P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/09
z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 9 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji RPŁ.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
Dr Wł. Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Kiernozia.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Domaniewice.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę
1.
2.
3.
4.
5.
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fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
w Powiecie Łowickim.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz
zasad i trybu przyznawania Nagrody „ Łowicka Róża”.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn.
„Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Kocierzew.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Bielawy.
19.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Nieborów.
20.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Łyszkowice.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Kiernozia.
22.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
23.Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
24.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
25.Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XLIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło
udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego
wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu
Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.”
Radny Krzysztof Janicki zawnioskował o zdjęcie punktu 15: Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania
Nagrody „ Łowicka Róża”. Proponuję zdjąć to z porządku obrad i poddać pod
dyskusję wszystkich komisji – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że najpierw zostanie
poddany pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Krzysztofa
Janickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
nieobecna Zofia Rogowska – Tylman/
za
- 11
przeciw
-9
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad XLIII Sesji RPŁ punkt 15: Rozpatrzenie projektu
Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania
Nagrody „ Łowicka Róża”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
nieobecna Zofia Rogowska – Tylman/
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wprowadzili do porządku obrad XLIII Sesji RPŁ punkt: „Rozpatrzenie projektu
Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu
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Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.”
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wprowadzony
punkt zostanie rozpatrzony w punkcie 10 zmieniając kolejność poniższych
punktów.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji RPŁ.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
Dr Wł. Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października
2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Kiernozia.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Domaniewice.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby
1.
2.
3.
4.
5.
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prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę
fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
w Powiecie Łowickim.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn.
„Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Kocierzew.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Bielawy.
19.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Nieborów.
20.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Łyszkowice.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Kiernozia.
22.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
23.Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
24.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
25.Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że każdy protokół
zostanie przyjęty oddzielnie.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XL Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Zofia Rogowska – Tylman/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
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przyjęli protokół z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Zofia Rogowska – Tylman/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
przyjęli protokół z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecna Zofia Rogowska – Tylman/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
przyjęli protokół z XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w okresie między
sesjami Zarząd Powiatu odbył 12 protokołowanych posiedzeń. Poinformował,
że Członkowie Zarządu zajmowali się następującymi sprawami:
w zakresie edukacji
ZPŁ zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych II LO w Łowiczu oraz ZSP
Nr 2 RCKU i P na rok szkolny 2009 / 2010.
Wyrażono zgodę na ubieganie się Powiatu Łowickiego o dotację na zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw przez Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Łowiczu. Powiat Łowicki jako organ prowadzący placówki
oświatowe może wystąpić do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o przyznanie
dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Kwota jaką można
uzyskać to 6 000,00 zł.
ZPŁ zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 3 na rok
szkolny 2009 / 2010 oraz aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 4
w Łowiczu.
Wyrażono zgodę na zatrudnienie pracownika obsługi na stanowisko robotnika
gospodarczego w wymiarze 0,5 etatu, który wykonywałby niezbędne bieżące
naprawy w budynku II LO w Łowiczu.
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Zatwierdzono aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego II LO w Łowiczu oraz Nr
3 do ZSP nr 4 w Łowiczu.
Zatwierdzono kolejny aneks do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 3 w Łowiczu.
Dokonywano przesunięć budżetowych w budżetach szkół i placówek
oświatowych na 2009 rok, które mają odzwierciedlenie w Uchwałach RPŁ oraz
ZPŁ.
w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym
Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na wyłonienie wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych na przeprowadzenie remontu bramy przy
ul. Świętojańskiej 1/3.
Wyrażono zgodę na zakup wyposażenia pomieszczeń do Wydziału GGN
w budynku przy ul. Stanisławskiego 28a.
Wyrażono zgodę na utwardzenie części nieruchomości przy Ul. Blich 11.
w zakresie ochrony środowiska
Wydano opinię w sprawie aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami:
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Łowicza w latach 2009 – 2016 oraz
aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Środowiska dla miasta Łowicza w latach
200 – 2016.
w zakresie spraw budowlanych
Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Adaptacja strychu w budowanym budynku
administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu na potrzeby
administracyjne w ramach zadania : Budowa budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Łowiczu” na realizacje przedmiotowego zamówienia
przeznaczono kwotę 122 000,00 zł w związku z oszacowaniem wartości robót
budowlanych na kwotę 99 950, 43 zł netto. Cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia , w związku
z powyższym komisja przetargowa proponuje unieważnienie postępowania na
podstawie art.93 ust. 1 pkt 4.
Zatwierdzono wybór inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy na
realizację zadania inwestycyjnego: Odnowienie południowej elewacji budynku
poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul.
Podrzecznej 30. W ramach tej inwestycji zlecone zostaną roboty budowlane
związane z osuszeniem ścian. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego wpłynęła jedna oferta złożona przez Andrzeja Hipera
zamieszkałego w Międzyborowie przy ul. Poniatowskiego 3. Na roboty
budowlane osuszania ścian wpłynęło w terminie 10 ofert. Wydział AB
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wnioskuje o udzielenie zamówienia firmie SILI BLOCK z siedzibą w
Ostrzeszowie jako najkorzystniejszej.
w zakresie spraw organizacyjnych
Wyrażono zgodę na wsparcie techniczne Krajowego Systemu ratowniczo –
Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa chemiczno
– ekologicznego”. W związku z możliwością pozyskania pozabudżetowych
środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013, oś priorytetowa II- Ochrona środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i
Energetyka, Działanie II.5 – Zagrożenie Środowiska na realizację inwestycji
istnieje możliwość pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja
będzie realizowana w 2010 roku , koszt całej inwestycji to 626 950,00 zł udział
własny – 100 312,00 zł , dofinansowanie z EFRR 526 638,00 zł.
Wybrano na czas określony od 10 listopada 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2010
roku na Dyrektora CKTiPZŁ Pana Jacka Chołuja.
Wyrażono zgodę na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem.
Zdecydowano o realizacji projektu „Sprawny dojazd – szansa dla
niepełnosprawnych” i wprowadzono zadanie do budżetu Powiatu Łowickiego
na 2009 rok.
w zakresie spraw finansowych
ZPŁ zdecydował o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest :”Udzielenie w 2009 roku kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu
Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”. Komisja przetargowa
po dokonaniu badania 3 złożonych ofert tj:
1) ING Bank Śląski S.A Region Łódź (cena 386 864,06 zł),
2) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział Łowiczu (cena –
518 355,35 zł ),
3) Bank DNB NORD POLSKA S.A. Warszawa ( cena 385 257,16 zł)
złożyła do zatwierdzenia propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Bank DNB NORD POLSKA S.A. Warszawa. Oferta ta uzyskała
najwyższa liczbę punktów według kryterium oceny ustalonej przez
Zamawiającego którym była cena. Komisja zaproponowała wykluczenie
z postępowania ONG Bank Śląski S.A Region Łódź na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , oferta ta na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 5 cytowanej ustawy podlega odrzuceniu. Przedstawiła protokół
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: „Udzielenie w 2009 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie
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planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów”.
Trwały prace nad projektem budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.
w zakresie spraw związanych z pomocą społeczna
W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu „Rodzina
zastępcza szansą na normalność” PCPR w Łowiczu wystąpiło do MP i PS o
wyrażenie zgody na zmianę w budżecie wydatków tj. na przesuniecie
niewydatkowanych sum na zakup paczek bożonarodzeniowych dla dzieci z
rodzin zastępczych, MP i PS wyraziło zgodę na zaproponowane zmiany.
Zarząd Powiatu Łowickiego wyraził zgodę na aplikowanie o środki w ramach
Rządowego Programu Ogranicza Przestępczości i Aspołecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej”. (PCPR w Łowiczu).
Wyrażono zgodę na aplikowanie ośrodki z EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przesunięto środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu
Łowickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie innego powiatu.
Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwały w sprawach:
1. zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
2. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia
treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup akwareli Józefa
Chełmońskiego „Bójka”; papier 39x55 cm (w świetle oprawy) sygnowany
p.d.: „JÓZEF CHEŁMOŃSKI” na odwrocie fragmentarycznie zachowana
naklejka z pracowni ramiarskiej Paryżu” .
3. wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez
doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w
nowoczesne ambulanse medyczne”
4. ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/310/2009 RPŁ z
dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2009 rok
5. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego
przedmiotem jest: :udzielenie w 2009 r. kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” i powołania doraźnej komisji
przetargowej
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6. wyboru trybu udzielenia zamówienia
publicznego, zatwierdzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu,
którego przedmiotem jest : „Udzielenie w 2009 roku kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”
7. wyrażenia zgody na wypożyczenie Muzeum w Łowiczu akwareli Józefa
Chełmońskiego „Bójka”; papier 39x55 cm (w świetle oprawy) sygnowany
p.d.: „JÓZEF CHEŁMOŃSKI” na odwrocie fragmentarycznie zachowana
naklejka z pracowni ramiarskiej Paryżu” .
8. ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego pozytywnie opiniował projekty
Uchwał na Radę Powiatu Łowickiego:
1. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2009.
2. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie ZOZ w Łowiczu
3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu
Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013
4. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/2009 RPŁ z dnia 28
stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
5. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w
Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
6. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwał Sejmiku Województwa
Łódzkiego w sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
7. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej
nieruchomości na rzecz Gminy Kiernozia.
8. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej
nieruchomości na rzecz Gminy Domaniewice.
9. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
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10.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o
uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek
oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
11.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
12.w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody
„Łowicka Róża”.
13.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu
Łowickiego do stowarzyszenia pn. „Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”.
14.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kocierzew.
15.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bielawy.
16.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nieborów.
17.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice.
18.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kiernozia.
19.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego przyjęli Informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2008/2009 – dodał.
Ad pkt. 6
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między
sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach:
10.10 2009 – Dzień Papieski
14.10.2009 – Dzień Edukacji Narodowej. Powiatowo – miejski
15.10.2009 – uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej w Domu
Nauczyciela z nauczycielami emerytami
24.10.2009 – odsłonięcie pomnika w rocznicę śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki.
05.11.2009 – Powiatowe Obchody Roku Józefa Chełmońskiego w Boczkach
Chełmońskich i Szkole Podstawowej w Łaguszewie.
10.11.2009 – Święto Niepodległości.
11.11.2009 – uroczystości związane ze świętem Świętej Wiktorii w Łowiczu
oraz w Diecezji.
Poinformował, że uczestniczył także w obrad Sesji nadzwyczajnych RPŁ
zwoływanych w miedzy czasie.
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Radny Michał Śliwiński zapytał czy Zarząd Powiatu Łowickiego obradował
nad wyłonieniem Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej. Może byśmy go poznali teraz – dodał.
Umówiłem się z Panem Dyrektorem, że punkcie: „Interpelacje, wolne wnioski,
zapytania radnych i sprawy różne.” Pan Dyrektor się nam przedstawi – dodał
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Zapytał, czy przesunąć tą prezentację
na ten moment.
Myślę, że tak, do końca Sesji nie zostaną wszyscy zaproszeni goście, a warto by
wszyscy poznali nowego Dyrektora CKTiPZ – stwierdził Radny Michał
Śliwiński.
Bardzo proszę – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj poinformował, że ma 41 lat, żona Joanna,
dwóch synów, mieszka w Łowiczu przy ul. Mickiewicza. Od dnia 10 listopada
2009 roku ma zaszczyt pełnić funkcję Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej. Rozpoczął swoją pracę w urzędzie od
niecodziennych czynności a mianowicie czynnościami gospodarczymi.
Zastałem budynek cieknący, zajęliśmy się remontem dachu, oprócz tego
zaczęliśmy się zajmować zabezpieczeniem elewacji – dodał. Nadmienił, iż przez
ten okres jednego miesiąca zapoznawał się z pracą w Centrum, zapoznał się ze
stanem technicznym budynku którym administruje. Podjęliśmy szereg działań,
między innymi zaczęliśmy opracowywać ulotkę reklamową w języku
niemieckim gdzie przygotowujemy się do targów aby reprezentować powiat
łowicki. Udało nam się dokonać kalendarza na 2010 rok – dodał. Nadmienił, iż
CKTiPZŁ ma ambitne plany, chce skupić wszystkie działania jednostek w
Centrum. Chcielibyśmy współpracować ze wszystkimi GOK-ami oczywiście
zgodnie z harmonogramem kalendarza imprez na 2010 rok – dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał jaką Dyrektor Centrum ma wizję na działanie
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Czym ujął Pan
Członków Zarządu Powiatu Łowickiego, że Panu powierzono stanowisko
Dyrektora jednostki – zapytał.
Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj poinformował, że chciałby spowodować
większe zintegrowanie wszystkich twórców ludowych, wszystkich instytucji,
które szerzą chwałę Ziemi Łowickiej. Chciałbym skupić się na publikowaniu i
archiwizowaniu wszystkich walorów powiatu, ziemi łowickiej ale i dzięki temu
i zarabiać. Chciałbym by ta wizja przynosiła dochody, wymierne korzyści
finansowe dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej – dodał.
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Jeśli chodzi o zarabianie, to przez samo Centrum, czy poprzez szerzenie
walorów powiatu i pomoc naszym przedsiębiorcom – zapytał Radny Michał
Śliwiński. Nadmienił, iż chodzi o to by Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej nie zajmowało się tylko samym zarabianiem, ale by było w
kontekście szerszym, ale by pomagało przedsiębiorcom, czy twórcom ludowym.
Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj poinformował, że w harmonogramie
działań na 2010 roku na jego wniosek w okresie miesiąca listopada
zaproponował stworzenie targów producenckich, których brały by udział
przedsiębiorstwa związane z ziemią łowicką. Pomoglibyśmy promować się tym
przedsiębiorcom, pokazać ich. W targał brałyby udział również zaprzyjaźnione
powiaty. Chciałbym by ta impreza była na tyle dobrze przygotowana i w
komponowała się w harmonogram imprez corocznych, byłoby to poniekąd
konkurencją dla imprezy, która odbywa się w okresie jesieni w Skierniewicach,
tutaj byłoby to nakierowanie na naszych rodzimych przedsiębiorców: masaży,
wędliniarzy, czy drobnych przedsiębiorców również ludowych – dodał.
Ad pkt. 7
Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław przedstawiła
Informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego /Zał.
Nr 2/.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego zobowiązał Powiatowych Inspektorów jeśli chodzi o azbest.
Zapytał, jakie analizy należy wykonywać – dodał.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że Powiatowy Organ Nadzoru Budowlanego zobowiązany jest do ustalenia
inwentaryzacji obiektów, w których znajdują się wyroby zawierające azbest.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
każdy właściciel posesji, w której znajdują się wyroby z azbestem zobowiązany
się do sporządzenia i przedłożenia do Organu Nadzoru Budowlanego oceny
zawierającej stopnie pilności usunięcia.
Radny Krzysztof Figat zapytał, czy to prawda, że usunięcie wyrobów z
azbestem, głównie chodzi o eternit, leży w gestii właściciela posesji a zabranie,
usunięcie i zabezpieczenie leży w gestii samorządu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że sytuacja wygląda tak, że każdy właściciel jest zobowiązany ustawą Prawo
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Budowlane do utrzymywania obiektu w dobrym stanie technicznym. Obowiązek
usunięcia wyrobów zawierających azbest spoczywa wyłącznie na właścicielu.
Gmina nie ma żadnego obowiązku, żaden samorząd nie ma obowiązku usunąć
azbestu, to jest obowiązek spoczywający na każdym właścicielu – dodał.
Radny Krzysztof Figat poinformował, że w chwili obecnej trwa kampania
reklamowa, która mówi, żeby zwracać się do Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
jeżeli chodzi o wywóz azbestu. Kampanie reklamowe namawiają tychże
właścicieli do zwracania się do samorządów bo obowiązek samorządów jest
jeśli chodzi o dalsze procedury zabezpieczające azbest – dodał.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że mówiąc, że obowiązek zdjęcia azbestu spoczywa na właścicielu obiektu, nie
oznacza, że ten właściciel ma to sam, fizycznie może usunąć. Do usuwania
wyrobów zawierające azbest są upoważnione firmy, które mają odpowiednie
uprawnienia wydane przez Starostę. Właściciel zobowiązany jest tego typu
roboty budowlane zlecić określonej firmie. Mało tego na właścicielach
spoczywa obowiązek zawiadomienia Wydział AB o przystąpieniu do usunięcia
wyrobów zawierających azbest a wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
organ nadzoru budowlanego. W żadnym razie wyroby zawierające azbest nie
mogą być składowane na działce, jest szczegółowe rozporządzenie, które mówi
jak one mają byś zapakowane, gdzie wywiezione – dodała. Poinformowała, że
swego czasu była prowadzona taka akcja w województwie w 2003 roku, że
udzielana była pomoc finansowa, ale nie indywidualna ale zbiorowa np.: dla
całej wsi, wtedy trzeba się było zwracać do samorządów.
Radny Krzysztof Figat poinformował, że ta akcja reklamowa trwa w chwili
obecnej i w takiej sytuacji ona wprowadza mieszkańców w błąd. Myślę, że
należałoby to wyjaśnić – dodała.
Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie przygotowanie przez nas takiej
informacji o prawach i obowiązkach i umieszczenie jej w naszej gazecie
lokalnej oraz w naszym radio lokalnym – dodała Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że około 30% decyzji z 15 odwołań i
zażaleń nie zostało utrzymane w mocy. Zapytał, dlaczego tak się dzieje, czy
Organ Nadzoru wyższej instancji kieruje się innymi przepisami prawa.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że każdy organ nadzoru kieruje się tymi samymi przepisami prawa. Różni je
jednak różna interpretacja tych przepisów stąd są uchylane pewne decyzje. To
nie znaczy, że ja zupełnie bezpodstawnie wydałam decyzję, póki co jeszcze nie
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mam nieważności decyzji, czyli decyzji stwierdzającej, że wydałam
bezpodstawnie jakąś decyzję – dodała. Nadmieniła, iż przez okres, który pracuje
zmieniła się interpretacja, zmieniło się orzecznictwo, są wyroki Sądu
Administracyjnego, którymi są związane Organu Nadzoru Budowlanego.
Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, ilu rolników z Powiatu Łowickiego
zgłosiło do PINB w Łowiczu chęć utylizacji odpadów azbestowych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że traktując rolników jako właścicieli obiektów budowlanych, to należy
powiedzieć, że właściciele zgłaszają przystąpienie do usunięcia wyrobów
zawierających azbest do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, natomiast do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu zgłasza wykonawca robót budowlanych. Tak
ustanowił ustawodawca i nic nie można na to poradzić. Co do liczby, to nie
przygotowałam się, przepraszam bardzo ale jest to około do 10 wykonawców,
my mamy świadomość tego, ze jest pewna samowolka, nie jesteśmy w stanie
opanować tej sytuacji – dodał.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy jeśli ściana jest pokryta eternitem i
właściciel okłada to cegła to dobrze robi czy nie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław poinformowała,
że według niej jest to mało uzasadniona robota budowlana, bo wyrób
zawierający azbest nie został usunięty i cały czas obowiązek usunięcia azbestu
będzie ciążył na właścicielu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XLIII/318/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej /Zał. Nr 3/.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach ograniczenia
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego
i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu Uchwał Sejmiku
Województwa Łódzkiego w sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Łodzi.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/319/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł.
Biegańskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w
Łodzi /Zał. Nr 4/.
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

16

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. 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 (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr
14, poz. 89 z późn. zm.) przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej
następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu
terytorialnego. 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 (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Stosownie do
powyższego Rada Powiatu Łowickiego na Sesji w dniu 19 października 2009 r.
podjęła Uchwalę Nr XXXIX/308/2009 w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Likwidowane komórki organizacyjne zakładu, wymienione w uchwale, o której
mowa powyżej, 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 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.
W uzgodnieniu z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 9 listopada 2007 r. sygn. II OSK 1356/07, niezbędne
jest dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXIX/308/2008 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, dotyczących zakończenia działalności
likwidowanych komórek organizacyjnych zakładu, poprzez zapisanie
faktycznych dat zakończenia ich działalności medycznej oraz w zakresie
otwarcia likwidacji, poprzez uchylenie wcześniejszego zapisu.
Radny Paweł Bejda zapytał Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, czy powyższy
projekt Uchwały RPŁ był opiniowany na posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman
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odpowiedziała, że powyższy projekt Uchwały RPŁ nie był przedmiotem obrad
Komisji.
Ten projekt Uchwały był opiniowany na Komisji, ja wówczas prowadziłem
obrady – dodał Radny Krzysztof Figat.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecny Radny Krzysztof Figat/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XLIII/320/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku
zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19
października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu /Zał. Nr 5/.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 50 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XLIII SESJI RPŁ W DNIU 09 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZINIE
14.10
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.10
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Kiernozia.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Kiernozia.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że ma pytanie odnośnie Uchwały Nr
X/76/2007 RPŁ. zapytał co Zarząd Powiatu Łowickiego zrobił by wykonać
powyższą uchwałę. Ja głosowałem przeciw podjęciu tej uchwały, aczkolwiek
ona przeszła i stała się uchwałą całej Rady Powiatu Łowickiego – dodał.
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego
zrobił co mógł, czyli jeszcze raz konsultował z Gminami czy są zainteresowane
przekazaniem Ośrodków za obopólną korzyścią i nie …
Ja pytam konkretnie o tą uchwałę – wtrącił Radny Michał Śliwiński.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że stanowisko gminy Kiernozia
uległo zmianie, więc w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Łowickiego proponuje
aby przekazać Gminie Kiernozia darowizną ośrodek na zasadach podobnych jak
zostały przekazane ośrodki zdrowia z Bielaw, Zdun i Chąśna.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy można określić podjęcie Uchwały Nr
X/76/2007 RPŁ zabiegiem marketingowym. Jak podejmiemy taką uchwałę, to
przyjdą do nas Rady Gmin z prośbą byśmy im przekazali te ośrodki – dodał.
Gratulacje dla Pana za takie wyczucie, ale to nie Gminy do nas przyszły, ale my
ponownie wystąpiliśmy – zauważył Starosta Janusz Michalak.
To po co podejmowaliśmy uchwałę o sprzedaży, a w tej uchwale wykonanie
uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego – dodał Radny Michał
Śliwiński.
Owszem, jak wiele innych, które nie zawsze zostały wykonane, ale to, że dzisiaj
podejmujemy tą uchwałę to jest właśnie dlatego, że jej nie wykonaliśmy tamtej,
nie dlatego, że wygasła – dodał Starosta Janusz Michalak.
Radny Michał Śliwiński zapytał Radcę Prawnego Starostwa Powiatowego w
Łowiczu Panią Zuzannę Kordialik – Gronczewską, czy przedstawiony powyżej
projekt Uchwały RPŁ nie powinien być zmieniający w stosunku to Uchwały Nr
X/76/2007 RPŁ.
Radca Prawnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Zuzanna Kordialik –
Gronczewską poinformowała, że ciężko jest jej się wypowiedzieć w tym
temacie, gdyż nie ma przed sobą Uchwały Nr X/76/2007 RPŁ.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że ona
konsultowała z Radcą Prawnym powyższe projekty Uchwał. Została podjęta
Uchwała ZPŁ o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie
można jej uchylić, bo były podjęte czynności prawne.
Radny Michał Śliwiński zapytał jakie czynności prawne były podjęte.
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że był
sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący
wszystkie ośrodki zdrowia, cześć z tych ośrodków zostało sprzedanych z tego
wykazu. Ten wykaz jest załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego
– dodał.
Radny Michał Śliwiński zapytał, czy wystarczy sam wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, czy musi być ogłoszony przetarg. Czy te
przetargi były ogłoszone.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że musi
być ogłoszony przetarg. Na nieruchomość w Kiernozi nie był ogłoszony
przetarg, ale na inne nieruchomości takie przetargi były ogłoszone – dodała.
Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że ośrodki zdrowia są warte
kilkaset tysięcy złotych. Zapytał, czy w zamian za to, Gminy zobowiązały się do
np.: współfinansowania dróg powiatowych, czy nie, na ich terenie.
Odpowiem trochę wymijająco, nigdy się nie zobowiązywały, tylko Gminy
podjęły współpracę i zadeklarowały współpracę uczestniczenia w remontach
dróg powiatowych na swoim terenie – dodał Starosta Janusz Michalak.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/321/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej
nieruchomości na rzecz Gminy Kiernozia /Zał. Nr 6/.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Domaniewicach.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Domaniewice.
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Radny Michał Śliwiński zapytał, czy jeżeli Rada Powiatu Łowickiego
podejmie Uchwałę, która nie będzie się podobała Zarządowi Powiatu
Łowickiego, to czy nie wykonanie tej Uchwały będzie mogło świadczyć o tym,
że Rada Powiatu jest nie potrzebna tylko Zarząd.
Na pewno nie, nie będzie to świadczyć o tym, ani o niczym innym – zauważył
Starosta Janusz Michalak. Nadmienił, iż to nie jest pierwsza uchwała, która
nie jest wykonana, a wykonana jest przez podjęcie kolejnej uchwały w inny
sposób, intencja tego co chciała Rada. Terminów wykonania w takich
uchwałach być nie może, ponieważ nikt nie zmusi nabywcy żeby przyszedł i
chciał kupić. Przypominam, że uchwała o zbyciu ośrodka zdrowia w
Łyszkowicach była podjęta bardzo dawno temu, a sprzedany został w następnej
kadencji – dodał.
Radny Michał Śliwiński zauważył, że jeżeli nie jest ogłoszona sprzedaż, to tej
nieruchomości nie można kupić, można się zgłosić do Starosty z wnioskiem o
chęć kupna ośrodka zdrowia zanim dana uchwała zostanie podjęta.
Oczywiście, ale w uchwale nie zgłosił Pan takiego wniosku, żeby kolejne etapy,
procedury ograniczyć jakimiś terminami – stwierdził Starosta Janusz
Michalak.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/322/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości
na rzecz Gminy Kiernozia /Zał. Nr 7/.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
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Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Poinformowała,
że do powyższego projektu uchwały wkradł się błąd w druku w paragrafie 4
ustęp 1 słowo „kolejny” zastępowany jest słowem „dany” i wykreśla się słowo
„każdego”.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
i Promocji – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/323/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /Zał. Nr 8/.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych
o
uprawnieniach
szkół
publicznych,
dla
niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach
szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
i Promocji – pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna

Turystyki,

Młodzieży
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/324/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach
szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /Zał. Nr 9/.
Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i
placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/325/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych w Powiecie Łowickim /Zał. Nr 10/.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn.
„Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do
stowarzyszenia pn. „Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”. Poinformował, że
ramach środków strukturalnych unijnych został wyodrębniony fundusz rozwoju
rybactwa, który zawiera oś zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybołówstwa i w tej osi działanie czwarte mówi, że można pozyskać środki na
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rozwój tych obszarów poprzez lokalną grupę rybacką, która działa na zasadzie
stowarzyszenia specjalnego, czyli łączącego w sobie trzy sektory: społeczny,
gospodarczy i samorządowy. Jest mała zmiana jeśli chodzi o nazwę
stowarzyszenia, gdyż z podmiotami, które są zainteresowane przystąpieniem do
tego stowarzyszenia została uzgodniona nazwa: „Łowicka Grupa Rybacka”,
materiały na Sesję zostały dostarczone Państwu wcześniej, więc słowo
„Lokalna” jest tutaj niepotrzebny – dodał. Poinformował, że do końca stycznia
trwa konkurs w Ministerstwie Rolnictwa i do tego okresu trzeba tą grupę
utworzyć, przygotować odpowiednie materiały, głównie Strategię Rozwoju
takich obszarów, łącznie z załącznikami, które są wymagane.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, kto należy do tego stowarzyszenia i kto jest
jego szefem.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeszcze nikt nie
należy, stowarzyszenia jeszcze nie ma, dopiero jest uchwała o utworzenie i
powołanie a akces uczestnictwa wyraziły Gmina Nieborów, Gmina
Domaniewice, Gmina Łowicz, Gmina Bielawy, Piątek. Zainteresowane są
również Głowno, Zgierz jak również wszystkie podmioty działające na terenie
tych gmina jak gospodarstwa rybackie, Polski Związek Wędkarski, prywatni
właściciele stawów.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, kto konkretnie wystąpił z wnioskiem
utworzenie powyższego stowarzyszenia.
Powiat Łowicki – odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski.
Z tego, co Pan powiedział, Panie Wojtku, to nie ma jeszcze tego stowarzyszenia,
nie zostało jeszcze zarejestrowane, dobrze rozumiem – zapytał Radny Paweł
Bejda.
Oczywiście – dodał Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski.
No to w kwestii formalnej, czy można wyrażać zgodę do przystąpienie do
czegoś, czego nie ma – zapytał Radny Paweł Bejda.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że powyższy projekt
uchwały mówi o „utworzeniu i przystąpieniu”. Musi być uchwała, w której
Powiat Łowicki wyraża wolę przystąpienia. Nie stworzymy stowarzyszenia jeśli
nie będziemy mięli takiej uchwały, nie możemy przystąpić i podpisać deklaracji,
nie możemy zwołać zebrania założycielskiego jeśli nie będzie tej uchwały –
dodał.
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Radny Jerzy Wolski zapytał, jakie koszty finansowe dla powiatu są związane z
przystąpieniem do powyższego stowarzyszenia, uruchomieniem całej procedury.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że trudno jest to
przewidzieć, na pewno będzie to składka członkowska, na pewno będą
potrzebne środki te pierwsze potrzebne na pomoc przy uruchomieniu tego
stowarzyszenia, na zorganizowanie spotkania założycielskiego.
Radny Jerzy Wolski zapytał, jaki uzysk będzie miał z tego przystąpienia do
stowarzyszenia będzie miał powiat. Rozumiem, że pewne gminy są
zainteresowane i pewne podmioty prywatne, my na swoim terenie nie mamy
takich obszarów – dodał.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że ten obszar, który
jest zależny od rybołówstwa na terenie Powiatu Łowickiego, jeśli chodzi o
województwa jest jednym z największych. U nas mieści się bardzo dużo takich
podmiotów i bardzo dużo jest obszarów wód stojących. Sam Urząd Wojewódzki
podczas spotkań zachęcał aby właśnie w tej północnej części utworzył taką
grupę, bo tutaj są warunki, aby uzyskać dobre dofinansowanie – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że aby Powiat Łowicki mógł
uczestniczyć w dostępnie do środków należy stworzyć strategię dla tego
obszaru, która będzie kosztowała około 35 000,00 zł i to wszyscy uczestnicy
stowarzyszenia mogą się dołożyć, jeśli się załapiemy do tego programu te
pieniądze będą refundowane. Gdyby przystąpiły do tego programu te gminy o
których mówił Członek ZPŁ Pan Wojciech Miedzianowski plus Łyszkowice
wtedy możemy uzyskać dostęp do około 20 000 000,00 zł na różne działania. Te
działania mogą być prowadzone na terenie tych gmin, które są w stowarzyszeniu
– dodał.
Ja rozumiem, panie starosto, że jak Powiat Łowicki wejdzie w to
stowarzyszenie, to wszystkie gminy będą mogły z tego skorzystać – zauważył
Radny Krzysztof Janicki.
Nie, nie będą mogły ponieważ to tylko na tych gminach, na których terenie jest
prowadzona działalność rybacka – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.
Radny Krzysztof Janicki nadmienił, iż Powiat Łowicki leży we wszystkich
tych gminach.
Powiat składa się z gmin – dodał Starosta Janusz Michalak.
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę Nr XLIII/326/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do
stowarzyszenia pn. „Łowicka Grupa Rybacka” /Zał. Nr 11/.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Kocierzew.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego
przyłącza się do wniosków Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i
Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w
sprawie zdjęcia z porządku obrad XLIII Sesji RPŁ kolejnych 5 punków tj. od 17
do 21: „Rozpatrzenie projektów Uchwał RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gmin Kocierzew, Bielawy, Łyszkowice, Kiernozia Nieborów,”
chodzi o pomoc dla ochotniczych straży pożarnych. W związku z tym ZPŁ
zobowiązuje się do umieszczenia tej pomocy w projekcie budżetu na rok
przyszły, zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów, umieszczenia
wszystkich wniosków, które wpłynęły do dnia dzisiejszego – dodał.
Poinformował, że Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli była dyskusja, że jeśli będą przyznawane jakieś
środki na pomoc dla straży by wypracował stałe zasady ich rozdziały i
wykorzystania i jeśli będzie taka możliwość rozpatrywania nadwyżki za rok
bieżący w roku przyszłym to do tego czasu Zarząd będzie prosił by Radni takie
zasady ustanowili.
Jeśli dobrze zrozumiałem, do dzisiejszego dnia włącznie, a dlaczego nie do 30
września, dlaczego nie do 01 grudnia a może do jutra – zauważył Radny Jerzy
Wolski.
Taki jest wniosek Komisji – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.
Radny Michał Śliwiński poinformował, by przejść do głosowania o zdjęcie
z porządku obrad tych punktów. Potem będziemy nad nimi dyskutować – dodał.
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Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad XLIII Sesji RPŁ punkty
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
finansowej dla Gminy Kocierzew.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
finansowej dla Gminy Bielawy.
19.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
finansowej dla Gminy Nieborów.
20.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
finansowej dla Gminy Łyszkowice.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
finansowej dla Gminy Kiernozia.

sprawie udzielenia pomocy
sprawie udzielenia pomocy
sprawie udzielenia pomocy
sprawie udzielenia pomocy
sprawie udzielenia pomocy

Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji RPŁ.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach ograniczenia
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego i
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października 2009
r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Kiernozia.
1.
2.
3.
4.
5.
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12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Domaniewice.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
w Powiecie Łowickim.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn.
„Łowicka Lokalna Grupa Rybacka”.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
18.Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
19.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
20.Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2009 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że w związku z tym, co
mówił Pan Starosta nie jesteśmy w stanie stworzyć projektu Uchwały RPŁ w
sprawie zmian w budżecie, ponieważ to wymaga trochę czasu by zmienić nie
tylko treść uchwały, ale także kolejne załączniki. Ustosunkuję się do
przygotowanego projektu Uchwały i jakie są autopoprawki. Pierwszą
autopoprawką będzie usunięcie z powyższego projektu kwoty 53 000,00 zł,
która była przesunięte z rezerwy na pomoc finansową dla poszczególnych gmin
na OSP. Kolejną autopoprawką jest zmniejszenie po stronie dochodów i
zmniejszenie zadania inwestycyjnego, dotyczy to „Budowy Sali gimnastycznej i
przebudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP nr 3 w Łowiczu – I etap
inwestycyjny”, ZPŁ podpisał aneks z Urzędem Marszałkowskim zmniejszający
wartość zadania i związane z tym dofinansowanie na 2009 rok. Kolejna zmiana
dotyczy poprawy jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
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termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej również tutaj
został dostosowany budżet do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i
przesunięcie tych pozostałych środków na termomodernizację budynku ZOZ w
Stanisławowie – dodała. Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr XLIII/327/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 12/.
Ad pkt. 18
Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt Uchwały RPŁ w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego.
Starosta Janusz Michalak zapytał, czy w powyższym projekcie planu pracy
RPŁ został uwzględniony kalendarz wyborczy.
Został – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że jest przeciwnikiem dwóch
posiedzeń Sesji Rady Powiatu Łowickiego w miesiącu grudniu. Jedna z tych
Sesji może być planowana przed Świętami i sporo osób planuje wyjazdy i
myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba zwoła się Sesję nadzwyczajną – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w listopadzie nie
zaplanowano Sesji RPŁ, gdyż w roku przyszły odbędą się wybory samorządowe
i lepiej nie planować w tym miesiącu sesji. Proszę zgłosić wniosek o skreślenie
jednej sesji i przegłosujemy – dodał.
Czemu w miesiącu maju nie ma Sesji RPŁ, to taki piękny miesiąc – zapytał
Radny Krzysztof Janicki. Zapytał, czy można to zmienić.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że podobnie było w
latach poprzednich. Proszę zgłosić swoją propozycję, to ją przegłosujemy –
dodał.
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Radny Michał Śliwiński zgłosił wniosek formalny by w miesiącu grudniu nie
było dwóch posiedzeń, by połączyć dwie Sesję RPŁ w jedną Sesję Rady
Powiatu Łowickiego na której będą omówione wszystkie tematy.
Czy mógłbym poprosić o 5 minutową przerwę w obradach – zapytał Radny
Krzysztof Janicki.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN
KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
XLII SESJI RPŁ W DNIU 09 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZINIE 15.40
OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.45
Radny Krzysztof Janicki zawnioskował, by do tematów Sesji w miesiącu
czerwcu dopisać temat: „Informacja o stanie mienia powiatu łowickiego”.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wnioski będą
głosowane oddzielnie. Pierwszy w kolejności będzie głosowany wniosek
zgłoszony przez Radnego Michała Śliwińskiego by połączyć dwie Sesje w
miesiącu grudniu by była tylko jedna Sesja RPŁ.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 18
przeciw
-1
wstrzymało się
-1
zdecydowali o przyjęciu wniosku zgłoszonego przez Radnego Michała
Śliwińskiego by połączyć dwie Sesje w miesiącu grudniu aby była tylko jedna
Sesja RPŁ.
Dziękujemy Panie Michale – dodał Radny Krzysztof Figat.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
nieobecny Radny Janusz Michalak/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdecydowali o przyjęciu wniosku zgłoszonego przez Radnego Krzysztofa
Janickiego by do tematów Sesji w miesiącu czerwcu dopisać temat: „Informacja
o stanie mienia powiatu łowickiego”.
Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, kiedy zostanie uchwalony budżet
powiatu Łowickiego na 2010 rok.
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W styczniu – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Poinformował, że odbyła się rozmowa między szefami Klubów oraz Panem
Starostą, że w miesiącu styczniu 2010 roku będzie uchwalany budżet według
nowych przepisów prawa. W styczniu, bo organ nadzoru tak powiedział, będzie
to na początku stycznia sesją nadzwyczajną – dodał. Chcemy mieć czas do
ewentualnych poprawek.
To gdzie jest to zapisane w planie pracy – zapytał Radny Eugeniusz
Bobrowski. Nie bardzo rozumiem, dlaczego budżet uchwalamy Sesja
nadzwyczajną. Zgłosił wniosek formalny by do tematów Sesji styczniowej
dopisać temat: „Uchwaleniu budżetu Powiatu łowickiego na 2010 rok.”.
Radny Paweł Bejda poinformował, że całkowicie zgadza się z Panem
Eugeniuszem Bobrowskim, ponieważ na Sesji nadzwyczajnej tylko i wyłącznie
zmian może dokonywać wnioskodawca, więc istnieje pewne zagrożenie
demokracji, w związku z tym dobrze by było, by budżet był uchwalany na Sesji
zwyczajnej.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że przepisy prawa mówią tak, że
budżet przyjmuje się w roku kalendarzowym i tylko w uzasadnionych
przypadkach można go przyjąć do końca 31 stycznia następnego roku. Można
naprawdę przyjąć, ze będziemy go przyjmować w styczniu 2010 roku – dodał.
Taka jest wola Rady – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
zdecydowali o przyjęciu wniosku zgłoszonego przez Radnego Eugeniusza
Bobrowskiego by do tematów Sesji w miesiącu styczniu dopisać temat:
„Uchwalenie budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.”
Radni w głosowaniu jawnym:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę Nr XLIII/328/2009 RPŁ z dnia 09 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2010 rok wraz z
przyjętymi poprawkami /Zał. Nr 13/.
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Ad pkt. 19
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Jerzy Wolski poinformował, że Radny Ryszard Malesa zapytał go, czy
Radni powiatowi nie powinniśmy ingerować w sprawę ubojni w Łyszkowicach i
targ. Ja poprosiłem dr Kowalczyka o wyjaśnienia, i okazało się, ze my jako
samorząd do tego nic nie mamy, ani Radni powiatowi. Są pewne dyrektywy
unijne, to sama dotyczy inspekcji sanitarnej i nadzoru. Ubojnia w Łyszkowicach
od 01 stycznia 2006 roku wiedziała, że powinna spełniać pewne standardy, ta
procedura trwa kilka lat, w przypadku nie spełnienia tych wymogów od 01
stycznia 2010 zakład może prowadzić działalność ograniczoną w zakresie
rozbioru i przetwórstwa bez możliwości prowadzenia ubojni – dodał.
Poinformował, że jeśli chodzi o targ w Łyszkowicach to tu też obowiązują
pewne dyrektywy i przepisy już od kilku lat. To nie są wymysły Powiatowego
Lekarza Weterynarii, wszystkie jest zapisane w jaki sposób może się odbywać
handel. Rozmawiałem z Panem Wójtem jest właścicielem tej targowicy i
powinien coś tam zrobić, zbudować, powiedział, że nie jest tym zainteresowany
i że nie będzie w to inwestował – dodał.
Radny Krzysztof Janicki zapytał, kto tak naprawdę kupił tomograf
komputerowy dla ZOZ w Łowiczu, bo są sprzeczne informacje, w radio są
podawane informacje, że Miasto kupiło ten tomograf. Chciałbym konkretną
deklarację kto kupił tomograf, ile na ten tomograf dały poszczególne jednostki.
Kto mówi, że to Miasto kupiło – zapytał Radny Paweł Bejda.
Burmistrz, w radio – odpowiedział Radny Krzysztof Janicki.
Panie Radny, nie jestem rzecznikiem ani radia, ani Burmistrza, jak to słyszałem,
że on to powiedział i nie będę na takie pytania odpowiadał, bo to nie jest
pytanie do mnie ani do Zarządu Powiatu Łowickiego – poinformował Starosta
Janusz Michalak. Tomograf komputerowy kupiło Starostwo Powiatowe w
Łowiczu. Jaki był udział finansowy, to powiem może nie dokładnie, ale cała
wartość zamówienia to było 2 250 000,00 zł, Miasto dołożyło 400 000,00 zł,
Gminy dołożyły 296 000,00 zł, pozostała wartość to jest to co dołożyliśmy My
jako rada Powiatu Łowickiego – dodał. Po wprowadzeniu tego zadania do
budżetu ZPŁ powołał komisję przetargową, komisja przetargowa poprosiła o
możliwość doza trudnienia fachowca, ogłoszony został przetarg, procedury
przetargowe zostały rozstrzygnięte, komisja przetargowa zaproponowała
przyjęcie rozstrzygnięcia, potem podpisaliśmy umowę na dostawę tomografu i
tak wyglądało jeśli chodzi o zakup tomografu – dodał.
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Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy gdyby Miasto nie dołożyło jakiś tam
pieniędzy, to czy Starostwo kupiłoby ten tomograf.
Pamiętacie, że zaczęliśmy składać te pieniądze przeznaczając na początku
300 000,00 zł potem 600 000,00 zł, później 1 200 000,00 zł, a po
rozstrzygnięciach przetargowych musieliśmy dołożyć 500 000,00 zł czy
600 000,00 zł, także oczywiście bylibyśmy w stanie znaleźć te środki żeby kupić
tomograf samodzielnie – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.
Radny Krzysztof Janicki poinformował, że Miasto dołożyło do tomografu
400 000,00 zł a zwróci im się to w ciągu 4 lat za przechodnie na ul. Kaliskiej bo
są oszczędności około 100 000,00 zł dla Miasta rocznie. Dziękujemy, że raz dali
a drugi raz zabrali – dodał.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie jest także rzecznikiem Miasta,
ale oni nie zabrali, a nie dali ponownie. Kończyła się umowa.
Radny Krzysztof Figat poinformował, że lepszym określeniem było to, że
Miasto rekompensowało działania na przychodni na Kaliskiej, gdyż nie oddało
powiatowi kosztów włożonych w remont tej nieruchomości w momencie kiedy
nie przedłużyli umowy.
Radny Michał Śliwiński zapytał na czyj wniosek ta inicjatywa tomografu
komputerowego powstała.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan Burmistrz zaprosił do
Ratusza zarówno jego i wszystkich Wójtów i zaproponował żeby przedsięwziąć
takie zadnie. To było zaraz po tym jak Pan dyrektor Grabowski udał się do
Burmistrza w celu rozmów na temat dalszego utrzymywania budynku na ul.
Kaliskiej – dodał.
Panie Starosto, jeżeli można, jeśli Pan pamięta to pół roku wcześniej przed tym
pracowała Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli i taki wniosek do ZPŁ wypracowała – zauważył
Radny Michał Śliwiński.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby by Rada zmierzała w jakiś
sposób do normalności, chociaż ta kadencja się kończy, ale chciałby by jakiś
normalny sposób był obieg dokumentów w Biurze Rady. Chodzi o to by się nie
zdarzało jak dziś, że jeżeli jedna komisja straci większość i stanowisko komisji
nie podoba się to okazuje się, że trzeba wniosek przedstawić innej komisji bo
wcześniej nie był przedstawiony. Chciałbym, jeżeli wpływają do Pana wnioski
od Zarządu, czy projekty uchwał, to żeby Pan Przewodniczący rozdzielał to,
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które komisje mają się tym zająć – dodał. Nadmienił, iż można przewidzieć,
które komisje mają się zająć poszczególnymi projektami Uchwał i przed Sesją
skierować do Komisji by zajęła się bezpośrednią danym projektem.
To jest oczywiste – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Waldemar Wojciechowski nadmienił, iż chciałby zabrać głos w
sprawie targowic. Ja rozumiem, że są dyrektywy, natomiast Pan Wójt uważa, że
takie targowisko jest niewygodne. Rolnicy uważają inaczej, uważają że poprzez
takie decyzje są napędzeni na własne podwórka. Ja wiem, że chodzi o
handlarzy, ale tam nie tylko są handlarze prosiakami – dodał.
Targowicę można przenieść do Gminy Kocierzew – wtrącił Radny Stanisław
Felczyński.
Nigdy na Gminie Kocierzew targowicy nie było i mam nadzieję, że nie będzie –
dodał Radny Waldemar Wojciechowski. Poinformował, że ci Wójtowie,
którzy tyle lat brali za te targowice pieniądze niech teraz stworzą odpowiednie
warunki.
Radny Krzysztof Janicki podziękował w imieniu Radnych Dyrektorowi
CKTiPZł za wspaniałe upominki.
Radna Zofia Rogowska – Tylman zapytała, co z lądowiskiem dla ZOZ w
Łowiczu, czy są jakieś postępy w negocjacjach jeśli chodzi o działki pod
lądowisko.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że Burmistrz odpisał na kolejne
pismo, że jest gotów rozmawiać, poprosił o ewentualne propozycje ze strony
Powiatu.
Radny Krzysztof Figat zapytał, jakie mienie, jakie działki Powiat Łowicki
przekazał dla Miasta.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że taki wniosek złożyła do niego już
jedna z Komisji RPŁ i jest przygotowywany. Z tego co rozmawiał z Panią
Kasińską, były to działki pod ujęcia wody w Łowiczu.
Czy za te działki wzięło Starostwo jakieś pieniądze – zapytał Radny Krzysztof
Figat.
Nie – odpowiedział Starosta Janusz Michalak. Proszę o niepytanie o czymś o
czym Państwo decydowali, wygląda to trochę dziwnie – dodał.
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Ja absolutnie nie mam pretensji za to, że nie wzięliśmy pieniędzy za to uważam,
że to bardzo dobrze, natomiast stanowisko Burmistrza jeśli chodzi o te
negocjacje zaczyna być dla mnie troszeczkę nie zrozumiałe – dodał Radny
Krzysztof Figat. Nadmienił, iż nie jest jeszcze na dzień dzisiejszy w posiadaniu
dokumentów, ale duże prawdopodobieństwo jest takie, że zabezpieczenie
lądowiska ratowniczego jest odpowiedzialny gospodarz terenu, czyli w
przypadku Łowicza Burmistrz.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby się odnieść do słów Pana
Starosty by nie pytać o coś nad czym było głosowanie. Panie Starosto nie dalej
jak pół godziny temu rozmawialiśmy nad uchwałami, które nie były wykonane
przez Zarząd Powiatu Łowickiego. Niech się Pan nie dziwi, że zadajemy
podobne pytania – dodał.
Każda uchwała musi przejść przez Radę Powiatu Łowickiego – dodał Starosta
Janusz Michalak.
Radny Michał Śliwiński poinformował, że zdarzało się, że z dnia na dzień ktoś
likwidował targowice, czy ubojnie. Każdy z zarządców miał czas na
przygotowanie się do zmiany infrastruktury ubojnie. Ja osobiście i rolnicy też
zrozumieją, że tych targowic nie ma, bo rolnicy zgłaszali się do ARiMR w
Łowiczu z problemami komu sprzedali bądź od koga kupili – dodał. Nadmienił,
iż to w jakiś sposób uporządkuje przemieszczenia zwierząt.
Radny Jerzy Wolski zapytał o parking dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Starosta Janusz Michalak poinformował, że został ogłoszony przetarg na
parking. W dniu 21 grudnia 2009 będzie otwarcie ofert i jeśli wszystko pójdzie
prawidłowo to jeszcze w tym roku będziemy chcieli podpisać umowę, te
149 000,00 zł zostanie zainwestowanie w parking przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych – dodała.
Radny Janusz Żurek zapytał, czy Przewodniczący RPŁ wycofuję ze swego
sprawozdania boba, którego Pan zrobił, bo uroczystość jaką jest rocznica
śmierci ks. Jerzego Popiełuszko to nie jest impreza.
Przepraszam, przejęzyczenie to było – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin
Kosiorek. Tak tęskniłem za ojcowskim napomnieniem Radnego Żurka.
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Ad pkt. 20
Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek zamknął obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego

Protokołowały:
B. Prus – Miterka
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