P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/09
z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 24 września 2009 roku
w ZSP Nr 1, ul. Podrzeczna 30 w Łowiczu

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 20
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na
terenie Powiatu Łowickiego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz
Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
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15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
PRZERWA (30 minut)
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
18.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
19.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
20.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
21.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
22.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
23.Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Godz. 16.40
Radni obecni na Sali obrad: Krzysztof Dąbrowski, Jolanta Kępka, Marcin
Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Wojciech
Miedzianowski, Mieczysław Szymajda.
Ad pkt.2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w Sesji bierze
udział 8 Radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje. Stwierdzam, że należy ogłosić przerwę
w obradach XXXVIII Sesji RPŁ. Kolejny termin posiedzenia wyznaczam za pół
godziny tj. na godzinę 17.10 – dodał.
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PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVIII SESJI
RPŁ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU
Godz. 17.10
Radni obecni na Sali obrad: Krzysztof Dąbrowski, Jolanta Kępka, Marcin
Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Wojciech
Miedzianowski, Mieczysław Szymajda, Zofia Rogowska – Tylman, Waldemar
Wojciechowski.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w Sesji bierze
udział 10 Radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje. Stwierdzam, że należy ogłosić przerwę
w obradach XXXVIII Sesji RPŁ. Nowy termin posiedzenia został wyznaczony
na dzień kolejny tj. 25.09.200 roku na godzinę 10.30 w auli szkolnej ZSP Nr 1
w Łowiczu. Poinformował, że ma gorący apel do mediów by poinformowały
opinię publiczną o sytuacji jaka ma miejsce w Radzie Powiatu Łowickiego,
gdyż jeśli do jutra Rada Powiatu Łowickiego nie podejmie pewnych Uchwał, to
przepadną znaczne środki finansowe o które mógłby aplikować Powiat Łowicki.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVIII SESJI
RPŁ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU
Godz. 17.15
na Salę obrad przybyli: Paweł Bejda, Eugeniusz Bobrowski, Edward
Chądzyński, Stanisław Felczyński, Krzysztof Figat, Krzysztof Janicki, Andrzej
Pełka, Michał Śliwiński, Jerzy Wolski, Janusz Żurek
OBRADY WZNOWIONO W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU
O GODZINIE 17.15
Radni obecni na Sali obrad: Paweł Bejda, Eugeniusz Bobrowski, Edward
Chądzyński, Krzysztof Dąbrowski, Stanisław Felczyński, Krzysztof Figat,
Krzysztof Janicki, Jolanta Kępka, Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Ryszard
Malesa, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, Dariusz Mroczek, Andrzej
Pełka, Mieczysław Szymajda, Michał, Śliwiński, Waldemar Wojciechowski,
Jerzy Wolski, Janusz Żurek.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że w Sesji wzięło udział 20 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada
może podejmować prawomocne decyzje.
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Zapytał, czy są jakieś uwagi co do wznowienia obrad.
Radny Michał Śliwiński przedstawił oświadczenie Grupy Radnych Rady
Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 2/. Tak jak prosiliśmy wcześniej, złożyłem taką
prośbę do Pani Jolanty Kępki na Komisji Rewizyjnej, że na tej Sesji XXXVIII
pokażemy się, jeżeli dostaniemy protokół z XXXVII Sesji RPŁ, ten protokół
otrzymaliśmy – dodał. Myślę, że jest trochę niejasności Panie Przewodniczący,
jeżeli otrzymuje Pan wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej, to ten dokument
jest przyjmowany na kancelarię, wszystko jest jasne, natomiast jeśli Pan
otrzymuje wniosek o wycofanie to nie przyjmuje go Pan na kancelarię, mówi
Pan, że taki wniosek wpłynął, także taki wniosek można w każdej chwili można
go było do Pana dostarczyć. Ma on datę 07 września 2009, jest załącznikiem, ale
dziękuję za ten protokół – dodał.
Radny Krzysztof Janicki zapytał Przewodniczącego RPŁ dlaczego nie była
zwołana Sesja nadzwyczajna w kolejności składanych wniosków o zwołanie
Sesji nadzwyczajnej do Biura Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że takie pytanie pisemne wpłynęło do Biura Rady przedwczoraj i na to pytanie
udzielił już odpowiedzi. Pan Radny Michał Śliwiński pytał w imieniu Grupy
Radnych. Ja odpowiedziałem Panu Śliwińskiemu – dodał. Zapytał, czy Pan
Śliwiński zapoznał Grupę Radnych PŁ z tym pismem.
Tak – odpowiedział Radny Michał Śliwiński.
Dziękuję bardzo – dodał Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin
Kosiorek. Zapytał, czy jest potrzeba ponownego tłumaczenia.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że Przewodniczący RPŁ według
Grupy Radnych PŁ, nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania tym pismem.
Myślę, że tej odpowiedzi mógłby Pan udzielić na Sesji – dodał.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
treść odpowiedzi była konsultowana z Panią Sekretarz i z Panią Prawnik.
Odczytał wyjaśnienia przygotowane w odpowiedzi na pismo z dnia 23 września
2009 roku /Zał. Nr 3/.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy powyższe pismo nie było złośliwe ze
strony Przewodniczącego RPŁ.
To była odpowiedź na zadane pytania – odpowiedział Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że odniesie się do tej części
odpowiedzi związanej z Klubem Radnych, co to jest Grupa Radnych. Ja to tak
nazwałem, gdyż nie wszyscy Radni, którzy się pod tym pismem podpisali są
w Klubie PSL - Porozumienie i dlatego ten twór nazwałem Grupą Radnych
Powiatu Łowickiego, odnosząc się także do poprzednich pism – dodał.
Poinformował, że gdyby chciał być złośliwy, bo rozumiem, że jest Pan tak samo
skrupulatny w stosunku do Klubu PiS i Sprzymierzeni, zauważył Pan
oczywiście, że Pan Dariusz Kosmatka nie jest członkiem tego Klubu i podpisuje
się też jako wnioskodawca tego Klubu. Może Pan odpowie na jeszcze jedno
pytanie: czy właściwym z Pana strony było wycofanie wniosku dzięki któremu
zamknął Pan XXXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego, jeżeli nie wszyscy
wnioskodawcy byli podpisani pod wnioskiem – dodał.
Miałem deklarację ustną od Pani Jolanty Kępki i uznałem, dla dobra Powiatu, że
przyjmuję to pismo – zapewnił Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek.
Panie Przewodniczący, brakuje jeszcze jednego podpisu, a dziwne jest to, że
Pani Jolanta Kępka była dziś zaskoczona na Komisji Rewizyjnej – dodał Radny
Michał Śliwiński.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Klub Radnych PiS i Sprzymierzeni
uważa, że Pan Przewodniczący RPŁ nie lekceważy nikogo. My jako Radni
powinniśmy brać udział we wszystkich Sesjach zwoływanych przez Pana
Przewodniczącego czyli nadzwyczajnej, zwyczajnej. Uważam, że w tej chwili
Pan Radny Śliwiński troszeczkę źle to sprecyzował, ponieważ każdy z nas ma
prawo być na urlopie wypoczynkowym, ja tego wniosku nie podpisałam,
ponieważ byłam na urlopie wypoczynkowym, nie było mnie w Polsce, dlatego
też tego wniosku nie podpisałam i uważam, że Pan Przewodniczący naprawdę
nikogo tutaj nie lekceważy i nikogo tutaj nie obraża – dodała. Nadmieniła, iż
Pan Dariusz Kosmatka należy do Klubu PiS i Sprzymierzeni.
Radny Michał Śliwiński zapytał od kiedy Pan Dariusz Kosmatka, bo tak patrzy
jest 14 dni na dostarczenie dokumentów, zapewne odbyło się spotkanie Klubu
PiS i Sprzymierzeni i Pan Kosmatka należy do Klubu. Zapytał, dlaczego
wniosek, który do Pana wpłynął 17 września 2009 roku nigdzie nie był
odnotowany, że wpłynął do Pana Przewodniczącego.
Bo wpłynął na moje ręce – odpowiedział Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.
Jak ja dostaję korespondencję na swoje ręce to zawszę pilnuję by znalazła się na
dzienniku – dodał Radny Michał Śliwiński.
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że nie ma nic do dodania.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że jeszcze raz zapyta
Przewodniczącego RPŁ dlaczego w kolejności nie zwołuje Sesji RPŁ według
wpływających wniosków.
Nie zwołałem w kolejności Sesji dlatego, że była otwarta Sesja z wniosku
złożonego przez Klub Radnych PiS i Sprzymierzeni – dodał Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. Poinformował, że Klub Radnych
PiS i Sprzymierzeni zdecydował się wycofać wniosek i jedyną możliwością
zrealizowania wniosków które będą składane jutro w Urzędzie
Marszałkowskim, a ma taką nadzieję, był ten termin. Dlatego zdecydowałem się
to zrobić dla dobra powiatu i dla dobra tych wniosków. Możecie się oczywiście
z tym nie zgadzać, nic więcej na ten temat nie powiem, to jest moje całkowite
wytłumaczenie, ja już więcej nic nie dopowiem do tego, nic – dodał.
Panie Przewodniczący, no faktycznie nie było już czasu, żeby wyjść z tej
sytuacji, żeby była ta Sesja nadzwyczajna o odwołanie Pana Marcina Kosiorka
z funkcji Przewodniczącego RPŁ i zrobić Sesję XXXIX – dodał Radny Michał
Śliwiński. Poinformował, że było inne wyjście z sytuacji, można było spokojnie
porządek obrad przedyskutować z wnioskodawcami XXXVIII Sesji RPŁ. Mógł
Pan…
Przepraszam bardzo Panie Radny, ale już wszystko co miałem w tym temacie do
powiedzenia, to powiedziałem – dodał Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.
W ten sposób Pan nas lekceważy – zauważył Radny Michał Śliwiński.
Nie, ja nie lekceważę, ja już powiedziałem, więcej nie odpowiem – stwierdził
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy wpłynęły do Przewodniczącego RPŁ ze
strony ZPŁ wyjaśnienia co do zaciąganego kredytu w wysokości 3 900 000,00
zł z poprzedniej Sesji RPŁ. Takie coś mi obiecano – dodał.
Jeszcze raz, nie dosłyszałem – dodał Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że na poprzedniej Sesji RPŁ było
przyobiecane, że na następną Sesję RPŁ dostanie na co jest brane 3 900 000,00
zł kredytu.
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że Radny Śliwiński nie mówi
prawdy. Ja zapytałem, czy życzy sobie na piśmie, to na następną sesję może
dostać. A jak zwykle mówisz nieprawdę Michał, dokładnie mówisz nieprawdę,
mówisz to co chcesz, wciskasz, podrzucasz takie sprawy wiesz, o których nikt
nie mówi – dodał.
Radny Janusz Żurek poinformował, że znając artykuły Przewodniczącego
RPŁ do mediów…
O jakich artykułach Pan mówi, Panie Radny – przerwał Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek.
No, których Pan udziela wywiadów – odpowiedział Radny Janusz Żurek.
Poinformował, że mając rację Powiatu powinien Przewodniczący najpierw
zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, z niedopatrzenia formalnego. Skoro
Wiceprzewodniczący RPŁ zrezygnowali, to tak jak w Parlamencie, my jesteśmy
małym Parlamentem, to pierwsza rzecz to powołanie dwóch
Wiceprzewodniczących. Pan blokuje prace całej Rady, związane jest to, nie daj
Boże z nieszczęściem jakimś gdyby coś się z Panem stało, życie jest takie
figlarne – dodał. Zapytał, kto wtedy zwoła Sesję i inne rzeczy. Tu meritum
całkowicie Pan położył swoją rację stanu, że Pan dba o dobro powiatu, nie dba
Pan, Pan dba o własny swój interes – dodał.
Mam nadzieję, że nie mam tego traktować jako groźby – dodał Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. Zaproponował, by RPŁ
przegłosowała sprawy, które są ważne a potem dalej będzie dyskusja. Będzie
punkt w porządku obrad o odwołanie Przewodniczącego RPŁ, będziemy
dyskutować, naprawdę to nikomu i niczemu to nie służy w tej chwili – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że Przewodniczący RPŁ nie udzielił
odpowiedzi na zadane przez niego pytanie. Dla mnie była ona niezadawalająca,
ale rozumiem, jak Pan nie ma nic więcej do powiedzenia, nie może się Pan
ustosunkować, jestem w stanie to zrozumieć – dodał. Nadmienił, iż wie, że
miesiącu sierpniu na Sesji RPŁ w porządku obrad był punkt o powołaniu dwóch
Wiceprzewodniczących RPŁ ale dziwię się, że z Pana kręgu nikt nie chciał
z Panem siedzieć.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że to nieprawda, że nikt nie chciał
siedzieć z Przewodniczącym RPŁ. Każdy z nas pełni naprawdę bardzo dużo
różnych funkcji i uważamy, że Państwo powinni nam pomóc w tym względzie,
Państwo nadal powinni pełnić te role Wiceprzewodniczących RPŁ i razem
wspólnie powinniśmy obradować dla dobra mieszkańców Powiatu Łowickiego
– dodała.
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Radny Krzysztof Janicki poinformował, że jeśli by była odpowiednia
współpraca, tak jak była na początku kadencji to chętnie bym współpracował,
ale jeśli tej współpracy nie ma …
Ja wiem, że Państwo zaraz powiecie, że wracam do poprzednich kadencji,
uważam, że tej współpracy w poprzednich kadencjach nie było. Państwo nawet
nie potrafili zachować się kulturalnie, nawet nie poddawaliście naszych
wniosków pod głosowanie – dodała Radna Jolanta Kępka.
Szanowna Pani Radna, jestem Radnym pierwszą kadencję i nigdy Radnym nie
byłem – dodał Radny Krzysztof Janicki.
Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w głosowaniu jawnym:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt. 5
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła „Informację o naborze
do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.” /Zał. Nr 4/.
Ad pkt. 6
Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na
terenie Powiatu Łowickiego.
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Chciałem powiedzieć Panu Staroście by zajrzał do protokołu z XXXVI Sesji
RPŁ, tam wyraźnie zapisano, że Pan Starosta pyta, czy ma mi to przygotować na
piśmie, a nie ma odzewu z mojej strony, że tego nie chcę, więc uznaję, że chce –
dodał Radny Michał Śliwiński.
Starosta Łowicki Janusz Michalak poinformował, że to, że jest w protokole…
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński przedstawił „Informację
na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu
Łowickiego” /Zał. Nr 5/.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski zapytał ile gospodarstw z Powiatu
Łowickiego skorzystało z dopłat na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że jest to
pytanie do Oddziału Regionalnego na temat wniosków z PROW. Ja takiej
wiedzy nie mam – dodał.
To znaczy, że nasz Oddział nic nie zrobił aby wypromować te działania –
zapytał Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że BP
ARiMR w Łowiczu nie zajmuje się działaniem – różnicowaniem. Jeśli chodzi
o promocję wykorzystania tych środków to zajmują się tym ośrodki doradztwa.
To jest dla nich w pewnym sensie pieniądz, bo gdy przyjdzie do nich klient
i zdecyduje się na wypełnienie wniosku, to płaci pieniążki dla ośrodka – dodał.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski zapytał, czy BP ARiMR w Łowiczu
nie wspomaga rolników by otwierali działalność gospodarczą.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że BP
w Łowiczu ma określone swoje działania, a jeśli chodzi o osoby, które się tym
interesowały, to jest to 2 – 3 osoby, które były zainteresowane tego typu
pomocą, prosili by dać im materiały czy wniosek do wypełnienia. Województwo
Łódzkie jest na szarym końcu pod względem przyznanych środków, wydaje mi
się że jest to z powodu naszego terenu i rolnictwa – dodał.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał o nabór wniosków na przyznanie
renty strukturalnej. Czy już ruszył – dodał.
Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że jest
przyjęte, że jeśli nabór ruszy to na miesiąc wcześniej ukaże się już o tym
informacja. Jest przyjęte Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra
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Finansów, że nabór nie odbędzie się tak jak w latach poprzednich, że nabór był
ogłoszony na jeden, dwa dni wcześniej i nie wszyscy o tym wiedzieli i nie mięli
kompletu dokumentów. Teraz będzie informacja już na miesiąc przed
ogłoszeniem naboru – dodał. Nadmienił, iż Komisja Europejska nie zgodziła się
na wyłączenie rent strukturalnych z PROW i będzie się to odbywać razem ze
wszystkim innymi działaniami. Najprawdopodobniej będzie to w lutym – marcu
przyszłego roku najprawdopodobniej, a ten nabór planowany na wrzesień –
październik 2009 roku został przesunięty.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVIII SESJI
RPŁ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU Godz. 17.45
OBRADY WZNOWIONO W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU
O GODZINIE 17.55
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz
Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody
Łódzkiego o przekazanie na rzecz Powiatu Łowickiego niezabudowanej
nieruchomości.
Radny Krzysztof Janicki zapytał o jakie konkretnie to są grunty, czy mają
pracować na rzecz powiatu. Poprosił o rozszerzenie w miarę szczegółowo
informacji co do powyższego projektu. Bardzo byłbym zadowolony, bo nie
wszyscy wiedzą, ja też nie – dodał.
Starosta Powiatu Janusz Michalak poinformował, że chodzi o grunty po byłej
bazie Przedsiębiorstwa Drogowego położone przy torach kolejowych, nawet w
aktualnie w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu. Tam jest
prawie 14 hektarów utwardzonego w większości terenu. W tej chwili na zlecenie
PZDiT została odremontowana bocznica na czas remontów torów do
Skierniewic. Składowane są tam materiały z podbudowy, były one
wykorzystywane na niektórych naszych drogach. Myślę, że jest dość duże
zainteresowanie firm wydzierżawieniem części tego gruntu – dodał.
Poinformował, że Powiat Łowicki wystąpił z wnioskiem do Wojewody,
a konsekwencją tego jest konieczność wystąpienia z formalnym, pisemnym
wnioskiem do Wojewody Łódzkiego. Czy dostaniemy, takiej deklaracji
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Wojewoda nie złożył, jednak były by to pewnie niezłe dochody dla PZDiT
w Łowiczu – dodał.
Ale się Wojewoda nie sprzeciwił – zapytał Radny Krzysztof Janicki.
Nie, ale musi zostać powołana Komisja, która zinwentaryzuje jeszcze raz ten
teren i stwierdzi, że rzeczywiście ten teren się nadaje pod to na co chcemy
wykorzystać i dopiero wówczas Wojewoda zdecyduje, czy nam przekaże czy
nie – dodał Starosta Powiatu Janusz Michalak. Poinformował, że on jako
przedstawiciel Skarbu Państwa mógłby podjąć jakieś już działania, ale będą
wtedy niższe dochody dla powiatu.
Radny Krzysztof Janicki zapytał ile mogą trwać te procedury przekazywania,
chodzi o termin realizacji.
Starosta Powiatu Janusz Michalak poinformował, że taki realny termin to jest
I kwartał przyszłego roku.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/294/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem
do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz Powiatu Łowickiego
niezabudowanej nieruchomości /Zał. Nr 6/.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu. Poinformowała, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej przekształcenie publicznego zakładu opieki
zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki
samorządu terytorialnego. Procedura przekształceniowa w zakresie rozszerzenia
działalności ZOZ w Łowiczu o usługi zdrowotne świadczone w Pracowni
tomografii komputerowej została wszczęta na wniosek Dyrektora Zespołu
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Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2009 r. znak
ZOZ.XI.071/8/09. Zmiana struktury organizacyjnej Zakładu poprzez utworzenie
w jego strukturze Pracowni tomografii komputerowej została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotne
w Łowiczu Uchwałą Nr II/8/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Przekształcenie
o charakterze rozszerzenia rodzajów diagnostyki obrazowej realizowanych przez
ZOZ w Łowiczu pozwoli usprawnić postępowanie diagnostyczne wymagające
badania tomografii komputerowej, spowoduje zwiększenie dostępności do tego
rodzaju świadczeń oraz skróci czas oczekiwania na badanie, zapewniając tym
samym kompleksowość opieki medycznej. Utworzenie w strukturze ZOZ
w Łowiczu Pracowni tomografii komputerowej pozwoli zabiegać
o zakontraktowanie tego rodzaju badań w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że w dalszej części obrad RPŁ będzie
rozmowa o wniosku na rozbudowę ZOZ w Łowiczu na kwotę około
15 000 000,00 zł i tam zapisano, że tomograf komputerowy będzie stanowił
wkład własny. Zapytał, czy w tym momencie nie będzie to przeszkodą do
podjęcia takiej Uchwały RPŁ. Zakup tomografu będzie występował w dwóch
miejscach i we wniosku i podejmowanej Uchwale w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – dodał.
Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros poinformowała, że projekt
powyższej Uchwały RPŁ spowoduje utworzenie samej pracowni. To że
tomograf został kupiony to jest jakby fakt. To nie koliguje z wnioskiem, który
mam nadzieję, będziemy składać, ponieważ koszty kwalifikowane będą liczone
już od 2007 roku i możemy to ująć – dodała. Nadmieniła, iż to jest odrębna
rzecz, żeby można się było ubiegać o kontrakt z NFZ to musi być utworzona
Pracownia tomografii komputerowej. To reguluje Ustawa o ZOZ, jeżeli ta
pracownia zostanie zapisana w Rejestrze Wojewody to wtedy będziemy mogli
się ubiegać o zakontraktowanie tomografii komputerowej w Narodowym
Funduszu Zdrowia – dodała.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/295/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu /Zał. Nr 7/.
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Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu. Poinformowała, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej przekształcenie publicznego zakładu opieki
zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki
samorządu terytorialnego. Procedura przekształceniowa Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu, poprzez likwidację poradni: otolaryngologicznej,
urologicznej, dermatologicznej, okulistycznej, chirurgii onkologicznej,
reumatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, lekarza POZ, gabinetu pielęgniarki
i położnej środowiskowej, wszczęta została na wnioski Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej tj. z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak ZOZ.XI.071/13/08 i z dnia
01 kwietnia 2009 r. znak ZOZ.XI.071/2/09. Bezpośrednim powodem likwidacji
wyżej wymienionych komórek organizacyjnych zakładu jest brak
specjalistycznej kadry lekarskiej zapewniającej udzielanie określonych
rodzajowo świadczeń zdrowotnych. Mimo wielu prób podejmowanych przez
Dyrektora ZOZ w Łowiczu nie udało się pozyskać odpowiednio
wykwalifikowanej kadry medycznej, której posiadanie jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania stosownego kontraktu w NFZ. Likwidowane komórki
organizacyjne zakładu zakończyły swoją działalność medyczną: poradnia
otolaryngologiczna z dniem 1 października 1999 r., poradnia urologiczna
z dniem 05 sierpnia 2000 r., poradnia dermatologiczna z dniem 01 stycznia 2002
r., poradnia okulistyczna z dniem 01 lutego 2000 r., poradnia chirurgii
onkologicznej z dniem 01 stycznia 2008 r., poradnia gruźlicy i chorób płuc
z dniem 1 marca 2009 r., poradnia lekarza POZ z dniem 1 lutego 2009 r.
natomiast poradnia reumatologiczna i gabinet pielęgniarki i położnej
środowiskowej nigdy nie podjęły swojej działalności statutowej. Świadczenia
zdrowotne udzielane przez zlikwidowane komórki organizacyjne zapewniane są
przez inne podmioty nieprzerwanie, bez ograniczenia ich dostępności oraz bez
pogorszenia warunków udzielania i jakości. Mając na uwadze powyższe, należy
uznać, że likwidacja wyżej wymienionych komórek organizacyjnych ZOZ
w Łowiczu jest jedynie uporządkowaniem struktury organizacyjnej zakładu oraz
dostosowaniem jej do stanu faktycznego i nie ograniczy mieszkańcom powiatu
łowickiego dostępności do określonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych.
Przekształcenie zakładu, w wyniku którego następuję likwidacja
poszczególnych rodzajów działalności zakładu wymaga wszczęcia procedury
wynikającej z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały o likwidacji publicznego
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zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych
organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń
zdrowotnych. Stosownie do powyższego, o wydanie opinii wystąpiono do
Wojewody Łódzkiego i odpowiednich gmin i powiatów pismem z dnia 20 lipca
2009 r. znak OR.8022-28/08/09, OR.8022-11/09. Stosownie do art. 46 pkt 1 lit.
c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej uzyskano
pozytywną opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w sprawie przekształcenia, o którym mowa powyżej (Uchwała Nr II/9/2009
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 2009 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu).
Radny Krzysztof Figat poinformował, że w tej grupie poradni przeznaczonych
do likwidacji są dwie poradnie: chirurgii onkologicznej i gruźlicy i chorób płuc,
które nie działają, pierwsza od 01 stycznia 2008 roku, a druga 01 marca 2009
roku. Myślę, że nie pomylę się jeśli powiem, że co czwarta choroba jest chorobą
onkologiczną, a coraz głośniej mówi się o chorobach płuc i gruźlicy. Nie wiem
czy to bez znaczenia, że tych poradni pozbywamy się ze szpitala – dodał.
Poinformował, że rozumie, że pewne poradnie nie działają od kilku lat, ale na
dzień dzisiejszy Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli pytając Dyrektora ZOZ w Łowiczu co uczynił aby
przywrócić działalność tym poradniom, Pan Dyrektor odpowiedział Komisji, że
w jego wizji prowadzenia szpitala tych poradni nie ma. Pewnie ma szereg
powodów dlaczego tak powiedział, wiedział co mówi. Ja rozumiem, że
poradnia, która nie działa od 1999 roku jest po prostu niepotrzebna, ale co do
tych dwóch poradni, które prosiłbym moglibyśmy zostawić, tym bardziej, że na
Komisji Zdrowia uzyskaliśmy taką obietnicę, co dziwi mnie, że nie ma tego
w uchwale, że Pan Dyrektor podejmie próby uruchomienia przynajmniej
poradni chirurgii onkologicznej – dodał. Poinformował, że Komisja Zdrowia
i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli długo
dyskutowała na powyższy temat, nikt chyba nie zaprzeczy, że przy działaniu
oddziałów i poradni zwiększa się jakość pracy kadry a co za tym idzie zwiększa
możliwość pozyskania specjalisty. W związku z tym, że po pierwsze, nie znalazł
się zapis w projekcie uchwały zapis, że poradnia chirurgii onkologicznej
chcielibyśmy by pozostała, proszę Radnych o zastanowienie się i zagłosowanie
zgodnie ze swoim sumieniem nad tym jak z tego problemu wyjść – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie wie dlaczego Radny Figat się
dziwi, że nie ma tego w Uchwale. To był wniosek Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i ja sam
deklarowałem, że ja sam będę głosować za pozostawieniem tej poradni chirurgii
onkologicznej w strukturach ZOZ w Łowiczu, ale nie może tego zrobić Zarząd
Powiatu Łowickiego. Zarząd ma obowiązek wybrać pewne ustawy i to
proponuje – dodał. Nadmienił, iż jest to któryś kolejny wniosek o likwidacji
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poradni, dlatego jeszcze kilkanaście minut temu mówił Przewodniczącemu RPŁ,
żeby głosował oddzielnie pozostawienie poradni chirurgii onkologicznej.
Radny Krzysztof Figat poinformował, że potwierdza to co powiedział Starosta
Janusz Michalak. Dziwne jest dla mnie to, że w tej chwili głosujemy projekt
Uchwały RPŁ o likwidacji poradni – dodał. Poinformował, że wydawało mu się,
że można by było już tak przygotować projekt Uchwały RPŁ pod to czego
społeczeństwo oczekuje. Ja rozumiem, że taki wniosek powinien paść od
Dyrektora ZOZ w Łowiczu, natomiast ja rozumiem, że Pan Dyrektor
prowadzenia tego szpitala powinien mieć swoją wizję, ale tak naprawdę to
realizuje wizję ZPŁ i Rady Powiatu Łowickiego – dodał.
Panie Radny proszę nie przekręcać moich słów, dlatego co ja mówiłem, może
Pan nie zrozumiał, proszę nie mówić, że w mojej wizji prowadzenia szpitala
tych poradni nie ma, czy nie ma miejsca na te poradnie, ja tylko mówiłem co ja
robiłem by te poradnie przywrócić – dodał Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej
Grabowski. Poinformował, że stanął do konkursu i ten konkurs przegrał jeśli
chodzi o poradnie pulmonologiczną. Porania pulmonologiczna była bardzo
dobrym przykładem i niech ta poradnia zostanie, ja stanąłem do konkursu, NFZ
ma poukładane na kupki, to nie jest tak, że jeśli będziemy mięli tą poradnie, bo
będzie ona nasza, to Fundusz da nam środki. Stanąłem do konkursu z bardzo
niską ceną i przegrałem z podmiotem, który mieści się w „Academosie”
a dostępność usług się nie zmieniła, nawet jak będzie pięć poradni, to i tak
kontrakt dostanie jedna – dodał.
Radna Zofia Rogowska – Tylman poinformowała, że powyższym projektem
Uchwały została zaskoczona na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 21
września 2009 roku. Uważam, że nie byliśmy przygotowani do dyskusji w tym
temacie – dodała. Zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad XXXVIII Sesji
RPŁ punktu 9: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.” Należy przeanalizować całą sytuację,
żeby nie wylać dziecka z kąpieli, tym bardziej że na Komisji było o tym
mówione i nie zostało to uwzględnione. Zaczekajmy, bo zrobimy głupstwo
a potem będzie jakiś problem – dodała.
Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli padł wniosek by z powyższego projektu Uchwały RPŁ wykreślić
poradnię chirurgii onkologicznej i ten wniosek został pozytywnie zatwierdzony.
Dwóch członków było za, jeden się wstrzymał i jeden był przeciw – dodał.
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Radny Krzysztof Figat poinformował, że potwierdza słowa Radnego
Dąbrowskiego co do głosowania, dwóch Radnych było za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu Uchwały RPŁ o likwidacji poradni z wyjątkiem
poradni chirurgii onkologicznej i by ją pozostawić. Ja byłem przeciw temu
projektowi a Pani Przewodnicząca się wstrzymała – dodał.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że Radna Jolanta Kępka pełni także
funkcję Przewodniczącej Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu. Zapytał, czy RPŁ
mogła by poznać stanowisko Rady Społecznej w powyższej sprawie.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że jako Przewodnicząca Rady
Społecznej ZOZ chciałaby powiedzieć, że w Radzie Społecznej ZOZ zasiadają
przedstawiciele wszystkich gmin z terenu Powiatu Łowickiego. Na naszym
terenie, tak jak przedstawił to Dyrektor ZOZ, była taka sytuacja, że nie ma
lekarzy, którzy mogli by się prowadzeniem takich poradni zająć dla
społeczeństwa. Chciałam powiedzieć, taką dygresją swoją, w 2006 roku
szukaliśmy, żeby ktoś pomógł, ponieważ mój mąż zachorował na raka
i szukaliśmy pomocy i dopiero w Łodzi znaleźliśmy tą pomoc, w Łowiczu
oczywiście pocięto i stwierdzono, że jest rak i nikt nie mógł więcej pomóc, bo
na terenie Miasta Łowicza nie ma specjalistów, dopiero w większych miastach
są kliniki gdzie ludzie dostają tzw. „chemie”, są po prostu leczeni – dodała.
Nadmieniła, iż na terenie Powiatu Łowickiego ciężko jest uzyskać pomoc.
Ludzie chorzy na raka mają tylko możliwość w dużych klinikach uzyskać
pomoc.
Starosta Łowicki Janusz Michalak poinformował, że w imieniu Zarządu
Powiatu Łowickiego chciałby prosić o wycofanie z porządku obrad XXXVIII
Sesji RPŁ punktu 9: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.”
Radny Michał Śliwiński poinformował, że było pytanie do Radnej Pani Jolanty
Kępki czy Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu zajęła się czy nie zajęła się sprawą
likwidacji poradni przy ZOZ w Łowiczu. Poinformował, że ma podobną
sytuację ze swoją mamą i gdzie idzie się prywatnie do lekarza z dokumentami
pooperacyjnymi i on stwierdza czy pacjent kwalifikuje się do takiego leczenia
i takiego. Gdyby była taka poradnia na miejscu to pacjenci nie musieliby jechać
ponad 60 kilometrów do Łodzi by dowiedzieć się co dalej z tymi wynikami
zrobić – dodał.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu
zajmowała się powyższym projektem Uchwały RPŁ i zaopiniowała go
pozytywnie.
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że może to co
powie jest mało realne ale tak naprawdę igramy z naszym szpitalem. Art. 11
ustawy o ZOZ mówi, że statut ma być zgodny z udzielanymi świadczeniami,
a statucie ZOZ są wpisane poradnie, które powinny być już wykreślone z 10 lat
temu. Jest art. 15, który mówi, że jeśli zakład opieki zdrowotnej narusza zapisy
ustawy a my mając w swoim statucie jednostki, które nie udzielają porad,
naruszamy zapisy ustawy. Art. 15 pkt. 1 mówi, że organ prowadzący rejestr
czyli Wojewoda wyznacza termin do naprawienia uchybień i nam taki termin
został wyznaczony, trzy miesięczny. Jest jeszcze art. 15 pkt. 4, może mało
realny, który mówi tak, że jeśli organ prowadzący rejestr przy powtórnej
kontroli sprawdzi, że uchybienia które nakazano usunąć, nie zostały usunięte, to
organ prowadzący wykreśla, nawet nie ma słowa „może”, wykreśla zakład
opieki zdrowotnej z rejestru.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy jeśli okaże się, że na przykład chirurgia
czy jakiś inny oddział na którym braknie lekarzy, to czy Dyrektor ZOZ
przyjdzie do RPŁ i powie że trzeba zamknąć oddział, bo za chwilę okaże się, że
wykreślą cały szpital z rejestru. Chodzi o to czy Pan coś w tym kierunku robił,
by utrzymać taką poradnię i przyjąć specjalistów, bo widzimy, że na rynku
świetnie powstają nowe przechodnie, które realizują pewne swoje statutowe
obowiązki, a my jeśli chodzi o szpital tylko likwidujemy – dodał.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował,
że Radna Zofia Rogowska – Tylman złożyła wniosek formalny o zdjęcie
z porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ punktu 9: „Rozpatrzenie projektu
Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu.” Przejdźmy więc do przegłosowania ww. wniosku – dodał.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad punkt 9: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.”
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
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6. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na
terenie Powiatu Łowickiego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz
Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
PRZERWA (30 minut)
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
17.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
18.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
19.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
20.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
21.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
22.Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

18

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Gminie Zduny
na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/296/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Gminie
Zduny na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011 /Zał. Nr 8/.
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Poinformowała, że powyższy projekt Uchwały RPŁ przygotowany został
w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Łowickiego w partnerstwie
z gminami z terenu powiatu łowickiego do realizacji projektu pn.: „Przebudowa
stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2709E i nr 2707E
celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni,
poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych,
w tym przy obiektach mostowych – Etap I”, realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
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Radny Krzysztof Janicki poinformował, że jego zdaniem powyższy wniosek,
który będzie składany, to Pan Wicestarosta jako Członek ZPŁ z ramienia
politycznego od ściągania środków z zewnątrz, to myślę, że ma pewnie obiecane
w 99%, że ten wniosek przejdzie. Inaczej sobie tego nie wyobrażam – dodał.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/297/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
/Zał. Nr 9/.
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Poinformowała, że powyższy projekt Uchwały RPŁ przygotowany został
w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Łowickiego w partnerstwie
z gminami z terenu powiatu łowickiego do realizacji projektu pn.: „Przebudowa
stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2709E i nr 2707E
celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni,
poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych,
w tym przy obiektach mostowych – Etap II”, realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że zapytał wcześniej Wicestarostę
czy jest w stanie zaaplikować po środki unijne składając powyższe wnioski i nie
otrzymał odpowiedzi.
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Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że jeśli by powiat nie
zakładał, że z tego będą efekty, to nie trzeba by było składać takich wniosków
i starać się o pieniądze. To pytanie jest takie, żeby pogadać – dodał.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/298/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
/Zał. Nr 10/.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Poinformowała, że powyższy projekt Uchwały RPŁ przygotowany został
w związku z zamiarem przystąpienia gminy Kocierzew Południowy
w partnerstwie z Powiatem Łowickim do realizacji projektu pn.: „Droga Nr
2715E – odcinek Wejsce – Konstantynów – nakładka” o łącznej wartości
400 000,00 zł realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
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podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/299/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
/Zał. Nr 11/.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wdarło
się nieco chaosu. Są to inwestycje między samorządami, powiat się dokłada,
Urząd Marszałkowski się dokłada i dokładają się również gminy. Powinno się
rozmawiać ze wszystkimi których odcinki drogowe będą realizowane.
Rozmawiałem z Wójtem Panem Kwiatkowskim i on w sumie nie wie gdzie będą
naprawiane drogi, chodzi o to by wspólnie ze wszystkimi rozmawiać o tych
inwestycjach – dodał.
Znów Pan powiedział coś innego niż ja mówiłem – odpowiedział Starosta
Janusz Michalak. Poinformował, że był zarzut, że dopiero dzisiaj Komisja
Gospodarcza się dowiedziała, nie Komisja już to wiedziała, jest to już ustalone
ale precyzyjnie, to dopiero po podpisaniu porozumienia z gminami będzie
ustalone. Ta uchwała daje nam taką podstawę, nic innego – dodał.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że był na Sesji Rady
Gminy Zduny i tłumaczył, że zgodnie z ich propozycją na odcinku Zduny –
Złaków Kościelny najprawdopodobniej będzie to odcinek od Zduny wieś do
Retek. Dziwię się, że Pan Wójt tego nie wiedział – dodał. Poinformował, że
zgodnie z propozycją Wójta Gminy Zduny na odcinku Zduny – Złaków, był on
informowany.
Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż Radni Gminy Zduny byli zaskoczeni, że
będzie robiony chodnik w Złakowie Kościelnym.
Darku, powiedziałeś na Komisji Budżetu i Finansów, że to było ustalane ze
wszystkimi Wójtami, wszystkimi Radnymi. Odmiennego zdania był Radny Pan
Edward Chądzyński i to co widzimy na załączonym obrazku Radny Pan Jerzy
Wolski i Wójt z Gminy Zduny – dodał Radny Michał Śliwiński.
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Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że w Uchwale jest odcinek
drogi ale w umowie się precyzuje dokładnie, który to odcinek jest. Wtedy sobie
z Gminą uzgodnimy dokładnie – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że powyższy projekt Uchwały RPŁ
przygotowany został w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu
Skierniewickiego w partnerstwie z Powiatem Łowickim oraz w partnerstwie
z gminami powiatów skierniewickiego i łowickiego do realizacji projektu pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E relacji Mysłaków – Janowice –
Bednary – Bolimów” realizowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Jak już mówione już było na
posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz na posiedzeniu Komisji Opinia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
w związku z tym, że Powiat Skierniewicki wycofał się z zamiaru uczestnictwa
ww. projekcie proszę o zamianę w porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ punktu
14: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011” na brzmiący: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w Programie Wieloletnim „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz dodanie po tym
punkcie punktu 15: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie
powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.”
Radni Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę na powyższe.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecny Radny Paweł Bejda/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na
terenie Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz
Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu Łowickiego
w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem
drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
PRZERWA (30 minut)
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
18.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
19.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
20.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
21.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
22.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
23.Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu
Łowickiego w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w Programie
Wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.”
Poinformowała, że Gmina Maków w 2010 roku planuje realizować zadanie pn.
„Przebudowa drogi nr 2700 E relacji Mysłaków – Janowice – Bednary –
Bolimów”,, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” obejmującego poszerzenie jezdni,
wykonanie poboczy oraz budowę chodników stanowiących dojście do przejść
dla pieszych – dodała. Poinformowała, że ponieważ zadania realizowane
w partnerstwie z inną jednostką uzyskują większą punktację, Gmina Nieborów
wystąpiła do Powiatu Łowickiego z wnioskiem o wspólną realizację zadania
poprzez dofinansowanie części jego realizacji.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/300/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w Programie
Wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.”
/Zał. Nr 12/.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem
drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terenie
Gminy Nieborów. Poinformowała, że Gmina Nieborów w 2010 roku planuje
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realizować zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2700 E relacji Mysłaków –
Janowice – Bednary – Bolimów” obejmującego poszerzenie jezdni, wykonanie
poboczy oraz budowę chodników stanowiących dojście do przejść dla pieszych,
w ciągu drogi Nr 2700 E Mysłaków – Janowice – Bednary – Bolimów. Gmina
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. O dofinansowanie
może ubiegać się zarządca drogi, w ciągu której realizowana będzie inwestycja.
W związku z powyższym przygotowane zostało Porozumienie w sprawie
przekazania zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania częścią ww.
drogą na rzecz Gminy Nieborów.
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,
nieobecny Radny Paweł Bejda, Edward Chądzyński/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/301/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terenie
Gminy Nieborów /Zał. Nr 13/.
Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ
zmieniający Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09
czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata
2008 – 2013.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
nieobecny Radny Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Dąbrowski/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/302/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2008 – 2013 /Zał. Nr 14/.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów Pan Starosta wnioskował o wprowadzenie autopoprawki.
Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok wraz z autopoprawką.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/303/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009
rok /Zał. Nr 15/.
Starosta Janusz Michalak podziękował za pozytywne przyjęcie powyższych
Uchwał RPŁ. Przepraszamy, jeśli ktoś poczuł się urażony, za niepotrzebne
emocje. Pragnę wyrazić nasze duże zadowolenie z tego, że te Uchwały zostały
podjęte – dodał.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVIII SESJI
RPŁ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU O GODZ.19.00
Uchwały RPŁ zostały już podjęte, nie chciał Pan nie korzystać z przerwy, myślę
że możemy już iść do domu – dodał Radny Michał Śliwiński
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OBRADY WZNOWIONO W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU
O GODZINIE 19.30
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wznawia obrady
XXXVIII Sesji RPŁ po przerwie. Stwierdził, że w Sesji bierze udział
9 Radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje. W związku z brakiem quorum na
podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego stanowiącego
załącznik do Statutu Powiatu Łowickiego przerywam obrady. O nowym
terminie radni zostaną powiadomieni – dodał.
Poinformował, że zachowanie nieobecnych radnych ewidentnie wykazuje brak
woli podjęcia uchwały o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce
radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Przypominam, że zgodnie z art. 194 ust 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw: „w przypadku wygaśnięcia mandatu
radnego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej
20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa,
właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnej
sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z ej samej listy, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.
W związku z naruszeniem tego przepisu zmuszony jestem w tej sytuacji
wystąpić do Wojewody Łódzkiego jako organu nadzoru, zgodnie z artykułem
85a ustawy o samorządzie powiatowym: „jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew
obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust 2 i 6 i art. 194 ust.
1 ustawy o której mowa w art. 29 ust 6, oraz art. 5 ust 2, 3 i 5 ustaw z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio
wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze
stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu,
sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki
organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem organu
zarządzającego powiatową osobą prawną, nie podejmie uchwały, nie odwołuje
ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ
powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie
bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XXXVIII SESJI
RPŁ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU O GODZ.19.30
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OBRADY WZNOWIONO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
O GODZINIE 15.00
Radni obecni na Sali obrad w dniu 8 października 2009 roku: Paweł Bejda,
Edward Chądzyński, Krzysztof Dąbrowski, Stanisław Felczyński, Krzysztof
Figat, Krzysztof Janicki, Jolanta Kępka, Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka,
Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, Andrzej Pełka,
Mieczysław Szymajda, Michał, Śliwiński, Waldemar Wojciechowski, Jerzy
Wolski, Janusz Żurek: – 18 radnych /Zał. Nr 16/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy są wnioski do porządku
obrad wznawianej Sesji RPŁ.
Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
Sesji RPŁ w punkcie 17 i kolejnych:
 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013”
 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia ZOZ
w Łowiczu.”
 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łowickiego na 2009 rok”.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy te projekty Uchwał zaproponowane do
wprowadzenia wymagają konsultacji Komisji Stałych Rady Powiatu
Łowickiego.
Oczywiście – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że Radni po raz kolejny dostają
materiały na Sesji i Komisje muszą się zebrać tego samego dnia co Sesja. To
jest coś bardzo dziwnego. Gdyby np.: ta sesja zakończyła się 24 września 2009
to co by się stało.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że wniosek o rozpatrzenie
powyższych Uchwał RPŁ byłby zgłoszony na Sesję dzisiejszą czy kolejną. Są to
wydarzenia, które miały miejsce między poprzednim posiedzeniem
a dzisiejszym, tylko tyle, dlatego nie zostały jakby Komisje poproszone
o zaopiniowanie, bo niektóre rzeczy zostały wprowadzone wczoraj, czy nawet
dzisiaj, bo wczoraj były uzgadniane z Regionalną Izbą Obrachunkową,
a dlatego, że spotykamy się w terminach takich mało pewnych, że tak to określę,
staramy się wprowadzać wszystko co jesteśmy w stanie wprowadzić według
stanu na dzień dzisiejszy – dodał.
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Panie Starosto, rozumiem, że jeśli nie będą te punkty wprowadzone dziś, a na
normalnej Sesji na koniec miesiąca, normalnie zgodnie z procedurami, to nic się
nie stanie, bo teraz robimy to na chybcika w pośpiechu – stwierdził Radny
Krzysztof Janicki.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że gdyby nie było dzisiejszego
posiedzenia tej samej Sesji co we wrześniu, to ZPŁ prosiłby o zwołanie Sesji
nadzwyczajnej, bo w miesiącu październiku według Planu Pracy Rady Powiatu
Łowickiego posiedzenia zwykłej Sesji nie ma. Czasy są tak gorące, że to nie jest
wykluczone, że to nie jest ostatnia Sesja w tym miesiącu, ponieważ zarząd
województwa raczył ogłosić w poniedziałek dogrywkę jeśli chodzi
o indykatywne wnioski dotyczące rewitalizacji obszarów wiejskich i do tego też
chcielibyśmy aplikować, dlatego też, ja przepraszam za taki tryb pracy, ale taka
jest konieczność. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że gdyby nie było dzisiaj
drugiego posiedzenia tej samej Sesji, to prosilibyśmy o zwołanie Sesji
w terminie nadzwyczajnym – dodał.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeżeli Przewodniczący RPŁ wysyła
do Radnych informację o terminie wznowienia XXXVIII Sesji RPŁ, to wiedział,
że są Uchwały i można było tą Sesje wznowić np.: we wtorek i odbyłyby się też
Komisje i każdy z Radnych byłby poinformowany. Można było tak zrobić –
zapytał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że można było tak zrobić, gdyby ten
czas był normalny. To na mój wniosek nie były przekazywane żadne materiały,
bo jeśli Państwo nie byliby tak łaskawi i dzisiaj nie przyszli, to cześć tych
wniosków byłaby nieaktualna. Gdyby Sesja byłaby za tydzień to zmiany
w budżecie byłyby dalece większe, tydzień czasu to jest tak dużo, że
wprowadzilibyśmy jeszcze inne elementy do tych uchwał. Nie ma sensu
omawiania czegoś co nie wiadomo czy będzie zrealizowane – dodał.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że apeluje by nie traktować Radnych
jak maszynki do głosowania, żebyśmy mięli czas na zapoznanie się
z materiałami i żebyśmy mogli się zastanowić, bo myślę, że na ostatniej Komisji
było to też widać, że wiele rzeczy chcieliśmy razem przedyskutować i mieliśmy
taki pomysł, z którym Zarząd też się zgadzał i myślę, że Pan Dariusz Kosmatka
potwierdzi to i potem rozszerzaliśmy wspólnie pewne sprawy. Nie chciałbym by
mówiono tutaj, że nie wiadomo czy przyjdziemy, bo tak samo można
powiedzieć, że dobrze, bo może Pan Starosta się boi, że Pan Przewodniczący nie
zwoła Sesji nadzwyczajnej, bo wiemy że w październiku nie ma Sesji zwykłej,
tylko może być nadzwyczajna, bo akurat Pan Przewodniczący nie dla
wszystkich zwołuje Sesję nadzwyczajną – dodał.
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Absolutnie się nie zgadzam z tą wypowiedzią – dodał Starosta Janusz
Michalak. Poinformował, że nie było tak na żadnej z poprzednich Komisji,
a nawet było wręcz przeciwnie. Komisje były przedłużane, nie wiadomo po co,
chyba po to by zaprotestować przeciwko nie wiem czemu, zwoływaniu Sesji
czy, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Dlatego nie widziałem
potrzeby zgłaszania informacji, to jest normalna procedura nawet w naszym
samorządzie, że jeżeli są wnioski w trakcie to po prostu ogłasza się przerwę
i Komisja głosuje – dodał. Nadmienił, iż jeżeli dzisiaj nie zostaną wprowadzone
te zmiany, to trudno. Powiedzmy, że nie przyszlibyście Państwo, też by nie było
i tak będzie musiał samorząd funkcjonować, dlatego są rożne procedury różne
możliwości działań samorządowych, ale jeżeli już się zebraliśmy i jeśli możemy
podyskutować o sprawach politycznych, to możemy do tego dodać sprawy
normalne, gospodarcze – dodał.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że według niego, gdyby
Przewodniczący RPŁ nie grał w „ciuciu babkę”, to te Sesje już dawno by się
odbyły, bo już dawno by się normalnie odbyło powołanie nowego Radnego
Pana Kuczyńskiego, a nie tak szybciutko jak chciał załatwić. I tu, myślę, że
wina jest po obu stronach, a wiadomo jak się odbywa, może i nawet Pan
Burmistrz wie jak Radny kolejny wchodzi ile to czasu trwa, bo w obecnej
Radzie Miasta dwóch czy trzech nowych Radnych jest i nie jest tak, że jednego
dnia rezygnuje, i od razu drugiego jest nowy radny – dodał. Panie
Przewodniczący nie daje sobie Pan rady, dlatego tak jest.
Pana nie było na tych Sesjach, to Pan pewnie tego nie wie, ale mnie nie było
wśród wnioskodawców, którzy podpisali wniosek o zwołanie Sesji
nadzwyczajnej, także obarczanie mnie tym, że zwołałem tą Sesję i że jestem
odpowiedzialny za ten wniosek, jest chyba pomyłką z Pana strony, przepraszam,
ale to są fakty – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Panie Przewodniczący RPŁ nie zwołał Pan Sesji na nasz wniosek – dodał
Radny Michał Śliwiński. Poinformował, że w kolejności była Sesja dziewiątki
Radnych, niech Pan nie mówi, że jest w porządku, że współpraca z Zarządem
Powiatu Łowickiego się układa, bo tak naprawdę, może wam to nie
przeszkadza, ale nam przeszkadza, my byśmy chcieli wypełniać swoje
obowiązki normalnie i żebyśmy wiedzieli nad czym głosujemy – dodał.
Kto jeszcze w tym temacie – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Pan Burmistrz tak – dodał
Nie wiem, czy mi wolno zabrać głos – zapytał Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
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Bardzo proszę – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Szanowni Państwo byłem 4 lata radnym, wiceburmistrzem był obecny tutaj
radny Powiatu Pan Paweł Bejda, zawsze szanowałem władzę wykonawczą
i powiem szczerze, że był taki moment gdy Pan Burmistrz Budzałek powiedział,
że dziękuje mi za prowadzenie Sesji, że był spokój, porządek – poinformował
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. Poinformował, że
w Radzie Miejskiej w ciągu pierwszego roku zmieniło się 6 radnych z różnych
przyczyn. Na miejsce 6 radnych weszło, i z przyczyn śmierci Krzyśka Więcka,
którego wszyscy Państwo pamiętacie, i z innych przyczyn, weszło aż 6 radnych
na 21, ponad 30%. Nigdy Radni nie mięli wątpliwości, że jest to normalne
prawo wyborcze, że jest to normalne prawo mieszkańców, którzy wybrali
i jeżeli ktoś, czy rezygnuje, czy ustępuje z różnych przyczyn, to trzeba wybrać
następnego, bo tak zadecydowali mieszkańcy. Powiem szczerze szanuję prawo
opozycji, zawsze będę szanował, jesteście Państwo opozycją, macie do tego
prawo i bądźcie tą opozycją, jesteście i bądźcie, ale szanujcie kogoś, kogo
wybrali ludzie i nie róbcie….nie sieję demagogii, nie przeszkadzałem Panu,
jestem tu gościem na prawach normalnych, udzielił mi Przewodniczący prawa
głosu i niech Pan nie podnosi tak rąk do góry, niech skończę – dodał. Szanujcie
prawa do ludzi, nie swoich wyborców, tylko wszystkich wyborców. Jest to, nie
ukrywam, gdybym był takim Zbigniewem Kuczyńskim, to bym uznał, że jest to
dziwne, bo na miejscu Zbigniewa Kuczyńskiego może być Krzysztof Janicki,
Paweł Bejda i każdy z nas, z różnych przyczyn. I chyba tyle, nie przeszkadzajcie
bo Miasto bardzo zmartwiło wasze stanowisko wobec uchwał w sprawie tzw.
schetynówek, bo rozmaicie możemy mówić o Wicepremierze, ale bardzo nas
martwiło i bardzo na Komisjach nas martwiło, wszystkie Gminy, Wójtowie
podejmowali uchwały w sprawie schetynówki, a powiat czekaliśmy czy
podejmie czy nie, a brakowało parę dni, żeby wspólną uchwałę z Gminami,
z Miastem z powiatem podjąć, nie jestem demagogiem, cokolwiek powiecie w
tej chwili, to była strata kilku dni i nie ukrywam, że Radnych Rady Miejskiej
bardzo martwi postawa Państwa, nie cofnę tego, dziękuję – dodał.
Radny Michał Śliwiński podziękował Panu Burmistrzowi za wspaniały
wykład, ale myślę, że był nie na temat, byliśmy w całkiem innym punkcie, my
nie kwestionowaliśmy tego że jesteśmy przeciwko przystąpieniu Pana
Kuczyńskiego do Rady i myślę, że Pan Kuczyński też spotykał się z nami
i takich od nas, nigdy takich zamiarów nie mięliśmy, żeby blokować Panu
Kuczyńskiemu być Radnym. Mówi Pan, też o tym, że przeszkadzaliśmy
w schetynówkach, proszę spojrzeć sobie Panie Burmistrzu w protokoły z ZPŁ
i powiedzieć, kiedy były przyjmowane projekty Uchwał na Radę Powiatu
i kiedy odbyła się Sesja, także żeby wypowiadać się w pewnych tematach
i oskarżać to trzeba wiedzieć jakie były daty na projektach Uchwał, nigdy tego
nie blokowaliśmy. Gdybyśmy się zachowywali tak jak Pan mówi, to byśmy na
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tą Sesję faktycznie nie przyszli. Chcieliśmy te pieniążki pozyskać dla Powiatu,
nie dlatego, że to jest Gmina bądź Miasto Łowicz, chcieliśmy to zrobić dla
Powiatu i jeżeli mówimy, że przeszkadzaliśmy w Uchwałach w sprawie
schetynówek, zapytajmy kto przeszkadzał w tym, że straż pożarna nie dostała
samochodu – dodał.
Radny Krzysztof Dąbrowski
w powyższej sprawie.

zawnioskował

o

zamknięcie

dyskusji

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy wszyscy zgadzają się
z tym wnioskiem. Jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Dziękuję bardzo – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 18 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
-9
przeciw
-0
wstrzymało się
-9
nie wprowadzili do porządku obrad punktu:„Rozpatrzenie projektu Uchwały
RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
na lata 2008 – 2013”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 18 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
-9
przeciw
-0
wstrzymało się
-9
nie wprowadzili do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu Uchwały
RPŁ w sprawie przekształcenia ZOZ w Łowiczu.”
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 18 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
-9
przeciw
-0
wstrzymało się
-9
nie wprowadzili do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu Uchwały
RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok”.
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Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił pismo od Komisarza
Wyborczego w Skierniewicach w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej
listy na miejsce radnego /Zał. Nr 17/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił
lustracyjnego Pana Zbigniewa Kuczyńskiego /Zał. Nr 18/.

oświadczenie

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku
z wygaśnięciem mandatu.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 18 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/304/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8
października 2009 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu /Zał. Nr 19/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał treść ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej.”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” – oświadczył Radny Zbigniew Kuczyński.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

w

sprawie

odwołania

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że należy przejść do
powołania spośród Radnych Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego
głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Proponuję, aby komisja
skrutacyjna składała się z 3 osób – dodał.
34

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecna Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wyrazili zgodę na 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia
tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów
spośród radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.
Radny Waldemar Wojciechowski zaproponował kandydaturę Radnej Jolanty
Kępka do składu komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radna Jolanta Kępka
wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej w celu
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę.
Radny Ryszard Malesa zaproponował kandydaturę Radnego Zbigniewa
Kuczyńskiego do składu komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Zbigniew
Kuczyński wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej
w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Radny Zbigniew Kuczyński wyraził zgodę.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował kandydaturę Radnego
Krzysztofa Janickiego do składu komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radna Krzysztof Janicki
wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej w celu
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Radny Krzysztof Janicki nie wyraził zgody.
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Radna Jolanta Kępka zaproponowała kandydaturę Radnego
Dąbrowskiego do składu komisji skrutacyjnej.

Krzysztofa

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Krzysztof
Dąbrowski wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej
w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Radny Krzysztof Dąbrowski wyraził zgodę.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecna radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania
w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady
Powiatu Łowickiego w składzie Krzysztof Dąbrowski, Jolanta Kępka, Zbigniew
Kuczyński.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił komisję skrutacyjną
o ukonstytuowanie się.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXVIII SESJI RPŁ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
O GODZINIE 15.45
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.50
Radna Jolanta Kępka poinformował, że komisja skrutacyjna powołana w celu
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodnicząca – Jolanta Kępka
Sekretarz Komisji – Zbigniew Kuczyński
Członek Komisji – Krzysztof Dąbrowski.
Nadmieniła, iż urna do głosowania została sprawdzona przez członków komisji
i jest pusta. Poinformowała, że zostaną rozdane Radnym karty do głosowania
według kolejności alfabetycznej i listy obecności na XXXVIII Sesji RPŁ przez
członków komisji skrutacyjnej. Poinformował, że kart do głosowania jest 19,
każdy odda głos przy urnie. Karta do głosowania wygląda w następujący
sposób: zostało na niej umieszczone zapytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Pana
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Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego” oraz
dwa pola TAK i NIE. Głos jest ważny jeśli zostanie zakreślone tylko jedno pole.
Głos jest nieważny jeśli będą skreślenia w dwóch polach bądź nie będzie
żadnego.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało przeprowadzone
tajne głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jakieś uwagi co do
przeprowadzonego głosowania.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 20 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXVIII SESJI RPŁ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
O GODZINIE 16.00
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.20
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie odwołania
Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Radna Jolanta Kępka przedstawiła protokół komisji skrutacyjnej wybranej na
XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 8 października 2009 roku
w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina
Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 20/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował wszystkim Radnym za
głosowanie.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

w

sprawie

powołania

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w związku z nie
odwołaniem go z funkcji Przewodniczącego RPŁ realizacja punktu 19:
„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Przewodniczącego
Rady Powiatu Łowickiego” staje się bezprzedmiotowa. Należy przejść do
omówienia kolejnego punktu w porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
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PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XXXVIII SESJI RPŁ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
O GODZINIE 16.30
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.40
Ad pkt. 20
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w okresie
międzysesyjnym od dnia 28 sierpnia 2009 r. do dnia 8 października 2009 roku
ZPŁ odbył 7 protokołowanych posiedzeń i najistotniejszymi tematami
posiedzenia było:
w zakresie edukacji
Członkowie Zarządu zdecydowali o wskazaniu następujących dyrektorów, dla
których przygotowane zostaną wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji
Narodowej oraz Nagrody Kuratora Oświaty:
- nagrodę Ministra Edukacji Narodowej:
1) Zofia Szalkiewicz – Dyrektor ZSP Nr 4 w Łowiczu,
2) Dariusz Żywicki – Dyrektor ZSP Nr 1 w Łowiczu.
- nagrodę Kuratora Oświaty:
1) Elżbieta Skoneczna – Dyrektor I LO w Łowiczu,
2) Dorota Zielińska – Dyrektor MOS w Kiernozi,
3) Jan Sałajczyk– Dyrektor ZSP Nr 3 w Łowiczu.
Członkowie Zarządu zatwierdzili arkusze organizacyjne szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na współorganizację 70 rocznicy powstania
Szarych Szeregów. W ramach organizowanych obchodów Starostwo Powiatowe
w Łowiczu zakupi monografię Szarych Szeregów.
Członkowie Zarządu zdecydowali o zwolnieniu z obowiązku zwrotu zasiłku na
zagospodarowanie pani Iwony Grzegory – Gajda byłej nauczycielki ZSP Nr 2
RCKU i P w Łowiczu.
Członkowie Zarządu zdecydowali o udziale
w Mistrzostwach Powiatów w Brydżu Sportowym.

Powiatu

Łowickiego
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w zakresie PZD i T
Członkowie Zarządu zdecydowali o utworzeniu w budżecie Powiatu
Łowickiego zadania inwestycyjnego pn.: „Droga nr 2715E – odcinek Wejsce –
Konstantynów – nakładka” o wartości 400 000,00 zł, które będzie realizowane
w 2010 roku w partnerstwie z Gminą Kocierzew Południowy w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Członkowie Zarządu zdecydowali o zmianach w planie wydatków Powiatowego
Zarządu Dróg Transportu na 2009 rok polegających na zwiększeniu środków
finansowych o 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz map geodezyjnych w 2009 roku
na inwestycję pn.: „Droga nr 2700E – odcinek Bednary – Janowice –
przebudowa”.
Członkowie Zarządu zdecydowali o utworzeniu następujących zadań
inwestycyjnych:
- „Przebudowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr
2709E i 2707E celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez
poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż
barier ochronnych, w tym przy obiektach mostowych – Etap I” o wartości
17 189,00 zł które będzie realizowane w 2009 roku oraz dokonania zmian w
planie wydatków PZD i T w Łowiczu.
- „Przebudowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr
2704E, 2728E, 2746E i 2717E celem zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, utwardzenie
ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, w tym przy obiektach mostowych
– Etap II” o wartości 30 204,00 zł które będzie realizowane w 2009 roku oraz
dokonania zmian w planie wydatków PZD i T w Łowiczu.
w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym
Członkowie Zarządu zdecydowali o wygaśnięciu trwałego zarządu
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 6 ozn. nr 1460
przysługującego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu
nastąpi z dniem 12 października 2009 roku.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zawarcie aneksu do umowy na
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Nieborów
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zawarcie aneksu na wykonanie systemu
sygnalizacji włamania
i systemu kontroli dostępu oraz okablowania
strukturalnego w nowo wybudowanym budynku administracyjnym starostwa.
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Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy
z NZOZ w Chąśnie na dzierżawę OZ z dniem 30.11.2009 rok i przekazania
z tym dniem tej nieruchomości Gminie Chąśno.
Członkowie Zarządu przyjęli informację z przeprowadzonego w dniu
10.09.2009 II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 budynku nr 64D położonego w obrębie Nowe Zduny.
Członkowie Zarządu zdecydowali o zawarciu umowy użyczenia nieruchomości
położonej w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 6 na okres 3 lat z PPP Łowiczu.
Członkowie Zarządu zdecydowali o zleceniu bieżącej konserwacji kotłowni
olejowej w budynku w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5 Firmie Serwis – Instal
Walędzik Adam.
w zakresie zadań przetargowych
Członkowie Zarządu zatwierdzili wybór komisji przetargowej dotyczący
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem
pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej” i zatwierdzili wybór
najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu ofertę na kwotę
2 250 000,00 zł złożyła firma TMS Sp. z o.o.
Członkowie Zarządu zatwierdzili wybór komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy
Społecznej w Borówku” i zatwierdzili wybór najkorzystniejszej oferty
Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług „WIKAM” Sp. z o.o. cena ofertowa
brutto najkorzystniejszej ofert niepodlegającej odrzuceniu wyniosła
347 723,99 zł. Członkowie Zarządu odrzucili ofertę złożoną przez firmę
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „OLKBUD” Jarosław Olkiewicz,
Tomasz Olkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Gołębiowie Nowym 4, 99 – 300
Kutno gdyż Wykonawca zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozpoczęcie działań dotyczących
przystąpienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 do projektu w ramach Osi priorytetowej II
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6
Ochrona powietrza, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Członkowie Zarządu zatwierdzili wybór komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
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„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu
racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”
Członkowie Zarządu zatwierdzili wybór komisji przetargowej dotyczący
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Zabudowa tarasu przy Sali gimnastycznej I LO w Łowiczu”.
Członkowie Zarządu zatwierdzili unieważnienie przetargu nieograniczonego
którego przedmiotem jest: „Odnowienie południowej elewacji budynku
poklasztornego ZSOP Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30”
w zakresie przeprowadzonych kontroli
Członkowie Zarządu zatwierdzili wyniki kontroli finansowej w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
w zakresie finansów
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia części dotacji dla
Muzeum w Łowiczu przyznanej Uchwałą Nr XXX/257/2009 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 29.04.2009 r
Członkowie Zarządu przyjęli następujące założenia do budżetu Powiatu
Łowickiego na 2010 rok:
1) wzrost pozapłacowych wydatków bieżących o 1%
w stosunku
do przewidywanych wydatków roku bieżącego,
2) wydatki na wynagrodzenia na poziomie roku 2009 – w rezerwie starostwa
zabezpieczyć na wzrost wynagrodzeń środki finansowe na poziomie 2%,
a dla nauczycieli także w rezerwie zabezpieczyć środki finansowe
zgodnie z przyjętymi wskaźnikami niezbędnymi do wyliczenia subwencji
oświatowej w 2010 roku.
i zaakceptowali wzory formularzy.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali materiału na Komisję Budżetu
i Finansów pt.: „Realizacja zadań finansowanych z PFOŚiGW w Łowiczu”.
Członkowie Zarządu zdecydowali o przesunięciu środków finansowych
w wysokości 5 000,00 zł dla KP Policji w Łowiczu na wzorcowanie i legalizację
alkomatów.
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w zakresie promocji
Członkowie Zarządu podjęli uchwałę o powierzeniu obowiązków dyrektora
CKT i PZŁ z dniem 01.10.2009 roku panu Wiesławowi Uczciwkowi.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że ZPŁ podejmował
szereg uchwał ZPŁ oraz opiniował Uchwały RPŁ na dzisiejszą Sesję RPŁ.
Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, o inwestycję drogową realizowaną
wspólnie z Gminą Kocierzew.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że na dzień dzisiejszy
sytuacja wygląda tak, że Gmina Kocierzew jest partnerem Powiatu w projekcie
gdzie realizowany jest I etap z wkładem własnym w wysokości 50 000,00 zł.
Druga inwestycja, która miała być, z naszym wkładem własnym w wysokości
200 000,00 zł, to ta inwestycja nie będzie realizowana, bo Gmina Kocierzew
wycofała się ze współpracy.
Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż ta inwestycja jest na liście, tylko nie
potrzebuje nas.
Radny Waldemar Wojciechowski stwierdził, iż rozumie to, że ta inwestycja
nie będzie realizowana w całości. Wójt zapewniał nas, że ta inwestycja zostanie
zrealizowana.
Rozmawiałem kilkakrotnie z Wójtem i ta inwestycja nie będzie w całości
realizowana – dodał Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. Poinformował,
że jej zakres został zmniejszony i została na nią zarezerwowana mniejsza suwa
środków.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że chciałaby by Radny Pan Zbigniew
Kuczyński mógł należycie wypełniać obowiązki Radnego. Zawnioskowała
o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ punków 21 i 22:
 Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
II/9/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania,
ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu
Łowickiego,
 Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
II/8/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.
Radny Michał Śliwiński zapytał, w których komisjach stałych RPŁ będzie
Radny Zbigniew Kuczyński.
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Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Pan Zbigniew Kuczyński wszedłby
do Komisji Stałych na miejsce Radnego Pana Dariusza Mroczka. To jest do
Komisji Budżetu i Finansów oraz do Komisji Rewizyjnej – dodała.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy Pan Zbigniew Kuczyński wyraża zgodę,
by być Członkiem ww. Komisji Stałych.
Radny Zbigniew Kuczyński poinformował, że wyraża zgodę. Powiem
szczerze, że nie chciałbym rujnować chronologii składów komisyjnych i jeżeli
Pan Darek Mroczek był członkiem powyższych Komisji chciałbym to
kontynuować.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni: Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ
w punkcie 21, punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego
Uchwałę Nr II/9/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania,
ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu
Łowickiego”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni: Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ
w punkcie 22, punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego
Uchwałę Nr II/8/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej.”
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na
terenie Powiatu Łowickiego.
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz
Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udziału Powiatu Łowickiego
w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem
drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
PRZERWA (30 minut)
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
18.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
19.Rozpatrzenie
projektu
Uchwały RPŁ w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
20.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/9/2006
RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
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22.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/8/2006
RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
23.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
24.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
25.Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 21
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/9/2006
RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ
zmieniający Uchwałę Nr II/9/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych,
nieobecni: Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski,
Radny Zbigniew Kuczyński nie brał udziału w głosowaniu/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/305/2009 RPŁ z dnia 8 października 2009 roku
zmieniającą Uchwałę Nr II/9/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 21/.
Ad pkt. 22
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/8/2006
RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ
zmieniający Uchwałę Nr II/8/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych,
nieobecni: Radna Zofia Rogowska – Tylman, Radny Eugeniusz Bobrowski,
Radny Zbigniew Kuczyński nie brał udziału w głosowaniu/:
za
- 18
przeciw
-0
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wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/306/2009 RPŁ z dnia 8 października 2009 roku
zmieniającą Uchwałę Nr II/8/2006 RPŁ z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 22/.
Ad pkt. 23
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w czasie między 26
sierpnia 2009 roku a 7 października 2009 roku brał udział w następujących
uroczystościach:
 26 sierpnia 2009 roku udział w Biesiadzie Łowickiej,
 6 września 2009 roku udział w Dożynkach Powiatowych,
 9 września 2009 roku spotkanie z okazji Dnia Seniora,
 Święto Szarych Szeregów w Łowiczu,
 13 września 2009 udział w rocznicy wojennej potyczki w Bełchowie,
 20 września 2009 roku udział w Dniach Dziedzictwa Narodowego,
 21 września 2009 roku spotkanie z Kombatantami w Gimnazjum Nr 1
w Łowiczu.
Radny Michał Śliwiński zapytał, kiedy zostanie zwołana Sesja RPŁ na
wniosek dziewięciu Radnych.
To znaczy – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że na ręce Przewodniczącego RPŁ
wpłynął wniosek o zwołanie Sesji.
I ten wniosek właśnie został zrealizowany – dodał Przewodniczący RPŁ
Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jest coś takiego, że jeżeli to była
Sesja zwołana na wniosek dziewięciu Radnych to wprowadzenie pozostałych
punktów do porządku obrad powinno zostać skonsultowane w wnioskodawcą.
Tak Pani Prawnik, jeżeli jesteśmy wnioskodawcą Sesji nadzwyczajnej i jeżeli są
wprowadzane kolejne punkty to muszą być one uzgodnione z wnioskodawcą,
czy tak, jeśli potraktujemy, że jest to Sesja zwołana na nas wniosek, aczkolwiek
była ona w trybie zwyczajnym – dodała.
Wydaje się, że tak – odpowiedziała Radca Prawny Zuzanna Kordialik –
Gronczewska.
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Myślę, Panie Przewodniczący, że ta Sesja zostanie zwołana jeszcze na nasz
wniosek – dodał Radny Michał Śliwiński. Kolejna sprawa, to nie chcielibyśmy,
by dopuszczał Pan do takiej sytuacji jaka była dziś na samym początku, że
przychodzi ktoś z gości na Sesję i obraża, jeżeli nie całą Radę to przynajmniej
jej część.
Ad pkt. 24
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy rożne.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że na tej Sesji, tylko, że wcześniej
kilka dni temu Rada podejmowała bardzo ważne Uchwały o bardzo duże
pieniążki. Zapytał, czy są te wnioski złożone, czy wszystkie zostały przyjęte,
czy poprawki zostały naniesione. Czy pilnuje Pan tych pieniążków, żebyśmy je
otrzymali ze środków unijnych, bo jest Pan, Panie Wicestarosto w tej chwili
odpowiedzialny za te pieniążki, żeby je pozyskać, my jako Radni zrobiliśmy
wszystko w tym temacie co mogliśmy – dodał.
Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że chciałby sprostować, że
nie jest od pilnowania pieniążków, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale
wnioski zostały złożone i myśli, że jest bardzo duża szansa na ewentualne
pozyskanie środków. Jak zostanie to zrobione, to zależy to od ocen.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, czy złożone wnioski zostały poprawione, czy
w takiej wersji pierwotnej zostały złożone.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeśli można
uzupełnić, to niektóre wnioski zostały złożone z poprawkami, ale dzisiaj
odrzuciliśmy cześć poprawek, które jeszcze do ostatniego wniosku, który do
9 października 2009 roku ma być złożony, czyli jutro chcieliśmy go zawieść,
czyli zmiany w PRL. Najpierw rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim
i uzyskaliśmy informację, że może być tak jak zostały te uchwały
przegłosowane wcześniej na tej Sesji. Po przemyśleniu sprawy powiedzieli nam
wprost, że to ma wyglądać inaczej i że trzeba poprawić. Dziś nie poprawiliśmy
PRL nie mniej jednak wnioski zostały złożone jeśli chodzi o zdrowie i o zakup
samochodu pożarniczego. Jutro ma być zawieziony ostatni wniosek z takimi
uchwałami jakie są trzeba liczyć, że nie odrzucą nam przy ocenie formalnej
tylko poproszą o zmianę, wtedy bardzo bym prosił o zmianę PRL – dodał.
Nadmienił, iż schetynówki zostały złożone wszystkie.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że chciałby uzupełnić, bo Pan Radny
miał na myśli pytanie, czy zostały uwzględnione wnioski techniczne, jak
wprowadzenie ścieżek rowerowych. Na ul. Chełmońskiego wprowadziliśmy tą
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poprawkę, w Kiernozi też do projektu i zobaczymy, niestety w Gminie
Kocierzew, tak jak tu było wcześniej mówione, po deklaracji Gminy zostało to
okrojone o osiemdziesiąt parę procent, była to odpowiedź Sekretarza do
Dyrektora PZDiT w Łowiczu i może na przyszłej Sesji się dowiecie jaka była
tego przyczyna, podobno taka, że miało nie być Sesji powiatowej, dlatego tego
nie wprowadzili – dodał. Chciałbym złożyć wniosek o zwołanie kolejnej Sesji
nadzwyczajnej 19 października 2009 roku o godz. 15.00 lub 16.00 w celu
rozpatrzenia tych projektów Uchwał, które proponowałem wprowadzić do
porządku obrad na początku dzisiejszej Sesji oraz projekt Uchwały RPŁ
o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o rewitalizację obszarów wiejskich,
precyzyjnie będzie Państwu w materiałach dostarczone. Te materiały, które
dzisiaj otrzymaliście w większości będą aktualne, jestem pewny, że zmiany
w budżecie będą dalej idące – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zobowiązuje się do
zwołania Sesji w dniu 19 października 2009 roku. Mam nadzieję, że materiały
będą dostarczone odpowiednio wcześnie i będzie możliwość omówienia ich na
komisji stałych.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że Starosta zasugerował kolejny
termin Sesji, ale jest punkt w dyskusji.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że on wnioskuje. Ja mam prawo
wnioskować w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego i to robię – dodał.
Pan Starosta złożył wniosek, po prostu – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin
Kosiorek.
Radny Janusz Żurek poinformował, że ma prośbę, by Sesje organizować czy
w Muzeum, czy gdzie indziej by wszyscy słyszeli o sprawie, bo naprawdę że nic
nie słychać. Tu jest takie pogłosie, że absolutnie, my się zagłuszamy wzajemnie
– dodał. Poinformował, że kolejna sprawa Panie Przewodniczący, nie ma gościa,
Pana Burmistrza, ale Radnych potrafił Pan ustawić, że nie w danych temacie
mówią. Uważam, że te wycieczki, pouczanie Pana Burmistrza Miasta Łowicza,
to nie na miejscu dziś było, absolutnie. Uwłaczające godności Rady Powiatu
i wszystkich, bo pouczać nas, nie – dodał. Niech u siebie pilnuje co jest, bo my
nie ingerujemy w sprawy Miasta, a my jesteśmy powiatem na terenie całego, bo
Miasto Łowicz jest wąską linią, a teren ma inne problemy i inne sprawy do
rozwiązywania, a tutaj na stronę się tylko jedną weszło i pouczanie wielkie.
Profesorów było bardzo wielu w Polsce, których już historia wymyła co mięli
tylko jedną linię i jedną rację i itd., a zauważyłem, że to się wraca jak
bumerang, że wszyscy teraz bardzo pouczają chłopów i teren co ma robić, żeby
było lepiej. My wiemy co mamy robić, dziękuję bardzo – dodał.
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Panie Przewodniczący, ja zapytam Pana, czy był Pan kiedyś na Sesji Rady
Miasta Łowicza - zapytał Radny Krzysztof Janicki.
Parokrotnie – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
To chyba widzi Pan, jak są prowadzone te Sesje i widzę, że się Pan nie nauczył
i chyba się Pan nie nauczy – dodał Radny Krzysztof Janicki. Poinformował, że
tam jest ta Sesja prowadzona naprawdę z gracją i tak jak ona powinna być
prowadzona. Na koniec każdej Sesji jest ustalany konkretny termin każdej Sesji,
jest dyskusja czy Radnym pasuje termin czy nie pasuje. Są ustalone terminy
komisji nie dzień przed Sesją czy w dniu Sesji, tylko przynajmniej tydzień
wcześniej, aby można było przedyskutować, przeanalizować. A tutaj jest, nie
będę komentował… - dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że za Plan Pracy Rady
odpowiadają wszyscy Radni i Przewodniczący i ma Pan do dyspozycji
i będziemy głosować Plan Pracy na przyszły rok i będzie mógł Pan wnioskować
o wpisanie konkretnych terminów, godzin i miejsc. Każdy ma prawo do tego –
dodał.
Za organizację pracy Rady odpowiada Pan – zauważył Radny Krzysztof
Janicki.
Radna Jolant Kępka poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej zawsze z Radnymi uzgadniany jest termin posiedzeń Komisji.
Uważam, że tutaj żadnych pretensji ze strony Radnych nie powinno być. Jeżeli
chodzi o Sesje, to Pan Starosta chciał dzisiaj wprowadzić punkty razem
z Zarządem i na pewno nie byłoby tej Sesji nadzwyczajnej, ponieważ nie ma
posiedzenia Rady w trybie zwyczajnym w październiku, ale Panowie nie chcieli
wprowadzić tego i będziemy musieli się spotkać, a termin, wiadomo Sesji
nadzwyczajnej, może być ustalony ze wszystkimi, ale są to sprawy naprawdę
bardzo ważne – dodała.
Pani Jolu, skąd tyle złości w Was jest, my spokojnie, a cały czas, że „wy żeście
to zrobili, że żeście tego nie zrobili, bo żeście nie przyszli” – dodał Radny
Michał Śliwiński. Poinformował, że na samym początku poprosił Pana Starostę,
czy faktycznie nie można było to zrobić w innym terminie tylko trzeba było się
dogadać linii Pan Przewodniczący – Zarząd Powiatu Łowickiego, trzeba było
tylko chcieć. A tak, to cały czas Pani Jola nam zarzuca, bo „żeście nie przyszli”,
jeżeli wiedzieliście, że nie przyjdziemy, to trzeba było ustalić termin Sesji na 24,
tak można debatować i cały czas rozmawiać, tak Pani Jolu – dodał. Na ostatniej
Komisji Rewizyjnej próbowaliśmy żeby pociągnąć ten temat, wyjaśnić do końca
temat tej nieszczęsnej Uchwały, czy ona się znalazła, czy ona się nie znalazła
49

i kto zawinił, czy Pan Przewodniczący, czy Zarząd. Pani tak naprawdę nie
chciała tego wyjaśniać. Dziwię się, dlaczego, tak naprawę wszyscy Radni,
szóstka Komisji Rewizyjnej, wszystkim Członkom tej Komisji zależało na
wyjaśnieniu tej sprawy, a nie zamiatanie tej sprawy pod dywan – dodał.
Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Komisja Rewizyjna pracuje dobrze
i będzie się starała wyjaśnić tą sprawę.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie było o czym rozmawiać, bo
nie było dokumentów. Zapraszam Pana jutro, tak jak mówiłem na Komisji,
poprosiłem Pana Komendanta o przesłanie wszystkich dokumentów, pewnie
wszystkich nie ma, bo nie ma żadnego dokumentu z WFOŚiGW. A dziś
w gazecie jakieś „cuda na patyku”, ale żeby się Pan nie zdziwił, co jest
w papierach, zapraszam jutro, wszystkie dokumenty Pan przeczyta. Dostałem je
wczoraj o 14.00 – 15.00 – dodał.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że go już jeden z Członków ZPŁ
zapraszał po odbiór dokumentów i nie dostał. Nie chciałbym urządzać
osobistych wycieczek. Myślę, że spotkamy się na Komisji i będziemy
rozmawiać – dodał.
Radny Janusz Żurek poinformował, że szanując głosy wszystkich, ale chyba
zaczyna się tu mylić pojęcia, jeśli Komisja Rewizyjna, w jakiej instytucji by nie
była, żąda pewnych dokumentów, to obowiązek jest Zarządu i Dyrektora
przedsiębiorstwa Komisji Rewizyjnej przedstawić dokumenty i powiedzieć
o planie realizacji. Nie ma tutaj osobistych spraw, że „zapraszam do siebie to
sobie Pan zobaczy”, na koleżeńskie sprawy to sobie prywatnie możemy, a jeśli
już na Komisji Rewizyjnej się żąda, to bez dyskusyjna sprawa jest, że
sprawozdanie Zarząd składa – dodał.
Odpowiedziałem tylko, że zwróciłem się do Pana Komendanta o dokumenty,
więc proszę o cierpliwość, zostaną dostarczone – dodał Starosta Janusz
Michalak.
Radny Michał Śliwiński zaproponował, by na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
zaprosić Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, o sprawę ul. Armii Krajowej. Czy jest już
ruszony temat. Mięliśmy spotkać się z mieszkańcami około 15 września 2009
roku. Czy były podjęte jakieś rozmowy z Miastem – dodał.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że na Komisji Organizacji
Ruchu poruszył ten temat 11 000,00 zł. Zostały one przekazane w tym tygodniu
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i te inwestycje drogowe będą zrobione, to te trzy chodniki i na ul. Armii
Krajowej i kostka. Jak to będzie zrobione to wówczas zwołamy tą komisję
wspólną – dodał.
Kiedy to może być – zapytał Radny Krzysztof Janicki.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że termin spotkania przesunie
się to. Prosiłem, by to szybko zrobili – dodał.
Ad pkt. 25
Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek obiecując że będzie się starał
prowadzić z dużo większą gracją obrady Sesji, zamknął obrady XXXVIII Sesji
Rady Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus – Miterka
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