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P R O T O K Ó Ł  Nr XLIV/09 

z obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28a 

 
 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między Sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2009 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2010 rok. 

9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

10. Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                                    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2010 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 roku. 

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

16. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XLIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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. 

 

Wręczono stypendia uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Łowickiego. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad.  
 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił wniosek jaki wpłynął 

na jego ręce Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                     

i Promocji w brzmieniu:  „W załączeniu przekazuję wnioski Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji podjęty na 

posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 roku: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

wnioskuje do Przewodniczące Rady Powiatu Łowickiego o zdjęcie                              

z porządku obrad XLIV Sesji RPŁ punktu: „12 Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

Nagrody „Łowicka Róża”. 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

wnioskuje do Przewodniczące Rady Powiatu Łowickiego o zdjęcie                         

z porządku obrad XLIV Sesji RPŁ punktu: 13 Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

„Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że ma wniosek przeciwny. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że na poprzedniej Sesji RPŁ Rada 

zdjęła punkt: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia 

oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” z uzasadnieniem, 
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żeby tym punktem zajęły się wszystkie komisje i chciałbym zapytać, czy 

wprowadzając ten punkt po raz kolejny na Sesję, czy ZPŁ bądź Pan 

Przewodniczący miał wiedzę, że wszystkie Komisje wypracowały stanowisko 

na ten temat.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że żadna z Komisji innego 

wniosku niż Komisja Edukacji, tego nie wprowadziła. Wprowadzanie 

wszystkich tematów pod wszystkie Komisje nie ma najmniejszego sensu, po 

to są Komisje tematyczne, żeby się na dany temat wypowiadały, jeśli Radni 

życzą sobie być obecni przy omawianiu tej sprawy przy tematycznej komisji 

mają do tego stuprocentowe prawo.     

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeżeli takie było stanowisko Rady 

Powiatu Łowickiego na poprzedniej Sesji, to takie zachowanie lekceważy 

innych Radnych. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że od ustalania tematów posiedzeń 

Komisji są Przewodniczący Komisji, ewentualnie Przewodniczący Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka poinformowała, że 

jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uważała, że ten temat jest tematem 

merytorycznym  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji i uważała, że powyższa Komisja powinna się tym tematem zająć 

bardzo dokładnie.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Rada Powiatu 

Łowickiego przegłosuje powyższy wniosek. 

 

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

nieobecny Radny Ryszard Malesa/: 

za   - 10 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęli z porządku obrad XLIV punktów: „12 Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

Nagrody „Łowicka Róża” oraz 13 Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ                   

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. 

Władysława Grabskiego” 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad XLIV Sesji RPŁ punktu 14 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ                
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w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok” a pozostałe 

przenieść kolejno o jeden niżej.  

 

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

nieobecny Radny Ryszard Malesa/: 

za   - 17 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

wprowadzili do porządku obrad XLIV Sesji RPŁ punkt „Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 

2009 rok” 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między Sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2009 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2010 rok. 

9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

10. Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                                    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2010 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 roku. 

16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 
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17. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.4 

 

Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Radny Ryszard Malesa/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt.5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. Poinformował, że w okresie od dnia 9 

grudnia 2009 roku do 21 grudnia ZPŁ obradował 3 razy. Najistotniejszymi 

tematami było: 

 

w zakresie edukacji  

ZPŁ wyraził zgodę na złożenie wniosków do Ministerstwa Kultury                               

i Dziedzictwa Narodowego o nadanie twórcom ludowym odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

 

Członkowie ZPŁ wyrazili zgodę na zakupienie ok. 210 legitymacji 

służbowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

Członkowie ZPŁ zdecydowali o ustaleniu IV przetargu na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 3 budynku nr 64D położonym w obrębie Nowe Zduny. 

 

Członkowie ZPŁ zdecydowali o ustaleniu II przetargu na sprzedaż lokali nr 4 

i 5 w budynku Łowiczu przy ul. Podrzecznej 28a. 
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Zdecydowali o wyrażeniu zgody Dyrektorowi ZSP Nr 3 w Łowiczu na 

wydzierżawienie gruntu pod garażem przy ul. Stanisławskiego 31. 

 

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie nieruchomości rolnej oznaczonej nr 576 

położonej w Bąkowie Górnej.  

 

Przyjęto nieodpłatnie działkę ozn. nr 293/3 położonej w obrębie 

Domaniewice od P. Ścigaj Wojciecha zam. Domaniewice ul. Klonowa 3.   

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów                    

i budynków (etap II) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali 

wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Łyszkowice. 

(MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6). 

 

w zakresie spraw organizacyjnych 

Zarząd Powiatu Łowickiego zaakceptował wniosek Dyrektora ZOZ w 

Łowiczu z dnia 10 grudnia 2009 roku o wszczęciu procedury 

przekształceniowej ZOZ w Łowiczu poprzez utworzenie poradni 

diabetologicznej. 

 

w zakresie spraw finansowych 

Zdecydowano o ujęciu w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku 2009 wykonania parkingu z odwodnieniem przy ul. Stanisławskiego 30               

w ramach zadania: „Budowa budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

wraz z zagospodarowaniem terenu.” 

 

Zdecydowano o ujęciu w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku 2009 zakupu samochodu w ramach zadania: Zakup samochodu w 

ramach projektu pn. Sprawny dojazd – szansa dla niepełnosprawnych. 

 

Zdecydowano o ujęciu w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku 2009 inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku SOSzW w Łowiczu                      

o internat   z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną – II etap 

inwestycji.” 

 

w zakresie spraw związanych z pomocą społeczna 

Przesunięto środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w planie kosztów na bieżącą działalność Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Urzeczu i w Parmie na 2009 rok. 

 

Zdecydowano o wyrażeniu zgody PCPR w Łowiczu na aplikowanie o środki              

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 
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Poinformował, że Członkowie ZPŁ przyjęli Uchwały ZPŁ w sprawach: 

1. zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

2. zmiany Uchwały Nr 421/2006 z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

3. ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XLIII/327/2009 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia  9 grudnia 2009 roku  w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

oraz opiniowali projekty Uchwał na XLIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z 

Wójtami na temat przystąpienia do „Lokalnej Grupy Rybackiej”, uczestniczył 

w otwarciu „Orlika 2012” w Popowie, był na spotkaniu Konwentu Powiatu  

Województwa Łódzkiego. 

 

Ad pkt.6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że poprzednia Sesja 

RPŁ była dwa tygodnie temu i ponieważ miał urlop i wyjechał więc                       

17 grudnia był na spotkaniu z nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa 

Polskiego oraz na spotkaniu opłatkowym w OSP w Łowiczu.  

 

Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, myślę, że jest Pan Przewodniczącym, 

który powinien dbać o to, żeby ułatwić pracę wszystkich Radnym by Rada 

działała w normalny sposób, że to co zostało uchwalone też na Sesjach, te 

wnioski, które są przegłosowane, to w pewnym sensie powinien Pan postarać 

się żeby zostały zrealizowane – dodał Radny Michał Śliwiński. Co Pan 

powie mi na wniosek, który został przyjęty większością 11 radnych, by 

tematem „12 Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia 

oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zajęli się wszyscy 

Przewodniczący Komisji, bo taki wniosek był głosowany na poprzedniej 

Sesji. Czy podpisując wydrukowany porządek obrad nie miał Pan zastrzeżeń 

do porządku – dodał. 

 

Nie, nie miałem, bo wszyscy jesteśmy osobami dorosłymi, wszyscy 

głosowaliśmy i wszyscy wiemy co głosujemy i uważałem, przynajmniej do 

tej pory, że Przewodniczący Komisji wiedzą czym się zajmują – stwierdził 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.   
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że Pan Przewodniczący RPŁ musi 

przyznać, że czas od ostatniej Sesji RPŁ do podpisania porządków obrad był 

krótki i chyba nie liczył, że przez pięć dni odbędą się wszystkie Komisje. 

Zakładając, że te Komisje jednak mogły się odbyć w ciągu tych pięciu dni, 

czy zapytał Pan Przewodniczących Komisji czy faktycznie zajęli stanowisko 

w tym temacie. 

 

Nie, nie pytałem – odpowiedział Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Panie Przewodniczący, widać, że nadal Pan sobie nie radzi, może wybierze 

Pan Wiceprzewodniczących, albo sam Pan zrezygnuje z tego stanowiska – 

stwierdził Radny Krzysztof Janicki. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XLIV SESJI RPŁ W DNIU 21 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZINIE 

12.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.30 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2009 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2009 

rok /Zał. Nr 3/. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2009 rok 

/Zał. Nr 4/. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Mieczysław Szymajda przedstawił sprawozdanie                

z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                  

i Promocji za 2009 rok /Zał. Nr 5/. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił sprawozdanie                            

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa                     

i Ochrony Środowiska za 2009 rok /Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2010 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kępka przedstawiła plan 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski 

przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok /Zał. Nr 8/. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 
przedstawiła plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2010 rok /Zał. Nr 9/. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Mieczysław Szymajda przedstawił plan pracy 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2010 

rok /Zał. Nr 10/. 

  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił plan pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 

2010 rok /Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

 

Dyrektor CKTiPZ w Łowiczu Jacek Chołuj przedstawił „Informację                    

o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego”                       

/Zał. Nr 12/. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał z jakim powiatem niemieckim Powiat 

Łowicki współpracuje. 
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Dyrektor CKTiPZ w Łowiczu Jacek Chołuj poinformował, że z żadnym 

powiatem niemieckim oficjalnie powiat łowicki nie współpracuje. Mamy już 

w chwili obecnej krąg przyjaciół Powiat Świdnicki, Kartuzki i Tatrzański, 

powinniśmy również myśleć o poszerzeniu zarówno za wschodnią granicą jak 

i zachodnią – dodał.  

 

Ale powiedział, Pan że współpracujemy i jestem bardzo zdziwiony – dodał 

Radny Krzysztof Janicki. 

 

Współpracujemy z zaprzyjaźnionym Powiatem Świdnickim i dzięki temu 

mamy przyjemność uczestniczenia w targach turystycznych – dodał Dyrektor 

CKTiPZ w Łowiczu Jacek Chołuj. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że chciałby wrócić do Dożynek 

Powiatowych, a zarazem do Krajowych. Było mówione, że wieniec, który 

wygra konkurs jedną z nagród miał być wyjazd na Dożynki Prezydenckie do 

Spały i okazuje się, że pojechał zupełnie kto inny. Zacytuje tu Panie z KGW 

w Jackowicach, które wygrały ten konkurs: „Zostałyśmy oszukane przez 

Zarząd”. Panie Starosto proszę o wyjaśnienie, bo Panie do tej pory nie wiedzą 

co się stało – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że na Dożynki Prezydenckie 

zapraszał Marszałek Województwa Łódzkiego i jego służby. Pan Marszałek 

zaprosił nas do udziału w Dożynkach Prezydenckich podobnie jak Miasto 

Łowicz i Miasto Łowicz było jakby poproszone aby zaprezentować wieniec, 

my do tego, który z wieńców ma pojechać nie mieliśmy żadnych zdań – 

dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że współpraca z Miastem układa się 

bardzo dobrze. Mógł Pan dotrzymać słowa – dodał.  

 

Panie Starosto, ja chciałbym zwrócić uwagę, Panie z KGW w Jackowicach 

były zaskoczone, one były pewne, że pojadą z racji tego że wygrały – 

zauważył Radny Jerzy Wolski. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że niestety nie jest w stanie 

odpowiedzieć. To co wiedziałem, to powiedziałem, zaproszenie nie było 

nasze tylko Marszałka do reprezentowania Województwa – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, jakie działania były realizowane               

w dziedzinie gospodarczej, bo powiat to nie tylko kultura. Do tej pory ta 

dziedzina była pomijana – dodał.  
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Chodzi o promocję firm – zauważył Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek. 

 

Przepraszam, że wtrącę się na chwilkę ale będzie bardzo trudno odpowiedzieć 

Panu Dyrektorowi, bo jest od niedawna Dyrektorem – dodał Radny 

Zbigniew Kuczyński. 

 

Dyrektor CKTiPZ w Łowiczu Jacek Chołuj poinformował, że są to 

działania podejmowane w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Docelowo 

mamy pomysł i będziemy je realizować, to są targi producenckie, gdzie 

będzie można się zaprezentować. Będziemy chcieli zrealizować w lutym 2010 

roku cykl szkoleń dotyczących zakładania gospodarstw agroturystycznych – 

dodał. Nadmienił, iż tych inicjatyw współpracy z producentami będzie więcej. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że Radni coraz częściej spotykają 

się ze strony ZPŁ z wypowiedzią „nie mam więcej do powiedzenia, nie 

wiem”. Zapytał, czy była faktycznie taka obietnica ze strony Zarządu Powiatu 

Łowickiego i jeżeli taka obietnicy była to co Zarząd, czy Pan Starosta 

zrobiliście by faktycznie tą obietnicę dotrzymać i w jakiś sposób uhonorować 

te kobiety, które uwiły ten wieniec. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wieniec, który miał 

reprezentować Województwo, powinien być zbudowany z materiału który 

powinien spełniać pewne wymogi do oceny. Poza tym to nie Powiat tylko 

Miasto było odpowiedzialne za wieniec, i Miasto nawet ten wieniec od KGW 

Zamiary odkupiło – dodał.   

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeżeli były faktycznie przesłanki, 

że ten wieniec z Jackowic nie spełniał wymogów, to trzeba było powiedzieć 

po prostu, że nie spełnił i nie można było go zawieść, że to tak i tak 

wyglądało a nie mówi się, że „nie wiem, nic nie będę mówił”.  Spokojnie – 

dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż on zawsze jest spokojny, ale jeśli 

ktoś mu zarzuca jakieś kłamstwa i nie dotrzymywanie czegokolwiek to 

odpowiada. Ostatnio Pan Radny tak procedur pilnuje, a na to procedur nie ma, 

więc nie wiem jak mam na to pytanie odpowiedzieć – dodał.  

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że sytuacja stała się napięta. Jest czas 

Bożonarodzeniowy i rozmowy toczą się o wszelkiej współpracy na niwie 

społecznej, politycznej i innej. To chciałbym w tym miejscu zaświecić 

lampkę PSL-owską Bożonarodzeniową i żeby Rada i wszyscy inni wiedzieli       

o tym, że Chrystus przyszedł nie u bogatych i możnych tego świata tylko                
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u najbiedniejszych, przyszedł do pasterzy i chłopów i tam znalazło się  jego 

miejsce i zapalić by pamiętać Grabskiego, Chełmońskiego. Pojednajmy się 

wreszcie wszyscy – dodał.  

 

Ad pkt. 10 

 

Uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Łowickiego                                    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie  Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji – pozytywna 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/329/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                  

w sprawie  Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2010 rok. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 

rok. 

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że z tego co się orientuje to                   

w zeszłym roku Rada Powiatu Łowickiego nie podejmowała takiej Uchwały. 
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Co by się stało, gdyby jedna, druga, trzecia apteka otwiera sobie całodobową 

sprzedaż, co wtedy – zapytał.  

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros poinformowała, że ten rok 

jest pierwszym rokiem, kiedy Rada Powiatu uchwala taką uchwałę. Od 

sierpnia bieżącego roku zmieniły się przepisy wcześniej taką uchwałę 

podejmował Zarząd Powiatu. Mając na uwadze dobrą współpracę kierownik 

apteki powinien powiadomić nas o otwarciu nowej apteki, wówczas zostanie 

przygotowany projekt Uchwały zmieniającej tą uchwałę wpisując dyżury tej 

nowej apteki na wypadek gdyby apteka „SŁONECZKO” musiała na kilka 

godzin zamknąć aptekę – dodała.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że intencja pytania była nieco inna 

czy jeśli ktoś chciałby prowadzić sprzedaż całodobową to czy by mógł. Tutaj 

sytuacja jest odwrotna, nikt nie chce i dzięki Bogu jest chociaż ta jedna. To są 

wypracowane ustalenia w zeszłym roku z właścicielami aptek, i wszyscy byli 

raczej przeciwni gdyby musieli jakieś dyżury pełnić. Cieszylibyśmy się gdyby 

chociaż jeszcze jedna chciała pełnić dyżur całodobowo – dodał.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 18 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 2 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/330/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                   

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok /Zał. Nr 14/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 20 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XLIV SESJI RPŁ W DNIU 21 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZINIE 

13.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.40 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad 

i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka 

Róża”. Poinformował, że temat omawiany był już na Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Były propozycje zmian do 

projektu: w uchwale w paragrafie 1, punkt 1 „ziemi łowickiej” zamieniamy na 

„powiatu łowickiego”.  W regulaminie paragraf 3 podpunkt 3 zmieniamy „po 

upływie 5 lat” na „po upływie 3 lat” – dodał.  

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że chciałby wprowadzić zmiany             

w regulaminie: w paragrafie 2 w punkcie 2: z „Kapitułę i jej skład osobowy 

powołuje ZPŁ w drodze Uchwały” zmienić na „Kapitułę i jej skład osobowy 

powołuje RPŁ na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji”. Kolejna zmiana punkt 3: „Skład Kapituły wchodzi 6 

osób podpunkt 1: dwóch przedstawicieli ZPŁ” i chciałbym zmienić na „jeden 

przedstawiciel ZPŁ”, podpunkt 2: trzech Radnych Powiatu Łowickiego a nie 

dwóch Radnych jak jest w chwili obecnej. W punkcie 5: „W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły” chciałbym 

dodać, że w „przypadku równej liczby głosów nagroda nie zostaje przyznana” 

– dodał. Może jeszcze propozycje wyboru Przewodniczącego Kapituły …   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Radni proszą                 

o ustosunkowanie się ZPŁ do przedstawionych propozycji.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XLIV SESJI RPŁ W DNIU 21 GRUDNIA 2009 ROKU O GODZINIE 

13.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.50 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że proponuje się 

zmiany w  paragrafie 2 w punkcie 2 „Kapitułę i jej skład osobowy powołuje 

RPŁ na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                

i Promocji”, później „Skład Kapituły wchodzi 6 osób: jeden przedstawiciel 

ZPŁ, trzech Radnych Powiatu Łowickiego. W punkcie 5 proponuje się zapis 

„W przypadku równej liczby głosów w sprawach proceduralnych decyduje 

głos przewodniczącego Kapituły”. Zapis ten umożliwia sprawne działanie 

Kapituły bo może się zdarzyć, że nie będzie działać. Takie zapisy są 

proponowane – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że stoi na stanowisku w dalszym 

ciągu, że jeśli byłoby to na wszystkich Komisjach to spokojnie można by było 

w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę bez przerw i bez tej dyskusji.  
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że kolejną propozycją zmiany jest, 

że: „Przewodniczącego wybiera Kapituła spośród swoich członków”.  

 

Właśnie o to mi chodziło – dodał Radny Krzysztof Janicki. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy to prawda, że te statuetki zostały już 

przez Starostwo zakupione. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że tak to prawda.  

 

Na podstawie jakiej – zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że zgodnie z umową 

o wykonanie.  

 

Kto podpisywał umowę o wykonanie – zapytał Radny Michał Śliwiński. 

Zapytał, co by było gdyby dzisiejsza Uchwała nie została by podjęta. Proszę 

odpowiedzieć, żeby nie było tak, że ja zadaję pytanie i ono pozostaje bez 

odpowiedzi – dodał. 

 

Panie Michale, co ja mam Panu powiedzieć, jakbyście Państwo nie przyjęli 

tej Uchwały, to by nie była przyjęta Uchwała – stwierdził Członek ZPŁ 

Wojciech Miedzianowski. Poinformował, że tak jak mówił wcześniej na 

Komisjach załącznikiem tej Uchwały jest projekt statuetki, opisując 

wykonanie tego projektu i wykonanie automatycznie odlewu robi się 

zobowiązanie, prawda więc one są wykonane.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy inne zakupy bądź inwestycje w tym 

powiecie także są realizowane w taki sposób, że najpierw są one  realizowane 

a później dopiero Rada Powiatu Łowickiego dorabia do tego Uchwałę.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że to jest tak jak w zeszłej 

kadencji był robiony projekt na budowę mostu w Kompinie na 68 000,00 zł, 

to nie zostało zrealizowane i co się z tymi pieniążkami stało. Robiąc projekt 

ponosi się jakieś ryzyko – dodał.  

 

Myślę, że spokojnie może Pan Radny zajrzeć do sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Łowickiego, jeżeli wie kiedy to było nie zrobione i te 

pieniądze zostały stracone i donieść do prokuratury – dodał Radny Michał 

Śliwiński. Zapytał, ile kosztowały te statuetki, ile kosztował projekt na te 

statuetki. 
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Razem około 5 000,00 zł – odpowiedział Członek ZPŁ Wojciech 

Miedzianowski. 

 

Radny Andrzej Pełka poinformował, że na Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Pan Miedzianowski powiedział, że 

te statuetki kosztowały 8 000,00 zł.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że na Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji padło pytanie ile 

kosztowało wykonanie projektu dwóch statuetek, razem z Grabskim.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby złożyć wniosek aby 

wyjaśnieniem tej sprawy zajęła się Komisja Rewizyjna.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że poddajmy to do 

realizacji Komisji Rewizyjnej.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 2 

wstrzymało się - 7 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                  

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka 

Róża” wraz z poprawkami /Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad 

i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. 

Władysława Grabskiego”. 

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o przedstawienie konkretnych zmian. Jakie 

zmiany zaszły w przedstawionym projekcie porównując do poprzedniej 

uchwały. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że tak naprawdę 

cała uchwała zostanie zmieniona, na pewno paragraf 1, czyli wzór medalu 

oraz jej załącznik, cel przyznawania i honorowania bo w poprzedniej jest, że           

z okazji 130 rocznicy tylko… 
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Może jak było a jak jest – wtrącił Radny Michał Śliwiński. 

 

Ale wszystko się zmienia, ponieważ tam była cała uchwała, ponieważ nie 

można było zmienić całej uchwały tylko uchylić poprzednią – dodał Członek 

ZPŁ Wojciech Miedzianowski.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił o przedstawienie zmian paragrafami. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że paragraf 1 się 

zmieni, bo zmienia się cel, załącznik wzór medalu, oraz paragraf 2 czyli 

dziedziny w których przyznawana jest nagroda, paragraf 4 jest wyrzucony. 

Paragraf 5 pozostaje bez zmian bo uchwala się regulamin, paragraf 6 jest 

wyrzucony. Pozostałe dwa paragrafy pozostają bez zmian – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że za chwilę będzie omawiany 

regulamin. Czy ten regulamin jest taki sam, czy też są zmiany.      

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że względem 

starego, to oczywiście że się zmieniło. Po pierwsze nie ma wielu znaczeń 

nagrody, bo w starym było medal okolicznościowy, medal honorowy, a to ma 

być jedno znaczenie albo takie albo takie. Szkoda, że Pan na Komisji nie 

spytał, bo można było na spokojnie przeczytać całość i ewentualnie te uwagi 

omawiać – dodał. 

 

Potwierdza to, że faktycznie powinno to stanąć na każdej Komisji – dodał 

Radny Michał Śliwiński. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski odczytał regulamin do Uchwały Nr 

XVIII/115/2004 RPŁ z dnia 26 maja 2004 w sprawie ustanowienia medalu 

im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz 

powołania Kapituły Medalu /Zał. Nr 16/. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, jakie są zmiany w stosunku do starego.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że przede wszystkim 

zmienia się zakres, zmienia się nazwa medalu, bo nie możemy używać nazwy 

„Medalu” i to już było podnoszone w 2004 roku, to jest w ustawie o 

odznakach, jeżeli Pan sobie życzy to ja przetoczę ustawę – dodał.  

 

Jeżeli można to bardzo proszę, bo ja byłem Radnym w 2004 roku i nie 

przypominam sobie tego, jak był Pan wtedy Radnym powiatowym to Pan to 

wie, myślę że było by łatwiej gdyby Pan przeczytał to stanowisko – dodał 

Radny Michał Śliwiński. 
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że wie to bo 

dogłębnie sprawdził ten problem i z protokołów Komitetu Kapituły nawet 

wynika i z artykułów prasowych umieszczanych w Dzienniku i „Nowym 

Łowiczaninie” też było wiele uwag. Przypomnę Pan Guzek wiele razy mówił 

o problemach prawnych w podstawie prawnej – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby pomówić o stanowisku 

Komisji a nie stanowisku Pana Guzka. Pomówmy o czym co jest dla nas 

wiążące – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poprosił Sekretarz Powiatu 

Magdalenę Pietrzak o wyjaśnienie sprawy. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że jest ustawa                 

o herbach i odznaczeniach czyli o medalu. Ustawa mówi wyraźnie, że 

odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, więc wszystkie 

medale jakie są nadawane a w tej ustawie są wymienione i nadaje je tylko                   

i wyłącznie Prezydent. To był jedna z uwag Komisji Heraldycznej, że Rada 

nie może nadać medalu, stąd zmiana nazwy w tej uchwale, że to jest nagroda.  

 

Czy Uchwała RPŁ podjęta w 2004 roku została zakwestionowana – zapytał 

Radny Michał Śliwiński. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że Uchwała Nr 

XVIII/115/2004 RPŁ z dnia 26 maja 2004 w sprawie ustanowienia medalu 

im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz 

powołania Kapituły Medalu została zakwestionowana przez Komisję 

Heraldyczną. Zostało to przekazane do wiadomości Wojewodzie Łódzkiego              

i Wojewoda się do nas zwrócić w 2007 roku z informacją, żebyśmy tą 

uchwałę uchylili. Myśmy to wtedy przygotowali i wprowadzili do porządku 

obrad, ale zostało to zdjęte – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy można zapoznać Radę ze stanowiskiem 

Wojewody Łódzkiego. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że nie ze 

stanowiskiem Wojewody Łódzkiego a Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

 

Wojewoda się do nas zwrócił z pismem, żebyśmy tą uchwałę zmienili, bądź 

uchylili i chciałbym to stanowisko poznać – poprosił Radny Michał 

Śliwiński. 
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że Wojewoda nie 

zwrócił się z pismem do powiatu, tylko telefonicznie a dokładnie Pan 

Mecenas Błaszczyński dzwonił w tej sprawie. My obiecaliśmy, że zajmiemy 

się tym na najbliższej Sesji i uchylimy to – dodała.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chciałby pokazać pewien 

paradoks, bo jeżeli ja dzwonię do któregoś z rolników żeby przyszedł i stawił 

się na wezwanie bądź ktoś z banku dzwoni, żebyśmy zanieśli jakąś zaległą 

ratę, to może przymknąć nam na to oko, jeżeli nie zgłosimy się w ciągu 

tygodnia czy dwóch a nie w ciągu dwóch lat. Tutaj dla mnie jest to trochę, 

albo ktoś tutaj nie mówi prawdy, albo tak to jest ważna sprawa, która była 

zgłoszona telefonicznie i wielkie błędy popełniliśmy – dodał.    

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że nadzór 

Wojewody ma 30 dni na to, żeby uchylić uchwałę. Te 30 dni minęło                           

i musiałby nadzór skierować sprawę do sądu, zawsze może to zrobić. Po 

pierwsze myśmy nie kwestionowali tego, że to jest niezgodne                           

z przepisami i w związku z tym oni nie podjęli takich kroków – dodała.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż teraz rozumie, że powiat ma 

pozytywną opinię Komisji Heraldycznej.  

 

Nie… - dodała Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak.  

 

Nie, bo to nie jest już Medal – zauważył Radny Michał Śliwiński. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że nie z tego 

powodu. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że można było jedynie zamienić 

nazwę medalu na nagrodę. Po co te wszystkie zabiegi. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeżeli 

kwestionuje się wizerunek samego medalu czyli załącznika do uchwały, więc 

to wymaga zmiany całej uchwały, nie wystarczy nanieść zmian bo załącznik 

nadal pozostaje ten sam. Oprócz zapisów w nazwie kwestionowany jest także 

wygląd statuetki.   

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że jeśli przyjmowane jest 

stanowisko jak ma wyglądać ta nagroda, to powinno być stanowisko Komisji 

Heraldycznej. 
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że poprzez zmianę 

wizerunku unikamy procedury heraldycznej. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak poinformowała, że w podstawie 

prawnej nie wpisano ustawy o odznakach i mundurach jak poprzednio 

wpisano, bo wtedy należy stosować ten przepis, który mówił, że jednostki 

samorządu terytorialnego mogą podejmować uchwały którymi mogą ustalać 

inne symbole i jeżeli to by miało być innym symbolem to wówczas jest 

potrzebna  opinia Komisji Heraldyczej. Myśmy uznali, że to nie jest innym 

symbolem jak flaga i herb – dodał.  

 

Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że „Łowicka Róża” to była sprawa 

honorowa dla Pana Wojciecha Miedzianowskiego, ale jeżeli mamy tyle 

zapytań do Medalu Grabskiego to czy można zdjąć  ten punkt z porządku 

obrad „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. – 

zawnioskował Radny Michał Śliwiński. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jak wszystkim 

wiadomo, to wszyscy męczą się od dawna. Od dawna znacie Państwo treść 

tych regulaminów. Na komisji padło, już we wrześniu że Pan Andrzej mówił    

i słusznie, żeby przedstawić te dwie nagrody i ja się z tym zgadzam, bo wtedy 

prostujemy wszystkie zaległe rzeczy związane z Uchwałą Grabskiego. Ja 

chciałem powiedzieć, że z Grabskim borykam od 2007 roku, nie licząc 

wcześniejszych lat i chciałbym prosić żeby nie padały tutaj słowa, że „to jest 

sprawa honorowa Pana Miedzianowskiego”, bo to jest sprawa honorowa 

środowisk dla których te nagrody są i nie dla każdego z nas tutaj siedzących. 

To dla ludzi, którzy robią bardzo dobrą pracę bez nas, a my  w ten 

symboliczny sposób, bo przypomnę, że są to nagrody symboliczne, my ich 

honorujemy – dodał. Poprosił o zakończenie tego etapu, później można 

dyskutować  o poprawkach. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że to jest nie prawdę, że cała Rada 

pracuje nad tym od września, to że Zarząd pracuje nad tym i coś tam wie to 

tylko świadczy  o tym, że nie ma przepływu informacji pomiędzy Zarządem 

Powiatu a Radą. To też, Panie Wojtku jest nieprawda, że te pewne uchwały 

dzisiaj, które dzisiaj podejmujemy to nie są ambicjonalne dla Pana, one są, to 

widać przy przedstawianiu tych uchwał, i gdyby Pan chciał faktycznie z nami 

rozmawiać i gdybyśmy mogli rozmawiać na Komisjach, to wtedy nie byłoby 

tej dyskusji na sesji, bo bardzo byłoby mi przykro gdyby dzisiaj przyszły na 

Sesję te osoby, które w przyszłości mają być nominowane do tych nagród – 

dodał. Ja nie pozwolę sobie na to, by w jakiś sposób był Pan wobec mnie 

uszczypliwy.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił by te emocje nieco opadły. 

Poinformował, że Radny Michał Śliwiński złożył wniosek o zdjęcie                       

z porządku obrad punktu: 13 „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława 

Grabskiego”. Przejdziemy do głosowania – dodał.     

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 4 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 6 

nie zdjęli z porządku obrad XLIV Sesji RPŁ punktu 13: „Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu 

przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 9 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                  

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. 

Władysława Grabskiego” /Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/333/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 roku. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2009 roku. Poinformowała, że w stosunku do projektu jaki 

został przekazany RPŁ z załączniku 1 kwotę 149 115,00 zł zamienia się na 

kwotę 186 115,00 zł.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że rozumie jeśli chodzi o punkt 

pierwszy i trzeci to przetargi już się odbyły.  

 

Starosta Janusz Michalak  poinformował, że w dniu jutrzejszym nastąpi 

otwarcie ofert. Miało być otwarcie dzisiaj, ale ze względu na zapytania, został 

przesunięty na jutro – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jeśli przetarg się odbył, to 

Rada ma prawo uchwalić taką uchwałę, ale jeśli nie to … 

 

Starosta Janusz Michalak  poinformował, że inwestycja trwa, więc tutaj nie 

ma żadnego niebezpieczeństwa. Nie bardzo rozumiem pytania – dodał.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, skąd wiadomo, że tych pieniążków jest 

potrzebne mniej lub więcej jeżeli przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

 

Starosta Janusz Michalak  poinformował, że z kosztorysu inwestorskiego, 

jeżeli przetarg będzie wyższy to nie rozstrzygniemy a jeżeli będzie niższy to 

rozstrzygniemy a różnica przejdzie w dochodach na rok przyszły. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLIV/334/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku                  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2009 roku /Zał. Nr 19/. 

  

Ad pkt. 16 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że ma pytanie do Pani Prawnik:  

„czy Rada może wnioskować  do Komisji Rewizyjnej o zajęcie się danym 

tematem, czy może składać wnioski do Komisji Rewizyjnej”. 
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Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna ma  swój własny plan działania. Według mojej oceny 

każdy może składać, ale czy Komisja przyjmie do realizacji czy nie, to jest 

już sprawa Komisji Rewizyjnej. 

 

Czy Pani ocena może być wiążąca – zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Jeżeli Pan radny chce oceny wiążącej, to na następną Sesję, ja to 

przeanalizuję i zastanowię się – dodała  Radca Prawny Zuzanna Kordialik 

– Gronczewska. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że bardzo prosi, jeżeli to możliwe, 

przygotować na następną Sesję RPŁ taką ocenę. I może jeszcze jedno pytanie 

zadam Pani Prawnik: „Czy składając wniosek, nieważne czy może Rada 

wnioskować, czy nie może wnioskować… 

 

Przepraszam, Panie Radny, może konkretne pytania żebym mogła – wtrąciła 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska. 

 

„Czy składając wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu, tak jak ja to 

dzisiaj uczyniłem o przegłosowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej, czy 

Przewodniczący może odmówić głosowania takiego wniosku formalnego” – 

zapytał Radny Michał Śliwiński. 

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że otrzymał wykaz gruntów, które 

były przekazane nieodpłatnie Miastu Łowiczu. Zapytał, jaka powierzchnia 

jest potrzebna pod lądowisko dla ZOZ w Łowiczu. Miasto ma działki 

pasujące pod lądowisko i myślę, że Miasto w dobrej wierze, jako ZPŁ 

powinniście wystąpić do Miasta, by minimum taką samą powierzchnię 

przekazało na rzecz Starostwa też nieodpłatnie – dodał. Poprosił o takie 

podejście do tej sprawy. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w chwili obecnej może 

powiedzieć, że na lądowisko potrzebne jest mniej więcej połowa tego terenu, 

który jest między szpitalem a szkołą siódemką. Pół tego terenu bo tam są trzy 

działki. 

 

Czyli działki są około 1000 metrów – zauważył Radny Krzysztof Janicki. 

Poinformował, że Miastu nieodpłatnie przekazaliśmy 2 127 metrów co na 

pewno powiększyło wartość tych inwestycji i urządzeń co Miasto ma tam 

usytuowane. Myślę, że dobrą rzeczą by było gdyby Miasto też nam 

przekazało te 2 000 metrów, więc resztę Burmistrz mógłby dołożyć, bo 
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Miasto ma 30 000 mieszkańców, tylko żeby nie było tak jak z tomografem – 

dodał.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman zapytała o wynik rozmów w powyższym 

temacie z Burmistrzem Miasta Łowicza.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wystąpiono z pismem do 

Burmistrza, odpowiedź była, że plan zagospodarowania przestrzennego nie 

pozwala, poczym jeszcze raz złożono pismo, w którym zapytano czy jest 

wola przekazania miejsca pod lądowisko pod zamianę jakiegoś gruntu 

należącego do powiatu. Otrzymaliśmy odpowiedź od Burmistrza, że jakaś 

zamiana była by możliwa i prosi o wskazanie jakieś działki, czy 

nieruchomości możliwe do zamiany. Takiej odpowiedzi jeszcze nie 

wystosowaliśmy, ale jeśli jest taka wola to wystąpimy z takim pismem – 

dodał.   

 

Radny Waldemar Wojciechowski  poinformował, że chciałby wrócić do 

dyskusji z poprzedniej Sesji a pro po targowicy w Łyszkowicach. 

Rozdzwoniły się telefony, są informacje z gminy i całego powiatu, że jest to 

w porządku że na terenie powiatu w Gminie Łyszkowice została 

zlikwidowana sprzedaż prosiąt. Ja bym bardzo prosił, by Radni Powiatowi                  

z tego terenu porozmawiali jeszcze raz z Wójtem Gminy. Szanowni Państwo 

Pan Wójt brał pobory za wjazdy od 10 lat. Głosy społeczeństwa są takie: 

„wygania się polskiego rolnika na własne podwórko a stwarza się handel 

chińszczyzną”, dosłownie, ludzie tak to odbierają – dodał. Nadmienił, iż 

bardzo mądre było to co powiedział Radny Wolski powiedział, to co 

powiedział Radny Śliwiński niech te służby robią swoje, ale niech Pan Wójt 

wie, że on też ma jakieś zobowiązania, bo brał za to pieniądze. Ja wiem, że 

tam są atrakcyjne działki, bo tak mówią mieszkańcy Gminy Łyszkowice, to 

nie są moje słowa, ja tylko przekazuję to co mówią mieszkańcy całego 

powiatu, ja bym bardzo prosił aby Pan Wójt nie używał słów tego typu, że 

„on nie będzie w to inwestował” – dodał. Nadmienił, iż ta targowica służy 

całemu powiatowi.    

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że czuje się w obowiązku 

przedstawić pismo do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, bo są dziwne 

przytyki, wypowiedzi na forum publicznym, które powodują raczej coś złego, 

niż to, że ja skierowałem pismo, a nie doniesienie – dodał. Poinformował, że 

zostało powiedziane i napisane, że w Starostwie są nieprawidłowości, że 

przetarg jest ustawiony, dokładnie tak to było napisane w jednej z gazet, 

wiedząc o czymś takim, należało zgłosić to do prokuratury. W związku z tym  

napisałem pismo, które zacytuję dosłownie /Zał. Nr 20/. Jeżeli ktoś to uważa 

za doniesienie na kogokolwiek to chyba tylko na złą pracę Urzędu, a nie 
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personalnie na któregoś z radnych. Nie mniej jednak odpowiedź faktycznie 

sformułowana jest tak /Zał. Nr 21/. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że potwierdziły się przepuszczenia, 

że faktycznie zostało złożone doniesienie na Radnego, co jest w pewnym 

sensie, ograniczeniem wolności słowa. Gdyby faktycznie, chciałby Pan 

postąpić właściwie jako osoba publiczna, to nie wskazywałby Pan artykułu, 

tylko powiedziałby Pan, że jest organizowany w Starostwie przetarg…  

 

Pan Radny kłamie, ja żadnych artykułów nie przetoczyłem, artykuły 

przetacza tylko asesor z prokuratury – dodał Starosta Janusz Michalak. 

 

„W związku z wypowiedziami”, takie Pan złożył pismo – dodał Radny 

Michał Śliwiński. Poprosił o kserokopię tych dokumentów. Bardzo łatwo 

Panu Staroście przychodzi, że ktoś kłamie, kłamie, kłamie, ostatnio bardzo 

Pan nas szantażuje, bardzo bym prosił by ta sztuka przerywania, bądź 

wyprowadzania z logicznego toku wypowiedzi bardzo się Panu powodzi, 

więc bardzo bym chciał by Pan zaprzestał chociaż wobec mojej osoby, 

pomijam kłamstwa, że potem się okazało, że potem pokazałem Panu 

dokumenty, że faktycznie Pan coś takiego powiedział, nie wiem czy cierpi 

Pan na amnezje bądź za mało magnezu, bo jest problem z tą pamięcią – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeszcze raz powtórzy, że w 

piśmie do prokuratury nie przetoczył żadnego artykułu. A to nie ja 

przepraszałem, tylko Pan przepraszał mnie – dodał.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, jak wynika z prawa, jak jest z ulicą Armii 

Krajowej, czy są już naniesienia co dużo wcześniej zostały przekazany środki, 

czy są pasy, barierki, czy jest już to wykonane przez Miasto. Wiadomo, że 

Miasto ma utrzymanie dróg powiatowych w obrębie administracyjnym 

miasta, proszę by Dyrektor PZDiT w Łowiczu zajęła się tym, by Miasto 

naprawdę odśnieżało te drogi a nie tylko brało pieniądze – dodał.  

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że są już położone pasy, 

chociaż ich teraz nie widać. Znaki drogowe zostały zrobione i będą 

zamontowane.  

 

Dlaczego tak późno, przecież już dawno miało być zrobione – zauważył 

Radny Krzysztof Janicki. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że to Miasto przeciąga z 

tymi sprawami, powiat przekazał środki właściwie. 
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Radny Krzysztof Figat poinformował, że sprawa z prokuraturą dotyczyła 

mojej osoby, więc bardzo prosi o kserokopię dokumentacji. 

 

Bardzo proszę – dodał Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał Wicestarostę Łowickiego, jak wygląda 

ściągalność pozyskiwania zewnętrznych środków unijnych. Za to jest Pan 

odpowiedzialny w Starostwie, więc pytam, jak Pan działa – dodał.  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że spróbuje odpowiedzieć 

na to pytanie. Któryś raz z rzędu pada to pytanie jakby sugerował Pan, że 

jakbym jakąś inną robotę robił. Myślę, że odpowiedź jest taka jakie pytanie – 

dodał.   

       

Czyli żadnej odpowiedzi, czyli bierze Pan wypłatę raz w miesiącu i to 

wszystko – dodał Radny Krzysztof Janicki. 

 

„W związku z artykułem prasowym, który ukazał się w Nowym 

Łowiczaninie”, czyli to jest to co mówił Pan, że jest to kłamstwo – zauważył 

Radny Michał Śliwiński.  

 

„Doniesienie na podstawie artykułu” z kodeksu – dodał Starosta Janusz 

Michalak.  

   

Radny Michał Śliwiński poinformował, że gdyby to nie było doniesienie na 

Radnego Figata, to nie pisano by, że „ w związku z podejrzeniami, że przetarg 

został ustawiony, proszę o wyjaśnienie  sprawy”.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w języku polskim 

słowo „artykuł” ma dwa asygnaty i Panom się chyba tutaj coś nie zgadza.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski zapytał, czy te słowa ze strony Pana 

Figata padły, że „przetarg jest ustawiony”. Prosiłbym o odpowiedź.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że nie pamięta jakich dokładnie słów 

użył, natomiast jego słowa wypowiedziane na Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli były zawarte 

mniej więcej w tym kontekście :”specyfikacja przetargowa dopuszcza zakup 

tylko i wyłącznie zakup karetki na podwoziu mercedesa”.  
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Ad pkt. 17 

  

Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XLIV Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 


