiczu przy 

ul. Podrzecznej 28a. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 

działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Łyszkowice. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009rok.  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej  na 2010 rok. 

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

28. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman, Paweł 

Bejda, Andrzej Pełka, Edward Chądzyński /: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Ad pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

Dariusza Mroczka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odczytał 

oświadczenie Radnego Dariusza Mroczka. /Zał. Nr 2/  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ Nieobecni Radni: Zofia Rogowska-Tylman, 

Paweł Bejda, Andrzej Pełka, Edward Chądzyński, nie głosował Radny Dariusz 

Mroczek /: 
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za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę XXXVI/277/209 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Mroczka z funkcji radnego /Zał. Nr 3/ 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek podziękował 

Radnemu Powiatu Łowickiego Dariuszowi Mroczkowi za lata współpracy.   

 

Dariusz Mroczek podziękował wszystkim za współpracę i życzył wszystkiego 

dobrego. 

  

Ad pkt.5 

 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym/ Nieobecni Radny Andrzej Pełka, Edward Chądzyński/: 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego              

w okresie między sesjami.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie międzysesyjnym od  

dnia 19 czerwca  2009 r. do dnia 25 sierpnia 2009 roku ZPŁ odbył 12 

protokołowanych posiedzeń i najistotniejszymi tematami posiedzenia było: 

 

w zakresie edukacji  

Zarząd Powiatu Łowickiego zatwierdził oferty edukacyjne szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 zmienione w dniu 24 czerwca 

2009 roku podczas symulacji komputerowych przeprowadzonych z udziałem 

Zarządu Powiatu Łowickiego, dyrektorów szkół oraz radnych Rady Powiatu 

Łowickiego. Zmiany w ofercie edukacyjnej naboru do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 wynikają z wyników naboru 

uzyskanych podczas symulacji komputerowych. 
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Utrzymano kwotę dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu kultury 

fizycznej i sportu dla MKS „Pelikan” w Łowiczu. 

ZPŁ zdecydował o przyznaniu dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla 

Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Wyrażono zgodę na przesunięcie terminu wykupu lokalu przez Pana 

Glinkowskiego Zdzisława. Pani Burzykowska, która jest córką Pana 

Glinkowskiego złożyła pismo  w ww. sprawie. Termin wykupu przesunięto do 

końca sierpnia 2009 roku. 

 

Wyrażono zgodę na wymianę rury  w budynku w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 

28a w związku z koniecznością przekazania lokalu nr 2 Państwu Szymańskim. 

Orientacyjny koszt naprawy będzie wynosić 1000,00 zł netto. 

 

ZPŁ wyraził zgodę na wycięcie drzew w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Łowiczu. 

 

Zapoznano się z protokołem z I przetargu sprzedaży lokalu 64D/3 w Zduńskiej 

Dąbrowie. 

 

Zlecono podział nieruchomości nr 4667/60 położonej w Łowiczu Obr. Kostka w 

celu wydzielenia drogi wewnętrznej. 

 

Zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej                          

i Kartograficznej w Łodzi na wykonanie prac geodezyjnych polegających na 

wyłączeniu dokumentów z zasobu PODGiK w Łowiczu- zgodnie z 

opracowanymi warunkami technicznymi. 

 

Wyrażono zgodę na podnajem pomieszczenia dla TP.S.A. Ilość zajmowanego 

miejsca w jednym pomieszczeniu wynosiłaby 1,5m, jest to operator sieci 

NETIA. 

 

w zakresie ochrony środowiska  

 

ZPŁ wyraził zgodę na utworzenie w budżecie Powiatu Łowickiego zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody 

Bolimów – Nieborów”. 
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w zakresie spraw budowlanych 

 

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Dostawa i montaż regałów przesuwanych oraz regałów 

szufladowych na mapy geodezyjne format A1 do archiwum w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                      

i Kartograficznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia 

dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Komisja przetargowa 

po dokonaniu badania złożonych ofert przedstawiła propozycję wyboru 

najkorzystniejszej oferty, czyli ofertę złożoną przez METALSPRZĘT Sp. z o.o. 

Uzyskała ONA najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ustalonego 

przez Zamawiającego, którym była cena. 

 

Wyrażono zgodę na budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków 

przy ul. Starościńskiej i Stanisławskiego, przechodzącej przez teren działek nr 

3182/4, 3182/6 i 3182/7 stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 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”. 

Komisja przetargowa po dokonaniu badania złożonych ofert przedstawiła : 

Propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta złożona przez SZURGOT 

Sp. z o.o. uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny 

ustalonego przez Zamawiającego, którym była cena, oraz Propozycję odrzucenia 

ofert: 

- Oferta nr 7 złożona przez firmę „BUDOWA ŁOWICZ” Sp. z o.o. z siedzibą  w 

Łowiczu przy ul. Katarzynów 17 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

Wykonawca zaoferował udzielenie 24 miesięcy gwarancji na wykonane 

roboty budowlane.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na 

przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji. Oferta jest 

niezgodna ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Oferta nr 10 złożona przez firmę COPPER-POL Jacek Owczarek z siedzibą                  

w Pabianicach przy ul. Polnej 3 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

Wykonawca nie określił w ofercie okresu gwarancji na wykonane roboty 

budowlane. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot 

zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji. Oferta jest niezgodna ze  

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – dodał. 
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w zakresie spraw organizacyjnych 

 

ZPŁ zaakceptował  wniosek Dyrektora ZOZ w Łowiczu z dnia 10.06.2009 roku 

o zmianę Harmonogramu planowanych remontów i inwestycji w 2009 roku               

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w związku z powstałymi 

oszczędnościami po wykonaniu zadań: winda dla osób niepełnosprawnych oraz 

wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb kotłowni gazowej 

szpitala w Łowiczu w wysokości 28 829,07 zł, Dyrektor prosił o wyrażenie 

zgody na przeznaczenie ww. kwoty na inne zadania zgodnie z harmonogramem, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 09.06.2009 

roku. 

 

ZPŁ wyraził zgodę w sprawie powołania biegłego- pani Magdaleny Aulich do 

wykonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest: Dostawa tomografu komputerowego wraz                         

z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej.  

 

w zakresie spraw finansowych 

 

ZPŁ zapoznał się z realizacją dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Łowickiego na dzień 31.05.2009 roku 

 

Przyjęli Informację z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 

2009 roku. 

 

Przyjęli Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 

2009 roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

w zakresie spraw związanych z pomocą społeczna 

 

Członkowie zarządu Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę PCPR w Łowiczu na 

złożenie projektu do dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II” pn.: „Sprawny dojazd – szansa dla 

osób niepełnosprawnych”. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy                      

w Łowiczu nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że ZPŁ podejmował szereg uchwał 

ZPŁ oraz opiniował Uchwały RPŁ na dzisiejszą Sesję RPŁ. 
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Panie Starosto ostatnio  było mówione, że będą  zmiany w Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Tak. Umowa Panu Dyrektorowi kończy się z końcem września. Zarząd 

postanowił ogłosić konkurs na to stanowisko- odpowiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

A dlaczego nie została przedłużona- zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Jest to normalna procedura. Zarówno Pan Dyrektor jak i inne osoby inne mogą 

startować do tego konkursu- odpowiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że w czasie między 20 czerwca a 25 sierpnia 2009 roku brał udział                             

w następujących uroczystościach: 

 

20 CZERWCA 2009 ROKU 

 

Dni Łowicza 

 

21 CZERWCA 

 

Obchody 130 rocznicy OSP w Łowiczu 

 

23 CZERWCA 

 

Noc Świętojańska w Kiernozi 

 

25 CZERWCA 

 

XXV Sesja rady Gminy Zduny 

 

26 CZERWCA 

 

XXX Sesja Rady Gminy w Łowiczu 

 

2 LIPCA 
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Pokonkursowa Wystawa  „Rękodzieło Regionu Łowickiego” w Muzeum                        

w Łowiczu 

 

7 LIPCA 

 

Uroczystości w ramach miejskich obchodów „Roku Jana Wegnera”. 

 

11, 12 LIPCA 

 

Dni Bełchowa. Bardzo chciałbym podziękować Radnym, którzy reprezentowali 

Powiat Łowicki w meczu. Tym razem przegraliśmy-dodał.  

  

13 LIPCA 

 

Obchody „Dnia Kiernozkiego Dzika” 

 

1 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

Obchody Powstania Warszawskiego 

 

8 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

Otwarcie wystawy Zdzisław Pągowski 1909-1976 w setną rocznicę urodzin. 

Polecam Państwu zapoznanie się z twórczością Zdzisława Pągowskiego. 

 

15 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

Uczestnictwo we mszy Św. Z okazji Dnia Wojska Polskiego i rocznicy „Cudu 

nad Wisłą” 

 

16 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

V Derby w powożeniu zaprzęgami konnymi Ziemi Skierniewickiej i Gminy 

Nieborów. 

 

19 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

Sesja Rady Gminy w Kiernozi. 

 

23 SIERPNIA 2009 ROKU 

 

„Księżackie Jadło” na Nowym Rynku w Łowiczu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek odczytał pismo, jakie 

otrzymał od Starosty Powiatu Świdnickiego /Zał. Nr 4/. Powiedział, 

że można by było wziąć udział w zawodach, które mają rangę prestiżową.   

 

Ad pkt.8 

 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 

roku. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i szczegółowo omówiła 

informacje z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku. 

/Zał. Nr 5 / 
 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał jakie jest zagrożenia na obecny rok. 

 

W tej chwili nie widzimy żadnego zagrożenia. Widnieje tylko procentowe 

wykonanie za I półrocze, ale na dzień dzisiejszy zaangażowania jest więcej niż 

50%- odpowiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Ad pkt.9 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 

roku w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, 

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i szczegółowo omówiła 

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku 

w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu / Zał. Nr 6/  

 

Ad pkt.10 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowych 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do 

nowego roku szkolnego 2009/2010. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła Podsumowanie roku 

szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowych i wychowawczych 

działających na terenie powiatu oraz informację z przygotowania szkół                        
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i placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2009/2010  

/Zał. Nr 7/ . 

 

Co Pani Dyrektor i Wydział w nowym roku szkolnym zrobi, 

żeby w przyszłym roku szkolnym więcej uczniów z zewnątrz znalazło się 

w naszych szkołach. Z tego co  Pani mówiła na posiedzeniu Komisji więcej 

uczniów odeszło z naszego powiatu niż przybyło- zapytał Radny Eugeniusz 

Bobrowski 

 

Tak, zgadza się. Niedawno mieliśmy naradę z dyrektorami, będzie kolejna 

narada. Opracowaliśmy strategię, która będzie miała na celu zapromowanie 

szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiając ofertę naszych szkół myślimy, 

że przybędzie więcej uczniów w naszym powiecie. Mam nadzieję, 

że w najbliższym czasie będzie Państwu przedstawiony materiał- powiedziała 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk. 

 

Ad pkt. 11  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek przedstawił 

projekt uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa 

Janickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 15 MINUTOWĄ PRZERWĘ 

W OBRADACH XXXVI SESJI RPŁ W DNIU 26 sierpnia 2009 ROKU                                               

O GODZINIE 11.40 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 11.55 

 

Na Sesji, na której była składana rezygnacja pani prawnik nas poinformowała, 

że po miesiącu czasu ta rezygnacja, która jest złożona z prawnego punktu 

widzenia staje się wykonana i nie potrzeba tego punktu przyjmować na sesję.              

A dziś mamy punkt głosowania nad rezygnacją radnych- powiedział Radny 

Michał Śliwiński. 

 

Panie Radny, Pan wybaczy, nie jestem prawnikiem. Bardzo proszę Panią 

Mecenas o wyjaśnienie tej sprawy- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu 

Łowickiego Marcin Kosiorek. 
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Może ja przeczytam przepis – nadmieniła Radca Prawny Zuzanna Kordialik-

Gronczewska. Poinformowała, że „w przypadku rezygnacji Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 

rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 

złożenia rezygnacji. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 

w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji przez 

Radnych z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta 

uchwała”.  

 

7 sierpnia minęło 30 dni- powiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

Do 31 sierpnia- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek. 

 

Jest w ciągu 30 dni, ale później jest jeszcze nie podjęcie uchwały w ciągu 

jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem  

rezygnacji przez Radę z dniem ostatniego dnia miesiąca- powiedziała Radca 

Prawny Mecenas Zuzanna Kordialik-Gronczewska. 

   

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -10 

przeciw:  -1 

wstrzymało się: -9 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/278/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                     

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Janickiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8 /. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek przedstawił 

projekt uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda 

Chądzyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -10 

przeciw:  -1 

wstrzymało się: -9 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/279/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                     

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Chądzyńskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 9 / 
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Ad pkt.12  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek zapytał, czy są jakieś 

kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego 

 

Nie zgłoszono żadnych kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek poinformował, że 

obradowanie nad tym punktem staje się bezprzedmiotowe. Przejdziemy do 

kolejnego punktu – dodał. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie włączenia CKP 

w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im T. Kościuszki w Łowiczu. 

 

Radny Michał Śliwiński przeprosił, że przeszkadza w omawianiu punktu 13, 

ale Przewodniczący Rady tak szybko prowadzi obrady, że nie zdążył wcześniej. 

Wyrażam pełne zdziwienie, że nikt z Pana klubu nie chce zasiąść przy Panu – 

dodał. 

 

Ja nie jestem szefem klubu, także w tej  kwestii się nie wypowiadam. 

Ja prowadzę w tej chwili obrady-odpowiedział Przewodniczący Rady Powiatu 

Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

To nie jest tak, że nikt z nas nie chce usiąść. Uważam, że Pan Przewodniczący 

robi to bardzo dobrze. Każdy z nas pełni jakieś funkcje 

i chcielibyśmy się wywiązać ze swoich funkcji, które piastujemy w Radzie 

Powiatu-powiedziała Radna Jolanta Kępka. 

 

Panie Przewodniczący za przebieg, obrady i przygotowanie Sesji odpowiada 

Pan wspólnie z Zarządem. Skoro nie było konsultacji i spraw merytorycznych 

dotyczących powołania Wiceprzewodniczących, to uważam za ośmieszanie się        

i nas i mediów i wszystkich, że się wprowadza punkt do porządku obrad bez 

przygotowania. Krótko, świadczy to o Pańskiej niekompetencji- powiedział 

Radny Janusz Żurek. 
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Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie włączenia CKP w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im 

T. Kościuszki w Łowiczu. 

  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży 

i Promocji-pozytywna   

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/280/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                    

w sprawie włączenia CKP w Łowiczu do ZSP nr 2 RCKU im T. Kościuszki                 

w Łowiczu / Zał. Nr 10 / 

   

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży 

i Promocji-pozytywna   

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/281/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                     

w sprawie nazwy ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu                           

/ Zał. Nr 11 / 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania   

i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół publicznych prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  terytorialnego lub osobę 

fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół 
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publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  

terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

   

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży 

i Promocji-pozytywna   

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/283/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                       

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla szkół 

publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu  

terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania /Zał. Nr 12 /  

 

Ad pkt.16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalania trybu udzielania 

rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla niepublicznych szkół 

Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 

niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie ustalania trybu udzielania rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla 

niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, 

dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży 

i Promocji-pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 
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podjęli Uchwałę Nr XXXVI/284/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                     

w sprawie ustalania trybu udzielania rozliczania dotacji z budżetu PŁ dla 

niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, 

dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania./ Zał. Nr 13 / 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów 

sportowych. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania 

i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży 

i Promocji-pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/285/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                      

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbywania 

oraz wysokości stypendiów sportowych / Zał. Nr 14 /. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Chąśno. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Chąśno. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski powiedział, że do tej pory przygotowane były 

ośrodki zdrowia do ewentualnej sprzedaży. Nie mam nic przeciwko przekazaniu 

tych ośrodków zdrowia zarówno w 1, 2 jak i 3 gminie na rzecz Samorządu 

Gminnego. Niemniej jednak, patrzę na te wyceny i to jest wartość ponad 3mln 

zł. W związku z tym mam wątpliwości, ponieważ mamy sporo dróg 
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powiatowych, które są w tych gminach. Swego czasu mówiliśmy, 

że jeśli będziemy sprzedawać te nieruchomości, to pieniądze przekażemy na 

budżet zdrowia, a szczególnie na szpital. Teraz raptem ni z tego, ni z owego                 

3 ośrodki przekazujemy. Czy nie za szybko to robimy-dodał. 

 

W zapisie jest „w celu realizacji zadań własnych gminy...”. Ja rozumiem, 

że gmina może sobie zrobić z tym budynkiem, co jej się rzewnie podoba, 

czy ma być tam służba zdrowia. W tym momencie, jeśli gmina będzie 

właścicielem tego, to będzie robić z tym budynkiem co chce. Wiem, że były 

długie rozmowy, co ma być robione z tymi budynkami. Już 3 kadencję trwa 

dyskusja, co z tymi budynkami zrobić-powiedział Radny Jerzy Wolski.   

 

Zadanie własne gminy, to ma być służba zdrowia-odpowiedziała  Główny 

Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska. 

 

Starosta Janusz Michalak powiedział, że nie może być uzasadnienia takiego, 

że uchwała jest o darowiźnie, ale za to, że ta gmina daje nam to, tamta tamto.              

W przypadku Gminy Chąśno sytuacja może być podobna, 

jak w przypadku Gminy Łyszkowice. Obecnie prowadzący NZOZ lekarz buduje 

w sąsiedztwie poradnię i będzie prowadził usługi we własnym zakresie. Byłoby 

błędem wstrzymywanie zasady, że tylko na służbę zdrowia. Tak mieliśmy                  

w Łyszkowicach, że w końcu sprzedaliśmy za ¼ wartości. Ponadto Gmina 

Chąśno zadeklarowała, że jeśli wyprowadzi się lekarz do swoich pomieszczeń, 

to ogłosi konkurs na wynajem, a jeśli nie, to planują w tym ośrodku 

zorganizować Ośrodek Kultury. Dlatego zapis jest taki jaki jest. W przypadku 

Nieborowa, Łyszkowic, czy Kocierzewa nie było chęci rozmowy na ten temat, 

chęci przejmowania.  Dlatego Powiat ma obowiązek, jeśli obecni lekarze 

prowadzący ośrodek w gminach zrezygnują z prowadzenia ich, to będziemy 

mieli problem, bo będziemy musieli dać pomieszczenia. Gmina Chąśno 

zamierza po wyprowadzeniu lekarza zorganizować w pomieszczeniach część 

GOK-u, jeśli się nie uda cały budynek będzie służył jako GOK. W Gminie 

Zduny Pan Wójt twierdzi, że nie będzie rozwiązywał umowy z obecnym 

lekarzem, ale jeśli ten będzie chciał się wyprowadzić, to będzie szukał w to 

miejsce innego lekarza. Podobnie w Gminie Bielawy. Wójt Gminy Chąśno, Pan 

Reczulski zaproponował, że przeprowadzi inwestycję w ramach Schetynówek 

na 8 km drogi, po 300.000,00zł dokładałyby gminy, 300.000,00zł nasz dodatek, 

a 600.000,00zł dołożyłby Skarb Państwa. Wtedy wspomagamy te pieniądze 

nawet więcej niż o połowę. Deklaruje też, że jeżeli ten wniosek nie zostanie 

zaakceptowany, to zrobimy o połowę roboty mniej. Jeżeli chodzi o Zduny, to 

można powiedzieć, że już zostało wykonane nawet trochę więcej niż 50%, 

bo i w zeszłym roku wykonywaliśmy wspólne zadania z Gminą Zduny 

i w tym roku. Przyszły rok będzie troszkę słabszy, ale to dlatego, że Gminę 

Zduny czeka budowa mostu w Strugienicach i środki inwestycyjne pochłonie 
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gminie prawie w całości. Jeśli chodzi o Gminę Bielawy, to jest inny przypadek, 

ale też interesował nas. W związku z tym, że Gmina posiada nowy sprzęt do 

utrzymania dróg, do napraw, zaproponowała aby wprowadzić zimowe 

utrzymanie dróg przez 5 lat i zgodzili się na to, że nie zimowe a całoroczne 

przez okres 3 lat. W pieniążkach też będzie więcej niż 50% z konieczności 

mniejszego wydatkowania. Dlatego nie jest to tak wprost, chociaż chyba też nie 

jest dobre jak tak bezpośrednio ten dał tyle a ten tyle. Nieraz jest tak, że ten co 

mniej daje a szczerze, to daje więcej-dodał. 

 

W następnej Uchwale Rada będzie podejmowała wzięcie kredytu prawie 

w wysokości 5mln złotych- powiedział Radny Eugeniusz Bobrowski.  

 

Jest zmniejszenie do niecałych 4 mln- powiedziała Skarbnik Powiatu Ewa 

Kotarska. 
 

Trochę tego majątku przekazujemy. Ja nie mówię, że to jest źle. 500 km zostaje, 

prawie 30 km dróg mamy nieutwardzone. Dobrze by było...- powiedział Radny 

Eugeniusz Bobrowski. 

 

...nie ma woli przejęcia i dopóki takiej nie będzie, to my nie wciśniemy tego 

nikomu. Też trzeba zauważyć, w woli sprawiedliwości, że inwestycje są 

w tym roku wyższe niż z lat ubiegłych- odpowiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska- pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/286/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości 

na rzecz Gminy Chąśno/ Zał. Nr 15 / 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy 

Bielawy. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Bielawy. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska- pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/287/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości 

na rzecz Gminy Bielawy/ Zał. Nr 16 / 

 

Ad pkt. 20 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Zduny. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Zduny. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska- pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/288/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości 

na rzecz Gminy Zduny/ Zał. Nr 17 / 
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Ad pkt. 21 

 

Rozpatrzenie sprawy zatwierdzenia projektu uchwały RPŁ w sprawie 

sprzedaży lokali stanowiących własność PŁ obejmującej lokale budynku                  

w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 28a. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego obejmującej lokale budynku w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 28a. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska- pozytywna 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH 

XXXVI SESJI RPŁ W DNIU 26 sierpnia 2009 ROKU 

O GODZINIE 12.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.45 

  

Radni w głosowaniu jawnym/ nie głosował Radny Paweł Bejda/ 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/289/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność PŁ obejmującej lokale 

budynku  w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 28a. / Zał. Nr 18/ 

 

Ad pkt. 22 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 

działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. 
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Dlaczego likwidujemy taką poważną placówkę? Sam jestem po 

doświadczeniach z własną mamą kiedy miała depresję pooperacyjną i wiem, że 

taka placówka jest potrzebna do konsultacji. A na tą chwilę likwidujemy 

placówkę psychiatryczną- powiedział Radny Michał Śliwiński. 

  

Nie likwidujemy placówki psychiatrycznej, tylko jej jedną z komórek 

organizacyjnych, sam gabinet stomatologiczny, będący w strukturze całego 

Psychiatrycznego ZOZ-u. Czyli placówka cała zostaje, psychiatria będzie 

funkcjonować- odpowiedziała Główny Specjalista Wydziału OR Joanna 

Jaros.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/290/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w 

sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łodzi /Zał. Nr 19 / 

 

Ad pkt. 23 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Łyszkowice. 

 

Członek Zarządu Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały RPŁ 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice. 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska- pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/291/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice /Zał. Nr 20/ 
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PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH 

XXXVI SESJI RPŁ W DNIU 26 sierpnia 2009 ROKU O GODZINIE 12.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.55 

 

Ad pkt. 24 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -20 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/292/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku                   

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

 

Ad pkt.25 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

Jeżeli chodzi o kredyt 3mln900, to czy można by było wskazać konkretnie, na 

które zadania będzie brakować pieniędzy, gdyby nie był kredyt wzięty 

w takiej dużej kwocie. Bo Pani powiedziała o 1mln z własnego kredytu 

a pozostałe 2mln 900 były wzięte na spłatę rat-zapytał Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Nowa ustawa o finansach publicznych, która już obowiązuje od 1 stycznia 2006 

roku zasadniczo zmieniła na co można zaciągać kredyty. Bo kiedyś tak było, że 

jest dane zadanie inwestycyjne i zaciągamy na to zadanie inwestycyjne. W tej 
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chwili ustawa wymienia dokładnie na co można zaciągnąć kredyty, i tak na 

przykład można zaciągnąć na spłatę rat kredytów i pożyczek, to jest art.82. To 

jest na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań                    

z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tej chwili należy to 

zinterpretować w ten sposób, że przygotowując projekt uchwały Rady Powiatu 

wprowadzamy określone zadania, powodujemy jakieś zwiększenie deficytu i na 

potrzeby tego deficytu zaciągamy kredyty- powiedziała Skarbnik Powiatu Ewa 

Kotarska. 

 

Zgadzam się z Panią. Ale planując tą uchwałę na dzisiejszą Sesję myślę, że 

Zarząd wiedział, że ma zaplanowany deficyt 6 milionowy i analizował że 

wystarczy 3mln900. Chyba, że przedstawiając uchwałę powiedział „a na razie 

weźmy 3mln900.” Myślę, że tak nie było. Dlatego chciałbym, żeby powiedziano 

nam konkretnie, na które zadania będę te pieniądze przeznaczone- powiedział 

Radny Michał Śliwiński. 
 

W tej chwili będzie to trudne, ponieważ przy wprowadzaniu zadań tak jak Pani 

Skarbnik mówiła faktycznie tak było, że wprowadzenie zadania powoduje 

zwiększenie deficytu i wówczas zostanie pokryty z kredytu. Jeśli zechciałby Pan 

poczekać chwilę to na jutro mógłby Pan taką informację dostać. Tak jest, bo ja 

naprawdę nie pamiętam na co akurat konkretnie, kiedy był zwiększony deficyt, 

przy której inwestycji. Na pewno usiedliśmy sobie i pomyśleliśmy tak: możemy, 

praktycznie zaplanowany jest 5mln200 i on jakby nie jest dzisiaj wyrażanie 

zgody na prowadzenie takiego kredytu do budżetu po stronie przychodów, tylko 

jakby już na fizyczne przyjęcie, bo on już jest w budżecie. Tylko stwierdziliśmy, 

że nie musimy już zabezpieczać, zapisywać pieniędzy w budżecie na wniosek, 

który był składany do RPO, który jest na liście rezerwowej: remont drogi 

Bielawy- Walewice. Tam część środków własnych jest niecałe 400.000,00zł, tą 

kwotę zostawiamy a za część w wysokości bodajże 1mln200zł byłaby pokryta 

ze środków unijnych. Jeżeli umowa zostanie podpisana to już środki możemy 

podziałkować, czyli nie ma potrzeby zaciągania na niego kredytu. Już                        

w momencie składania wniosku musieliśmy pokazać, że te pieniądze mamy. 

Teraz zmieniło się trochę i nie będziemy musieli pokazywać wirtualnych 

pieniędzy w budżecie po to, żeby składać wniosek- powiedział Starosta Janusz 

Michalak. 
 

Zgadzam się z Panem Starostą, ale to by świadczyło o tym, że tak naprawdę ta 

kwota, która dzisiaj jest przedstawiona na Sesji nie jest do końca przemyślana. 

Myślę, czy każdą kwotę, każdy odcinek inwestycji przeanalizowaliście? Bo 

czasami bywa tak, że biorąc kredyt większy od razu możemy zapłacić mniejszą 

prowizję, niż biorąc tę kwotę 2 razy na raty. Dlatego zastanawiam się nad tym, 

czy faktycznie  ta kwota, która jest dzisiaj przedstawiona jest kwotą potrzebną 

na już, bądź nie za małą-powiedział Radny Michał Śliwiński. 
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Zapewniam Pana i Radnych, że ta kwota była bardzo przemyślana 

i dyskutowana w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Przed chwilą 

analizowaliśmy wykonanie budżetu za I półrocze, z którego wynika, 

że z udziału w podatkach z dotacji Wojewody mamy dziurę ponad 1  mln 

złotych. Co prawda jest to trochę perfidne, ponieważ pieniędzy nie mamy, 

ale pisma mówią, że może się tak zdarzyć, że blokujemy wydatki.  

Z wykonania dotychczasowego budżetu nie będzie potrzeby zwiększania 

kredytu-powiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Jeżeli była taka skrupulatna analiza, to myślę, że z 4 głów Członków Zarządu 

każdemu coś tam pozostało na co faktycznie te środki będą potrzebne. Każdy              

z Was całą tę kwotę mógłby nam złożyć- powiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

Panie Michale samych drogowych zadań jest w tym roku 34. Nie dam rady tak 

powiedzieć „na tym zostaje, na tym brakuje”- odpowiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Ale jest czterech Członków Zarządu. Każdy ma jakąś tam swoją działkę i tą 

swoją działkę powinien obstawać, powiedzieć na której mu brakuje i dlatego te 

pieniądze są  potrzebne- powiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

Jeśli można się wtrącić. Jest propozycja, czy Zarząd może Panu Radnemu 

w formie pisemnej odpowiedzieć. Czy to Pana Radnego by satysfakcjonowało- 

zapytał Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Trzeba by było dziś nie wprowadzać uchwały- powiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Panie Przewodniczący, ok. Tylko w takim razie dziś nie powinniśmy tego 

głosować na Sesji- powiedział Radny Michał Śliwiński. 

 

W każdym razie można złożyć wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad- 

powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Uważam, że nie bardzo- powiedział Starosta Janusz Michalak. 

To jest wniosek Przewodniczącego- zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

O tym, że taki kredyt musimy zaciągnąć, żeby pokryć deficyt, to już 

decydowaliśmy na kilku poprzednich Sesjach-powiedział Starosta Janusz 

Michalak. 

 

Panie Starosto, może dobrą manierą by było tak, że jak zaciągamy taki kredyt, 

żeby Zarząd przygotował konkretnie na Komisję tak jak Pan powiedział, że ten 
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kredyt będzie na to, na to..., szczegółowo. Bo i takie dyskusje później by nie 

miały miejsca, jak mają w tej chwili. A tak, jak teraz to robione po omacku, 

część Radnych wie, część nie wie. Może Pan Wicestarosta wie coś więcej na ten 

temat-dodał Radny Krzysztof Janicki  

 

Na takim prostym przykładzie. Mam 3.000,00zł w kieszeni, a potrzeba wydać 

5.000,00zł, bo mam na to, na to, na tamto. Brakuje mi 2.000,00zł. biorę kredyt.    

I kto mi teraz powie na co wziąłem ten kredyt. Ja wiem na co mi brakuje. Na 

inwestycję, czy na wydatki, które przekroczyły nasze planowane wydatki- 

powiedział Wicestarosta Bolesław Heichman. 

 

Panie Starosto. Tak, to może Pan robić w swoim domu. Ok-powiedział Radny 

Michał Śliwiński. 

 

Mówię generalnie, a nie...- odpowiedział Wicestarosta Bolesław Heichman. 

 

Szanowni Państwo. Takie są przepisy. Zapewniam Was, że te zapisy są, tylko                

w poprzednich uchwałach. To jest wyrażenie zgody na rytmiczne przekazanie 

kwoty. Pomimo, że Zarząd to opracowuje, to za każdym razem upoważnia 

Dyrektora do powzięcia takich a takich procedur- powiedział Starosta Janusz 

Michalak. 
 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

   

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -11 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -9 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/293/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów /Zał. Nr 22/ 

 

Ad pkt. 26 
 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej  na 2010 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projektu uchwały RPŁ 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  na 2010 

rok. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów-pozytywnie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za:   -11 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -9 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/294/2009 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  na 2010 rok                         

/Zał. Nr 23/ 

 

Ad pkt. 27 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Chciałbym zapytać Pana Przewodniczącego gdzie następna Sesja będzie 

i czy już jest ustalone o której godzinie, bo widzę, że dalej jest różnie-zapytał 

Radny Krzysztof Janicki.  

 

Następna Sesja będzie zgodnie z tym, jak było ustalane wcześniej, 

czyli ostatnia środa miesiąca. Chyba że Pan Starosta zadecyduje inaczej-

powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Na pewno będzie konieczność zwołania Sesji wcześniej, więc jeżeli byliby 

Państwo gotowi na przedostatnią środę, to już byśmy nie kombinowali 

z Sesją Nadzwyczajną. Bo zarówno my, jak i wszystkie Gminy będą musiały 

sesję taką podjąć w najbliższych dniach. A my  z dwóch powodów, bo raz ze 

Schetynówek a drugi, że 25 września kończy się termin składania wniosków do 

RPO z działania Ochrona Zdrowia. Tam też przygotowujemy bardzo duży 

wniosek, gdzie pewnie będą potrzebne jakieś decyzje Rady. Myślę, że to już 

będzie nasza ostatnia Sesja w tej tułaczce, a Sesja październikowa odbędzie się 

już tam gdzie będą się odbywać wszystkie sesje, czyli przy ul. Stanisławskiego-

powiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Dokładnie 23 września, to jest przedostatnia środa-dodał Przewodniczący Rady 

Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Mamy obszerne zestawienie Pani Dyrektor Gajek z tego, co się wydarzyło 

w sierpniu na drogach. Rozmawiałem z Panem Dariuszem Kosmatką. 

Jest bardzo dużo roboty. Siły i środki w tym Zarządzie Dróg są jakie są. Zapadła 

decyzja, że przekazujemy utrzymanie dróg Gminie Bielawy na 3 lata. Z tego, co 

wiem Gmina Bielawy już rozmawia z SKR w Zdunach, co by nie przejęła robót 

na terenie Gminy Bielawy. Gdyby Gmina Bielawy dogadała się z SKR                         

w Zdunach wówczas Gmina Zduny i Kiernozia mogłyby być obsłużone świetnie 
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i na bieżąco również letnim utrzymaniem, czyli konkretnie i te pobocza i te 

dziury, które nas cały czas ciągle gnębią. Bo wiemy, że takim materiałem jakim 

Krępa dysponuje nie da rady żeby w miarę sukcesywnie to robić. Jeszcze raz 

wnioskuję do Zarządu, żeby porozmawiać i coś zrobić w tym temacie-

powiedział Radny Jerzy Wolski. 

  

Chciałbym zapytać o „Biesiadę Łowicką”, bo w tamtym roku była 

w Maurzycach a w tym roku jest na Nowym Rynku. Dlaczego tak-zapytał  

Radny Michał Śliwiński.  

 

Wydaje nam się, że w tym roku wystarczająco dużo imprez było w Skansenie w 

Maurzycach. A dlaczego na Nowym Rynku? Centralne położenie miasta 

w powiecie jest sprzyjającym, żeby było więcej gości- odpowiedział Starosta 

Janusz Michalak. 

   

Ad pkt. 28 

 

Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXXVI Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus-Miterka 

M. Tomaśkiewicz 


