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PROTOKÓŁ Nr V/19 

z obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 20 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 19  

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

9. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować               

i podejmować prawomocne decyzje. 
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Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Członek ZPŁ Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, 

zaproszeni goście, pozwoliłem sobie przed zatwierdzeniem porządku obrad 

poprosić o głos w związku z tym, że chciałem przekazać na ręce Pana Starosty 

Łowickiego Marcina Kosiorka pismo, którego treść przedstawię w obecności 

Państwa radnych. /Zał. Nr 3/ Szanowni Państwo, rezygnacja moja następuje w 

związku z tym, że jestem członkiem Spółdzielni, jestem członkiem zarządu i 

prezesem Gminnej Spółdzielni w Nieborowie i te funkcje wykonywane jako praca 

zawodowa nie pozwalają mi pełnić funkcji członka zarządu i z tego tytułu moja 

rezygnacja, dziękuję bardzo. Przekażę teraz na ręce Pana Starosty pismo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Tadeusz 

proszę o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5 punktu: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego oraz kolejnego punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 

2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Te wnioski muszą być 

przegłosowane, więc ogłaszam przerwę. 

Radny Jerzy Wolski: Jestem troszkę zaskoczony, ale muszę powiedzieć jedno, 

naprawdę, ten Zarząd Powiatu Łowickiego tak jak patrzę, jak się znamy wszyscy 

przez lat wiele, Tadeusz – z wielkim szacunkiem mogę to powiedzieć, kolego, nie 

proszę Pana, naprawdę zachowałeś się godnie i my tutaj nie jako opozycja, jako 

koledzy wiemy, rozumiemy, szanujemy. Naprawdę masz charakter, masz 

charyzmę, masz kręgosłup. Kibicujemy tobie i nie wiem czy tobie dziękować czy 

nie, ale w takiej sytuacji muszę powiedzieć, że zachowałeś się tak jak należało. I 

ja mówię nie w swoim imieniu, tylko w imieniu naszych kolegów jak tutaj 

siedzimy obok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:15 ogłosił przerwę w 

obradach V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:35 wznowił obrady 
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V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

pragnę uzupełnić ten swój wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu. 

Pierwszy punkt, czyli punkt 5, który zgłaszam to jest w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego, kolejny punkt to jest uchwała 

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego i kolejny punkt: 

Uchwała RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego, taka kolejność jest proceduralna, którą musimy przejść. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w pkt 5 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

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

nie głosował Radny Jerzy Wolski/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 1 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 5 punktu: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w pkt 6 punktu: Wybór członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, 

nie głosował Radny Jerzy Wolski/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 6 punktu: Wybór członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w pkt 7 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 
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2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 6/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 6 punktu: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

8. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

12. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z IV Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr V/38/2019 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 6 

Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wybór członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego wiąże się z wyłonieniem Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia głosowania. Zwykle była to komisja licząca 3 osoby, jeżeli 

Państwo uważacie, że powinniśmy pozostać przy tych 3 osobach to 

pozostaniemy, a jeżeli są uwagi, żeby ta komisja liczyła więcej osób to proszę 

zgłaszać wniosek. Jeszcze jedna taka ważna informacja – głosowanie jest tajne. 

Czy Państwo zgłaszacie wniosek, żeby ten skład komisji skrutacyjnej był większy 

czy pozostajemy przy 3 osobach? Nie widzę, więc pozostajemy przy 3 osobach. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad 3-osobowym 

składem Komisji Skrutacyjnej. /Zał. Nr 9/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 



6 
 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wyborze 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Teraz możemy przystępować do 

zgłaszania kandydatur. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym do komisji zgłosić Panią Katarzynę 

Słomę, Pana Aleksandra Frankiewicza i siebie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Katarzyna Słoma wyraża 

zgodę? 

Radna Katarzyna Słoma: Wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę? 

Radny Aleksander Frankiewicz: Wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę?  

Radny Piotr Gołaszewski: Wyrażam zgodę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem  

Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Gołaszewski, Aleksander Frankiewicz, 

Katarzyna Słoma. /Zał. Nr 10/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Gołaszewski, 

Aleksander Frankiewicz, Katarzyna Słoma. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałbym zgłosić na członka Zarządu 

Pana Janusza Michalaka. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Janusz Michalak wyraża 

zgodę? 

Radny Janusz Michalak: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ogłaszam przerwę na 

przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną głosowania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:50 ogłosił przerwę w 

obradach V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 wznowił obrady 

V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart do 

głosowania. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Komisja Skrutacyjna wybrana w celu 

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego ukonstytuowała się następująco: Aleksander Frankiewicz – 

Przewodniczący Komisji, Piotr Gołaszewski – Sekretarz Komisji, Katarzyna 

Słoma – Członek Komisji. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Aleksander Frankiewicz przedstawił 

zasady głosowania na członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

Radna Katarzyna Słoma: Została nam jedna karta, nie ma Pana Krzysztofa 

Figata. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałbym usprawiedliwić Radnego 

Krzysztofa Figata, który w trakcie dzisiejszej sesji zwrócił się do mnie z prośbą o 

zwolnienie, wynika to z obowiązków służbowych, stąd jego nieobecność w 

trakcie głosowania. Ogłaszam przerwę, aby Komisja mogła zliczyć głosy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:10 ogłosił przerwę w 

obradach V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:15 wznowił obrady 
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V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Aleksander Frankiewicz przedstawił 

protokół Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 11/ 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i 

Koledzy, chciałem serdecznie podziękować za jednogłośny wybór i obiecać, że 

będę trochę mniej złośliwy będąc członkiem Zarządu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Drogi Tadeuszu poprosimy Cię tutaj. Chcieliśmy bardzo podziękować za te 3 

pierwsze miesiące naszej pracy, które były trudne, bo wejście do zupełnie nowego 

miejsca - dla nas pracy i twoje wsparcie było nam bardzo przydatne, za to Ci 

dziękujemy, za twoje wszystkie rady, które zawsze braliśmy głęboko do serca i 

za twoją pracę naprawdę jeszcze raz dziękuję. Bardzo się cieszę, że w Zarządzie 

zastępuje cię równie kompetentna i fachowa osoba, jaką jest Janusz, z którym 

przecież współpracowaliśmy nie raz i liczę, że wiele razem wspólnie osiągniemy, 

bo tak naprawdę, a to już powiem publicznie, że tak naprawdę nazwiska nie są 

ważne, tylko to co się zrobi i to dla mieszkańców jest istotne. Wiemy, że dla nas 

to są jakieś tam emocje i przeżycia w tej chwili, czy zaskoczenia czy 

długotrwająca sesja, że liczyliśmy, że ona będzie trwała krócej, ale dla 

mieszkańców ważne są efekty i myślę, że wszyscy w zarządzie i wszyscy radni 

to samo powiedzą, że będziemy pracować dla dobra powiatu. 

Radny Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

zaproszeni goście, chciałem bardzo serdecznie podziękować Staroście – 

Marcinowi Kosiorkowi, Wicestaroście – Piotrowi, Pani Skarbnik – Monice 

Mamcarz, Panu Sekretarzowi, Paniom z obsługi Biura Rady, Panu 

Przewodniczącemu, szczególne podziękowania dla Państwa radnych za wsparcie 

pracy mojej w okresie tych 3 miesięcy. Co prawda nie przewidywałem tak 

krótkiego czasu, no ale stało się tak, jak się stało. Był to czas pracy, nauki i 

odpowiedzialności mojej, jako członka zarządu. Za te wszystkie dni, za 

przychylne opinie, szczególnie od kolegi Jurka bardzo serdecznie dziękuję. Dla 

wszystkich jestem Tadeusz, nie Pan, nie jakaś inna osoba, tylko po prostu Tadeusz 

od samego pierwszego dnia, kiedy tu złożyliśmy ślubowanie prosiłem, żebyście 

się Państwo do mnie zwracali, nic się nie zmieniło, pozostaję w dalszym ciągu 

sobą. Bardzo dziękuję za ten czas współpracy, przed nami jeszcze wiele miesięcy 
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i lat pracy dla dobra mieszkańców Powiatu Łowickiego i naszej gminy. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Drogi Tadeuszu, chciałem 

podziękować za te kilka miesięcy pracy w Zarządzie, pracy tak jak Pan Starosta 

powiedział w wyjątkowo ważnym momencie, ponieważ nowy Zarząd, który 

został wyłoniony przez Radę zapoznał się z sytuacją, jaka jest w Powiecie i 

próbował podejmować decyzje, które mają wpływ na życie mieszkańców naszego 

powiatu. Brałeś w tym udział i jeszcze raz jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni, bo 

swoim wieloletnim doświadczeniem, jako radny samorządowy, radny gminny, 

przewodniczący rady, te twoje uwagi były zawsze bardzo cenne i merytoryczne i 

przyczyniały się do tego, że Zarząd mógł funkcjonować jak najlepiej. Panu 

Januszowi Michalakowi przede wszystkim życzę, żeby ta nowa funkcja pozwoliła 

mu na to, żeby doświadczenie mógł wykorzystywać, pamiętamy, że był 

wieloletnim Starostą, również był i jest radnym powiatowym i to doświadczenie 

ma olbrzymie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dzięki jego 

zaangażowaniu, dzięki jego pracy, dzięki jego pomysłom ten zarząd mam 

nadzieję, że będzie pracował jeszcze lepiej dla dobra mieszkańców naszego 

powiatu. Jeszcze raz gratuluję i życzę sukcesów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 

2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 



10 
 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr V/40/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 8 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Komendant KPPSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski przedstawił informację 

na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.         

/Zał. Nr 15/ 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Komendancie, bardzo dziękuję za 

wyczerpujący raport opisujący zagrożenia na terenie Powiatu Łowickiego, jak 

również bardzo dziękuję Panu Komendantowi za miłe i ciepłe słowa skierowane 

do strażaków ochotników. Dzisiaj 21 jednostek w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym, docelowo 23, ale to nie tylko ta grupa strażaków bierze 

czynny udział w niwelacji czy likwidowaniu zagrożeń. Najczęściej wspierane 

jednostki ratowniczego systemu gaśniczego są też przez inne jednostki. Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Łowickim Szanowni Państwo to ok. 

5 tysięcy strażaków ochotników – ochotników, którzy wykonują swoje zadania w 

ochronie przeciwpożarowej nie pobierają z tego tytułu żadnych gratyfikacji, tylko 

wykonują swoje zadania ochoczo i na każde wezwanie. Bardzo Panu dziękuję za 

Pańską postawę, Pańska dominacja Panie Kapitanie, Panie Komendancie dla 

ochotników została przyjęta z ogromnym zadowoleniem, ponieważ wprowadza 

Pan świeży powiew i nową jakość zarządzania ochroną przeciwpożarową. 

Szczególnie dziękuję Panu za edukację dzieci, na którą tak naprawdę nie zawsze 

ochotnicy mieli czas. Dzisiaj, kiedy stworzono w systemie czy Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej miejsce do edukacji tych dzieci o nazwie 

,,Ognik”, które Pan utworzył, daje gwarancję szerszego wyedukowania tego 

najmłodszego społeczeństwa. Dziękuję Panu jeszcze raz bardzo serdecznie za 

Pańską współpracę, za Pańskie ciepłe słowa kierowane do ochotników. 
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Komendancie, tak się składa, że w ostatnim 

czasie w Komendzie nie najlepsza była atmosfera wśród strażaków. Czy coś się 

zmieniło na plus? 

Komendant KPPSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Szanowni Państwo, to 

trzeba spytać się strażaków. Ja robię wszystko, żeby każdy czuł się jak u siebie w 

domu. 

Ad. pkt 9 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o sieci szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. /Zał. Nr 16/ 

Radny Michał Śliwiński: Ja tylko chciałbym tylko z racji tego, że akurat moja 

córka będzie w tym roczniku wyżowym teraz – dwóch klas ósmych i trzecich 

gimnazjów, mam takie pytanie: czy grozi niebezpieczeństwo, że będziemy w 

szkołach średnich pracować na dwie zmiany? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Znaczy takie zagrożenia nie były 

jeszcze zakładane, to wszystko potem wyniknie nam… 

Radny Michał Śliwiński: Ja rozumiem, ale czy w ogóle jakieś założenia były 

policzone tych dzieci, które przyjdą z tych klas ósmych i z trzecich gimnazjów, 

ile mamy klas, bo tak, wiemy o tym, że tutaj nie byłoby problemu, gdyby przez 

te ileś lat nie okazało się, że część klas została zaadoptowana na salę… 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tylko w jednej szkole mieliśmy 

problem lokalowy, to rozchodzi się o I Liceum Ogólnokształcące, ale nie, 

żadnych informacji ze strony dyrektorów o tym, żeby mieli problem z organizacją 

nie było, więc mi nic nie wiadomo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałem uzupełnić tu wypowiedź Pani 

Dyrektor, ponieważ bardzo dokładnie przyglądamy się bazie szkół i tej sytuacji, 

o której Pan Radny tutaj słusznie wspomniał. Szkoda, że jest już dosyć późno, 

pewne rzeczy w zeszłym roku a przecież to nie była tajemnica jak będzie wyglądał 

nabór w tym roku, nie zostało zrobione jeśli idzie właśnie o I LO, ale jesteśmy 

dobrej myśli. Właśnie też dzisiaj był Dyrektor Zarządu Nieruchomości Urzędu 
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Marszałkowskiego, bo tam w II LO były pewne też takie znaki zapytania, ale Pan 

Dyrektor rozwiał te znaki i jesteśmy przygotowani na to, żeby w II LO ten nabór 

był dobry. Pozostałe te szkoły myślę, że dadzą sobie radę. Będą pewne drobne, 

taki lifting drobny niektórych pomieszczeń, na co też nie zostały zabezpieczone 

środki w budżecie, ale to nie jest jakieś zadanie, które jest niewykonalne, 

spokojnie w ciągu wakacji będzie to można zrobić, także na chwilę są spokojni, 

ale za chwilę i tak wiemy, że to uczniowie zadecydują, nabór zadecyduje o tym 

jak będzie to wszystko wyglądać od 1 września. 

Radny Michał Śliwiński: Ja tutaj, bo Pani Dyrektor powiedziała, że dyrektorzy 

szkół nie sygnalizują. Ja nie dziwię się, że nie sygnalizują, bo gdy będą 

sygnalizowali to będzie problem w naborze u nich w szkole, także myślę, że to 

trzeba samemu sprawdzić, bo jeżeli dyrektor nie zasygnalizował, że będzie 

problem z salami i może być dwuzmianówka, to wtedy mniej dzieciaków złoży 

do niego dokumenty, także myślę, że tutaj ta kontrola ze strony Starostwa 

powinna być sama. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tutaj będę troszkę bronił 

dyrektorów szkół, bo proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o dyrektorów to oni są 

gospodarzami i doskonale się orientują jakie są potrzeby w ich szkołach a ja nigdy 

takiego określenia bym nie użył. Natomiast powiem w ten sposób, że myślę sobie, 

że dajmy dyrektorom tutaj możliwość przygotowania się do tego nowego naboru. 

Oczywiście jest prawdą, że w tym roku jest inaczej, natomiast myślę sobie, że na 

podstawie tych informacji, które zostały dotychczas podane w I LO największy 

problem, natomiast ta współpraca między dyrektorami a Wydziałem pozwoli na 

to, że 1 września szkoły będą przygotowane do tego, żeby sobie poradzić z tą 

nową rzeczywistością. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze raz Panu Radnemu mówię, że 

jesteśmy w kontakcie z dyrektorami, mało tego sami tam do tych szkół się 

udajemy, żeby każdy kąt przejrzeć i każde miejsce i jeszcze raz podkreślę to samo, 

że jesteśmy przygotowani i chcielibyśmy też rozbudować bazę szkół 

infrastrukturalną, w szczególności jeśli idzie sport, bo jest bardzo zaniedbana i 

jesteśmy przygotowani na duży nabór. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy taką ofertę szkół ponadgimnazjalnych 

dotyczącą kierunków kształcenia. Czy to jest oferta zamknięta czy jeszcze będzie 

jakakolwiek modyfikacja tych kierunków kształcenia? 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Możliwe, że jeżeli będę miała takie 

informacje, bo to wszystko potem będzie jeszcze miało przełożenie w arkuszu 

organizacyjnym i w naborze, więc możliwe, że jeszcze będą jakieś kosmetyczne 

zmiany, ale to są dane, które mam na dzień dzisiejszy. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Pytałem dlatego, że na Komisji Edukacji 

bardzo mocno i dobitnie podkreślam o potrzebie merytorycznego bardzo 

logicznego ułożenia odpowiednich kierunków kształcenia i nie powielania 

kierunków kształcenia w placówkach oświatowych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak jest i ja o tym będę pamiętać. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Dlaczego bardzo mocno mi to leży na sercu? 

Bo przeglądając te kierunki kształcenia no są takie powielane, ale tak gwoli 

pewnej informacji: dwie szkoły rolnicze potrafią bardzo ładnie ze sobą 

współpracować, tak myślę może nie współpracować, ale odnośnie kierunków 

kształcenia, wiadomo że mówimy tutaj o Blichu i o Zduńskiej Dąbrowie i nie ma 

tam żadnych powielania kierunków kształcenia. Póki co jest to nieformalna 

umowa pomiędzy kierownictwem tych placówek, wynikająca chyba z chęci 

współpracy, chyba z chęci podjętej życzliwości, chyba z chęci podjętego 

zrozumienia. Przez 20 lat te placówki nie wchodzą sobie w kierunkach 

kształcenia, że tak powiem w drogę i mają oddzielne, inne kierunki kształcenia a 

mogłyby mieć, bo zaznaczam, że organami prowadzącymi są zupełnie inne 

podmioty. Patrząc na powiatowe szkoły dostrzegam paradoks, odwrotną sytuację, 

bo mianowicie kierunek kształcenia, który był proponowany i jest od tylu lat w 

ZSP Nr 3, jest również powielany w kierunku kształcenia na Blichu. Podobnie 

LO Nr 2 ma takie same kierunki kształcenia, jak ZSP Nr 4, konkretnie liceum 

ogólnokształcące – klasa humanistyczna, językowa jest tym samym co klasa 

humanistyczno-lingwistyczna, to jest to samo. Klasa matematyczno-

informatyczna jest tym samym kierunkiem co klasa matematyczno-

informatyczna. Nie wiem czy dyrektorzy rozmawiają, czy mają ta wolę tak jak 

wspomniałem tych dwóch placówek rolniczych, czy rozmawiają czy na przykład 

wychodzą z takimi formami jakiegoś zrozumienia, życzliwości, bo nie chciałbym, 

tutaj chcę podkreślić bardzo mocno, żeby doszło do sytuacji, jaką mieliśmy przy 

zamknięciu likwidacji jednej placówki i przy dwóch placówkach, które bardzo 

słabo funkcjonują w tej chwili. Jestem przekonany, że w głównej mierze 

przyczyną było wtedy niemerytoryczne, nielogiczne, nieodpowiednie 

przygotowanie oferty kształceniowej i uruchamianie tych samych kierunków 

kształcenia w tych placówkach przez wiele lat. I powiedział jeszcze na Komisji 
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Oświaty Pan Radny, że to nie jest problem tego roku, bo w tym roku mamy 

podwójny nabór, ja się z tym zgadzam, wiemy dokładnie o tym, ale powiedział, 

żebyśmy myśleli bardzo przyszłościowo. O tym chcę Państwu powiedzieć i kładę 

nacisk na bardzo dogłębne przeanalizowanie i wychodzenie z ofertami kierunków 

kształcenia, bo szkoły, które były słabsze miały ten sam kierunek kształcenia, 

nieprzychylne informacje w mediach i wiadomo, że miały trudności z naborem. 

Szkoły, które były liczebnie dużo większe, przyjmowały po kilka klas, nabory 

zupełnie inaczej wyglądały, nie miały tego problemu i później to się przekładało 

też na frekwencję, na liczebność uczniów. Dlatego proszę o bardzo merytoryczne 

podejście do tego tematu, może to nie jest temat na ten rok obecny, bo tu będzie 

spokój, ale oprócz tego tematu, który Pan poruszył w związku z dużą liczbą 

uczniów czy wtedy będzie nauczanie w formie popołudniowej czy w innej formie, 

ale na pewno nas dotknie ten problem za rok, za dwa lata czy za 3 lata. 

Starosta Powiatu Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję za ten głos Pana Radnego 

Aleksandra. Tak rozmawialiśmy i przed wyborami na ten temat, rozmawiając o 

tym o programie, który mamy realizować, jeśli uda nam się mieć wpływa na tą 

władzę wykonawczą tutaj w powiecie i ten głos jest bardzo cenny i wyraża też 

jakby naszą wolę, tylko trzeba pamiętać, że jednak szkoła to materia bardzo 

delikatna i jeżeli idzie o kierunki kształcenia w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 no to już na 

Komisji Pan Wicestarosta mówił o projektach unijnych i konieczności 

funkcjonowania pracowni gastronomicznej i musimy trzymać, choć bez 

wątpienia, jeśli idzie o ZSP Nr 2, tu jest pełna świadomość, jeśli idzie o ZSP Nr 

2 i całego grona pedagogicznego, że sytuacja, jak jest może pomóc innym 

szkołom i taka deklaracja wstępna padła i to jest bardzo dobre, bo szkoły i tu 

zgodzi się na pewno z nami, że to jest delikatna materia i rewolucje nie służą tutaj 

rozwojowi tych szkół. Jeżeli będziemy mieli szansę osiągnąć kompromis 

pomiędzy dyrektorami i gronami pedagogicznymi, rodzicami tych wszystkich 

szkół to ten czas, który nadszedł a nadszedł i to nieszczęście polega na tym, że ten 

rok przyszedł w momencie, kiedy kadencja się skończyła i pewne rzeczy można 

byłoby lepiej zrobić, gdyby się do tego wcześniej móc przygotować, przynajmniej 

z naszej perspektywy to tak wygląda. Natomiast na pewno jest szansa na to, żeby 

uporządkować, wzmocnić szkoły a w tej chwili to mogę powiedzieć, że gdy 

właśnie Janusz Michalak był Starostą, rozmowy z firmami na temat wejścia firm 

do szkół średnich były trudne. W tej chwili rynek wymaga na firmach to, że 

właściwie można powiedzieć, że same firmy zgłaszają się do nas. Dzisiaj, to jest 

przykład z dzisiaj, był zastępca dyrektora tego ogólnego Wód Polskich u nas w 

Starostwie i oni naprawdę z chęcią wezmą patronat nad klasą i to też chcę 
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powiedzieć publicznie i mam nadzieję, że media też poświęcą temu tematowi 

miejsce, dlatego że to jest bardzo ważne, aby przekonać uczniów chcących już 

nawet w trakcie nauczania moc pracować, ponieważ Wody Polskie potrzebują z 

przyczyn wieku kadry i z przyczyn reorganizacji takiego zawodu jak technik 

meliorant i będziemy przekonywać rodziców do tego, że warto w taki kierunek 

wejść, bo będzie praca po prostu będzie. Tak samo myślimy o przyszłości o 

odnawialnych źródłach energii, które były próbowane na Blichu, one nie 

wypaliły, ale myślę, że trzeba do tego wrócić i to są rzeczy nieuniknione. 

Prawodawstwo Unii Europejskiej i krajowe będzie wymuszać to, aby firmy 

zajmujące się odnawialnymi źródłami energii pozyskiwały pracowników i skądś 

tych pracowników trzeba brać, to jest każdego z nas, który w sferze publicznej 

funkcjonuje zadanie, a żeby namawiać, przekonywać ludzi, że może warto się 

przemęczyć w technikum rok dłużej, ale mieć od razu możliwości pracy, po żeby 

nawet podjąć studia zaoczne i już pracować. To jest moje takie luźne 

przemyślenie, które zresztą od lat mówiłem na komisjach czy na sesjach, żeby 

wzmacniać szkolnictwo zawodowe, mamy tutaj bardzo duży potencjał i będziemy 

na pewno tą radę Pana Radnego mamy głęboko w sercu również w Zarządzie i 

będziemy w tym kierunku starali się iść, ale pod jednym warunkiem: musi być 

wokół tego naprawdę duża zgoda wszystkich środowisk, czyli nauczycielskich, 

rodziców, młodzieży i nas tutaj w Radzie i myślę, że to może doprowadzić do 

sytuacji takiej, że te szkoły nasze wyjdą zwycięsko z tej trudnej sytuacji. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Przepraszam Pani Dyrektor, my tak 

dyskutujemy a Pani musi stać. Oczywiście rozumiem to, dziękuję. Odnośnie 

rewolucji to daleki jestem, zrozumiałe oczywiście, ale o tych branżowych 

kierunkach między innymi chcę tylko może jedno zdanie: jak przeglądałem w 

placówce ZSP Nr 4 oprócz ekonomisty, handlowca, spedytora może by coś z 

bankowością, księgowością, kierunki które są myślę, że też nowe, które możemy 

tutaj uruchomić a zwolnić może miejsce na przykład z tych liceów 

ogólnokształcących. Ale nie rewolucja, powtarzam, rozumiem zupełnie ten temat 

wrażliwy i delikatny, bo to są trudne tematy. 

Radny Jacek Chudy: Zwrócę się bezpośrednio do Szanownego Kolegi, oferta 

złożona przez dyrektorów i dzisiaj tutaj przedstawiona przez Panią Dyrektor 

Wydziału jest wynikiem zapotrzebowania uczniów. My musimy pamiętać o tym, 

że możemy natworzyć kierunków jakie chcemy i nawymyślać tych kierunków 

mnóstwo a w momencie, kiedy nie będzie chętnych do podjęcia edukacji w tych 

klasach to po prostu tych klas nie będzie. Jest to analiza lat poprzednich, 
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pamiętacie Państwo doskonale, że ilość klas licealnych w ostatnim okresie się 

zmniejszyła. Pamiętacie Państwo oczywiście doskonale, że z roku na rok 

przybywało nam uczniów, że uczniów w Powiecie Łowickim przyjmowaliśmy z 

innych powiatów. Ten trend nie jest zły, to jest bardzo dobry trend, kiedy te dzieci 

znajdują w tej ofercie to czego szukają. Oczywiście próbować należy wychodzić 

naprzeciw rynkowi pracy, ale jest to proces złożony i uczestnicząc w trzech 

naborach fizycznie, kiedy dzieci zgłaszały się i były logowane do systemu, chcę 

powiedzieć, że można wybrać różne warianty i zawsze kierujmy się dobrem 

uczniów, którzy chcą przychodzić do nas do szkoły, bo to jest najważniejsze. 

Radny Aleksander Frankiewicz: To oczywiste, od ponad 20 lat jestem 

nauczycielem, ale zapytam tak, odnośnie tych kierunków kształcenia nowych, nie 

do końca się z tym zgadzam dlatego, że zawsze trzeba ponawiać nową ofertę, 

będzie ilość osób może nie zadowalająca, ale można łączyć oddziały. Chciałbym 

też się dowiedzieć konkretnie ilu tych uczniów mamy spoza powiatu i jestem 

ciekaw czy prowadziliście kiedyś Państwo statystyki dotyczące ile osób spoza 

powiatu uczy się w innych powiatach ościennych albo gdzieś dalej. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Znaczy ja takiego materiału do 

dzisiejszej informacji nie przygotowywałam, ale jeżeli jest taka potrzeba to jak 

najbardziej… 

Radny Aleksander Frankiewicz: To nie było pytanie do Pani Dyrektor, to było 

pytanie do Pana Radnego. Jeżeli wieloletnia praca tutaj obejmowała jestem 

ciekaw, jak wyglądała sytuacja z uczniami, czy była monitorowana kiedykolwiek 

wtedy, analizowana w związku z uczniami, którzy wychodzą poza powiat i z 

uczniami, którzy do naszego powiatu przychodzą z innych powiatów. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja może odpowiem Panu Radnemu Olkowi 

Frankiewiczowi, ten stosunek była zawsze dla nas korzystny – jedna klasa 

odchodziła, dwie lub trzy były na plusie na naszą korzyść. 

Radny Jacek Chudy: Tak rzeczywiście było, ostatni rok to dwie klasy więcej 

uczniów w bilansie in plus dla nas. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Cieszę się ogromnie. A mógłbym jeszcze 

uzyskać informację ile osób z powiatu mieszka w Bursie naszej prowadzone przez 

Starostwo Powiatowe? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Spoza powiatu, tak? 
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Radny Aleksander Frankiewicz: Spoza powiatu. 

Radny Jacek Chudy: To Pani przygotuje taki materiał i przedstawi. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o bursę szkoły, która jest 

przy Medyku to nie jest bursa powiatowa - to jest bursa należąca pod Urząd 

Marszałkowski, ale oczywiście postaramy się taką informację przygotować. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Powiat natomiast finansuje tzw. Bursę Sióstr 

Zakonnic i tam z tego co pamiętam z ostatnich sprawozdań były 24 dziewczyny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałem podziękować Pani 

Dyrektor za prezentację. Tak się składa, że niektóre takie prezentacje powodują, 

że prezentujący musi oczekiwać na pytania, trwa to niekiedy długo i warto byłoby 

się zastanowić nad taka formą, żeby pytania kierować do dyrektora, który 

prezentuje czy osoby prezentującej a potem przechodzimy do naszej wewnętrznej 

dyskusji, żeby ta osoba po prostu nie stała, bo w pewnym momencie to zrobiło 

się naprawdę dosyć długo, ale mówię, po raz pierwszy zetknąłem się z taką 

sytuacją, że jest taki moment, że w każdej chwili może z kolei paść pytanie do 

Pani Dyrektor, więc myślę, że w przyszłości będziemy starali się tak to robić, że 

pytania do dyrektora prezentującego a potem nasza dyskusja wewnętrzna. Ja na 

zakończenie jedynie na jedną rzecz zwrócę uwagę, która jest oczywista, ale warto 

o niej powiedzieć, że ta zmiana, która się dokonuje dzisiaj w szkolnictwie średnim 

jest zmianą bardzo ważną w kontekście przyszłości. Proszę pamiętać o tym, że od 

tego roku liceum jest 4-letnie a technikum 5-letnie. W związku z tym wracamy 

do tego, co było kiedyś, ale to spowoduje, że w tych szkołach średnich tych 

uczniów będzie znacznie więcej. Ja mówię o perspektywie 4 i 5 lat, w związku z 

tym myślę sobie w ten sposób, że ten rok jest o tyle istotnym, mówiłem to na 

Komisji Edukacji, żeby wypracować taki system, który będzie systemem na lata, 

ze względu na to, że ta zmiana będzie niosła za sobą konsekwencje w postaci 

takiej, że to liceum 4-letnie i technikum 5-letnie a w związku z tym czy pod 

względem kadrowym czy pod względem lokalowym to też jest dosyć istotne, 

trzeba się do tego przygotować, no bo jednak te szkoły będą znacznie liczniejsze. 

Tym bardziej, że jak każdy z nas tutaj obserwuje szkoły powiatu łowickiego 

cieszą się dużym uznaniem, mamy uczniów spoza powiatu, w związku z tym 

trzeba być przygotowanym na to, żeby tym potrzebom sprostać. 

Ad. pkt 10 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 
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sesjami. /Zał. Nr 17/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, otrzymaliście Państwo sprawozdanie, chyba umówiliśmy się tak, że nie 

ma konieczności odczytywania. Korzystając z okazji, że jestem przy głosie to 

pragnę przedstawić, że nową Panią Dyrektor, już mieliście Państwo okazję 

rozmawiać, jest Panią Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami - 

Pani Ilona Wężowska a rezygnację z kierowania Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie złożył Pan Dyrektor Wójcik i Pani Haczykowska - Kotlarska pełni 

obowiązki w tej chwili Dyrektora. Jeżeli są pytania do sprawozdania czy 

jakiekolwiek inne to jesteśmy oczywiście do dyspozycji. 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 2 lutego uczestniczyłem w Walnym 

Zgromadzeniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach, 3 

lutego brałem udział w uroczystościach upamiętniających Teofila Kurczaka - 

rolnika, działacza ludowego, posła na Sejm Ustawodawczy, związane to było z 

przypadającą w tym roku setną rocznicą posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, 

które miało miejsce 10 lutego 1919 roku. 9 lutego uczestniczyłem w Walnym 

Zgromadzeniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie, 18 lutego 

brałem udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Przewodniczący, ja cieszę się, że Pan 

bierze udział w wielu różnych uroczystościach i nas reprezentuje, wiem jak 

zabiera to dużo czasu i ile to wysiłku wymaga, natomiast powiedział Pan, że 

reprezentował nas na uroczystościach PSL-owskich przy okazji święta z udziałem 

Pana Kosiniaka-Kamysza, w związku z przekazaniem informacji i odsłonięciem 

tablicy Teofila Kurczaka. Ja ma takie dziwne pytanie: czy Pan reprezentował całą 

radę na tym święcie PSL-owskim? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że tak. 

Radny Krzysztof Górski: Czy reprezentował Pan całą radę na tym święcie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy ja nie rozumiem w ogóle 
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pytania. Jeżeli jestem na jakimś spotkaniu... 

Radny Krzysztof Górski: Czy reprezentował Pan całą radę na tym spotkaniu? 

Zaraz powiem dlaczego takie pytanie zadałem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja uważam w ten sposób, że jeżeli 

jestem na takiej uroczystości to reprezentuję całą radę. 

Radny Krzysztof Górski: Takiej odpowiedzi się spodziewałem. Ja też miałem 

różne zaproszenia, też uważałem, że jeżeli jest takie zaproszenie to powinienem 

brać udział w takich uroczystościach, też uważałem, że reprezentowałem całą 

radę. Natomiast rok temu, gdy brałem udział w święcie również zorganizowanym 

przez PSL, gdzie również był Pan Prezes Kosiniak-Kamysz, jeden z radnych 

bardzo podniesionym głosem, w nieprzyjemny sposób dla mnie, przerywając mi 

moją wypowiedź powiedział: mnie Pan na pewno nie reprezentował. Dlatego 

cieszę się, że właśnie Pan tak stwierdził, ponieważ poczułem się wtedy bardzo 

głupio i chciałbym się tym właśnie z Państwem podzielić. Uważam, że jeżeli 

Przewodniczący idzie to reprezentuje całą radę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałbym powiedzieć tak, że w 

momencie kiedy tak Państwo zdecydowali, że zostałem wybrany jako 

Przewodniczący Rady, ja nigdy nie zapomniałem z jakiego środowiska się 

wywodzę, natomiast w momencie, kiedy zostaję przewodniczącym reprezentuję 

całą radę, nie patrząc na to czy to jest święto PSL-owskie, chociaż ja bym 

powiedział w ten sposób: Sejm Ustawodawczy był sejmem wyjątkowym w naszej 

historii, ponieważ on był sejmem zwołanym po odzyskaniu Niepodległości, 

wyłoniony w wyborach demokratycznych, w określonej rzeczywistości i ja bym 

tu był daleki od szyldów, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że był to 

działacz PSL. Ale ja myślę sobie w ten sposób, że nieważne z jakiego 

ugrupowania, przede wszystkim  był Polakiem, który odegrał bardzo ważną rolę 

w odzyskaniu Niepodległości. Na naszym spotkaniu padło takie określenie, że ta 

nasza Niepodległość była wymodlona, ta nasza Niepodległość została zdobyta 

wielkim wysiłkiem, wielką daniną krwi i nie należy tutaj patrzeć przez pryzmat 

przynależności partyjnej konkretnej osoby. Nie chciałbym się odnosić do 

wypowiedzi osoby, ponieważ no jeżeli taka padła to jest mi z tego powodu bardzo 

przykro, natomiast powtarzam i będę zawsze to robił, że będąc na różnych 

uroczystościach, bez względu na to kto je organizuje, będę starał się 

reprezentować Radę Powiatu Łowickiego. 

Radny Krzysztof Górski: Ja to rozumiem Panie Przewodniczący, ja też nie 
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jestem członkiem żadnej partii, natomiast wtedy wypowiedź jednego z radnych 

bardzo mnie zabolała, bo uważam, że Przewodniczący właśnie reprezentuje cała 

radę a nie spełnia jakieś fanaberie. 

Ad. pkt 12 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Jacek Chudy: Chciałem podzielić się pewnymi spostrzeżeniami z 

wczorajszego dnia. Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie wyjazdowe 

do Domu Pomocy Społecznej Borówek, wysłuchaliśmy tak, jako radni i 

członkowie Zarządu wielu kwestii i o bieżącej działalności i o problematyce 

prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. Rozmawialiśmy oczywiście tak 

zakuluarowo o wielu kwestiach, które wiążą się z prowadzeniem tego DPS-u i 

chciałbym podzielić się takim o to spostrzeżeniem wielu z nas radnych, którzy 

tam byli. Powiem tak, jest dosyć duży problem w tym, że DPS jest podzielony na 

dwie części. Kończymy finansowanie w tym teraz okresie inwestycji, która dosyć 

dużo kosztowała powiat, mówię tutaj o Kiernozi i chciałbym podzielić się z 

Zarządem taką o to uwagą, żeby może pomyśleć w najbliższej przyszłości o 

zamknięciu DPS-u w jednym, przepraszam za kolokwializm, podwórku, 

ponieważ budynek, który jest tam za drogą - budynek F, jest budynkiem 

zagrzybionym, zawilgoconym, w który szkoda wkładać środki finansowe, bo 

trzeby by to było osuszać, ocieplać, także mam nadzieję Szanowni Państwo, że 

zastanowicie się nad ewentualną inwestycją wyremontowania czy też 

powiększenia budynku o ile dobrze pamiętam D, który w tej chwili jest 

nieużytkowany. Tam za tym budynkiem jest mnóstwo miejsca, można było by 

dobudowac jakąś tam część i stworzyć lepsze warunki dla nie tylko mieszkańców, 

ale również dla pracowników, żeby nie biegać tam przez drogę do tego budynku 

F. To taka uwaga i takie spostrzeżenie. Korzystając z okazji, że jestem przy głosie 

to chciałbym poświęcić pamięci drogi powiatowe w gminie Bielawy Zarządowi 

Dróg i Transportu. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu 

Staroście za wsparcie, jakie udzielił Konradowi Karwatowi - młodemu 

strongmanowi z Łowicza, który w dniach 1-3 marca weźmie udział w zawodach 

rangi międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych tj. Arnold Sport Festival. Taka 

pomoc jest mu bardzo potrzebna, mówię tutaj o pomocy finansowej, Konrad stara 

się tej pomocy szukać w różnych źródłach no i na szczęście znalazł tutaj, w 



21 
 

Powiecie Łowickim, takie wsparcie znalazł również u Radnego Zbigniewa 

Kuczyńskiego, za co również jestem serdecznie wdzięczny, ponieważ staram się 

merytorycznie jak tylko mogę temu młodemu Łowiczaninowi pomagać. Sytuacja 

Konrada Karwata gdzieś tam zapala mi lampkę, że być może powinniśmy w 

Powiecie wyasygnować taki specjalny fundusz - ja nazwałem to roboczo: 

Fundusz dedykowany reprezentowaniu Ziemi Łowickiej na arenie 

międzynarodowej. To nie jest częsta sytuacja, kiedy ktoś z Ziemi Łowickiej bierze 

udział właśnie w tak ważnych zawodach, a jeżeli taka sytuacja już się przytrafia 

to dobrze by było, żeby sportowiec zajął się tylko i wyłącznie przygotowaniami 

sportowymi a nie szukaniem środków finansowych u jednego czy drugiego 

sponsora. Także rzucam taki pomysł Zarządowi i mam nadzieję, że Zarząd 

przychyli się ku temu. Korzystając z okazji, że jestem przy głosie chciałem 

powiedzieć o tym, że byliśmy ostatnio na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Zdrowia w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu i myślę, że zgodzą się ze 

mną wszyscy członkowie tej Komisji, którzy byli na Komendzie, że warunki w 

jakich muszą pracować, funkcjonować funkcjonariusze Policji są już mocno 

leciwe, myślę że to są wczesne lata 90-te i jeżeli w przyszłości nadarzyłaby się 

jakaś perspektywa na pozyskanie środków na remont, bo domyślam się, że nie 

jest to proste wykonać remont z budżetu na już, to zachęcam Zarząd Powiatu do 

tego, aby zainteresować się tą sprawą, aby szukać źródeł na remontowanie 

posterunku policji, właściwie Komendy Policji w Łowiczu. Komendant 

powiedział nam, że chyba prościej i najbardziej korzystnie z punktu widzenia 

ekonomicznego byłoby pobudowanie nowego posterunku, komendy, ale 

domyślam się, że nie jest to rzecz prosta i wymagająca miliona złotych a pewnie 

kilkudziesięciu milionów złotych, dlatego proponowałbym, żeby zacząć chociaż 

od tego zaplecza socjalnego, które naprawdę wymaga pilnej interwencji. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja mam pytanie do radnego czy Burmistrz się 

dołoży do remontu, bo Łowicz to praktycznie największa część powiatu 

Łowickiego a największe zagrożenie z tego co Komendant powiedział jest w 

Łowiczu. 

Radny Krystian Cipiński: Niespecjalnie rozumiem czemu jestem adresatem 

tego pytania, myslę że to pytanie powinno trafić do Burmistrza. Ja jestem tak 

samo radnym powiatu tak, jak i Pan, także myślę, że warto pytać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy tak, pragnę odnieść się do dwóch 

kwestii, kwestii poruszonych przez Jacka Chudego - jeśli idzie o Borówek to 

wchodzimy w ten projekt termomodernizacji, tam jeden z tych budynków również 
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będzie modernizowany, ale to Pan Radny dobrze wie i chyba wszyscy dobrze 

wiedzą, że jesteśmy tam w takiej sytuacji, musieliśmy zareagować, że tam za 

chwilę nie byłoby tego Domu, bo nie miałby tam po prostu kto pracować, dlatego 

to była taka pilna pierwsza potrzeba, którą trzeba było się zająć. Na pewno 

będziemy myśleć o tym co dalej, bo mamy sytuację taką, że Pan Dyrektor tutaj z 

nami dzisiaj jest, ale za rok to już zadeklarował, że go nie będzie i tam duże 

zmiany będą musiały być przeprowadzone, łącznie oczywiście z próbą 

pozyskania, my to podkreślamy od początku, że za swoje dużo nie możemy 

zrobić, z próbą pozyskania środków. I przechodząc do głosu Radnego 

Cipińskiego to na pewno w jakiejś formule oczywiście zgodnej z procedurami 

spróbujemy zająć się tym tematem, to faktycznie jest rzecz ważna, natomiast jeśli 

idzie o Komendę to od razu apeluję i to może intuicja Radnego Dąbrowskiego 

była bardzo dobra, dlatego że mamy sytuację taką, że w zeszłym roku my 

dołożyliśmy się do samochodu, który w Nieborowie już pomaga i wpływa na 

polepszenie bezpieczeństwa w Gminie Nieborów i Gminy Łyszkowice, bo to jest 

związane z nowym posterunkiem, który ma być tam, kontrolować bliżej zjazdu z 

autostrady. Wiadomo, że w Nieborowie też jest największe obłożenie turystów w 

Powiecie i to było bardzo uzasadnione aby wspomóc. Ale chciałbym do 

wszystkich Państwa Radnych zaapelować, aby rozmawiali z wójtami na temat 

tego, aby wójtowie również do tych samochodów spróbowali się dołożyć. My 

możemy oczywiście wystąpić tutaj do Państwa i taką deklarację Komendantowi 

Wojewódzkiemu - Andrzejowi Łapińskiemu, który był na podsumowaniu 

rocznym na naradzie w Komendzie Powiatowej u nas złożyliśmy, że 

bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest bardzo istotne i na pewno wtedy 

poprosimy Radę, aby dołożyć do samochodu policyjnego, natomiast dobrze by 

było, żeby właśnie radni z gmin czy z miasta rozmawiali też o tym z Burmistrzem, 

wójtami, bo wszyscy funkcjonujemy w przestrzeni publicznej i dla dobra 

mieszkańców staramy się pracować, dlatego ta uwaga tutaj Radnego 

Dąbrowskiego była słuszna, chociaż muszę powiedzieć tutaj Radnemu 

Dąbrowskiemu, że Burmistrz i Miasto mocno wspiera Komendę, zresztą taka była 

filozofia od dawna w Mieście, żeby nie siłować się, nie powoływać Straży 

Miejskiej, tylko żeby dokładać po prostu pieniądze na patrole, no i to myślę, że 

się sprawdza, to jest dobry kierunek. Faktycznie pojawił sie temat na naradzie, że 

Komendant Wojewódzki doskonale zorientowany w sytuacji komend na terenie 

województwa a muszę powiedzieć, że też jako doradca Wojewody byłem w paru 

miejscach i może nie uwierzą wszyscy, ale są gorsze miejsca w województwie, 

jeśli idzie o komendy, np. w Pajęcznie, ale bez wątpienia zapewnienie jest 
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Komendanta Wojewódzkiego, ponieważ pojawiło się coś takiego jak fundusz na 

remonty w MSWiA właśnie komend, czy na rozbudowę nowych i Komendant 

Wojewódzki wyraził chęć do tego, aby pobudować nową komendę. Czy to się 

uda? Nie wiem, bo na pewno tutaj byłaby duża współpraca, ale taki nasz szybki 

pomysł, będziemy o tym rozmawiać, Burmistrzowi pewnie też powiemy, gdzieś 

w okolicach sądu, ponieważ tam też jest i prokuratura i sąd, żeby może tam dało 

radę umieścić i myśleć o budowie nowej komendy. To byłoby dobre miejsce a 

wtedy nam zwolniłby się budynek w centrum miasta do tego, żeby spróbować 

przez różne środki zewnętrzne coś z tym zrobić. No tak, jak Wody Polskie dzisiaj 

były, rozpaczliwie poszukują miejsca, gdzie się pomieszczą, bo nie mieszczą się 

w budynku, w którym są. My jako powiat nie mamy w swoich zasobach na tyle 

pomieszczeń, na tyle metrów kwadratowych, żeby im  pomóc a to jest ważna 

instytucja, szczególnie w kontekście funkcjonowania gmin. 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj myślę, że ten tok, który zaczął Pan Starosta to 

była myśl Pana Radnego Cipińskiego, że te środki dla Komendy my możemy jako 

samorząd wspomóc je trochę, ale takie duże działania, jakie tam wymagane są w 

Komendzie Powiatowej no to zależy od władz krajowych a Zarząd deklarował, 

że takie przełożenie na władze krajowe, w sensie rządowe ma i może tej 

Komendzie pomóc i myślę, że w tym kierunku też Pan Starosta się wypowiedział. 

Radny Krystian Cipiński: Tak, jak Pan Starosta powiedział, faktycznie z 

perspektywy byłego radnego miejskiego oceniam współpracę Miasta z Policją 

jako bardzo dobrą. Chyba jako nieliczna gmina dorzucała się właśnie do zakupu 

pojazdów służbowych, też te ponadnormatywne patrole były finansowane przez 

Miasto i są finansowane i z tego co wiem to będzie chyba nawet zwiększany 

nakład na te patrole. Pan Starosta wspomniał o tym, że są gorsze posterunki. 

Równajmy do lepszych. Także domyślam się, że to nawet nie trzeba się domyślać, 

perspektywa remontu kompleksowego czy też budowy nowej komendy to jest 

temat na przyszłość. Do tego czasu funkcjonariusze muszą jakoś tam 

funkcjonować, w związku z powyższym chciałbym poprosić chociaż o 

zainteresowanie się tematem tego zaplecza socjalnego, konkretnie tutaj mam na 

myśli szatnie, które po prostu straszą i nie przesadzam. Myślę, że jak Państwo by 

to zobaczyli to bylibyście pewnie podobnego zdania. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tylko w uzupełnieniu 

tego, co powiedział Pan Radny Cipiński. Oczywiście zgodzę się jak najbardziej z 

warunkami, jakie tam panowały i to co zobaczyliśmy to w żaden sposób nie 

można porównać na przykład do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej po 
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obecnych remontach, więc tam naprawdę jest potrzebna pomoc. Myślę, że 

Komendant robi wszystko w tym kierunku, żeby u swoich zwierzchników, 

przełożonych tą pomoc też uzyskać, ale samorządy w jakimś stopniu prosząc 

nawet Komendanta Powiatowego o pomoc w różnych sytuacjach, czy to nawet 

imprez masowych czy w sytuacjach jakiegoś zagrożenia, bardzo często się 

zwracają a tej pomocy w żaden sposób nie udzielają w drugą stronę. Oprócz 

Miasta tutaj Łowicza i Gminy Nieborów obecnie i w ubiegłym roku chyba 

Łyszkowice, to w tamtym roku żadna pozostała gmina nie udzieliła pomocy 

Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu żadnego wsparcia, więc myślę, że to 

też jest zastanawiające a każdy oczekuje tego bezpieczeństwa na swoich 

obszarach. To nie jest nasz tutaj Rady Powiatu temat, żebyśmy tym się zajmowali 

i oczywiście wskazywali gminom, w którym kierunku mają iść, bo to nie jest 

nasze zadanie, ale myślę, że będąc nawet z terenów, z których my jesteśmy jako 

radni, powinniśmy się też nad tym zastanowić i wspomóc Komendanta i 

rozmawiać z samorządami, czy to nawet w dopłacie, w pomocy zakupu środków 

transportu czy nawet w tych dodatkowych patrolach, gdzie można też również 

bardzo mocno podziałać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na swoim obszarze. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem uzupełnić odpowiedź Jackowi 

Chudemu w sprawie Borówka. Będąc w Borówku koło miesiąca temu 

rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem na temat tej rozbudowy no i trochę nas też 

wyhamował w tej rozbudowie twierdząc, że park jest pod ochroną Konserwatora 

Zabytków, więc trzeba by najpierw wyjąć to spod ręki Konserwatora i faktycznie 

pomyśleć o rozbudowie a tam przeznaczyć tam ten budynek może na coś bardziej 

komercyjnego. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję za te słowa, ale tak humorystycznie o 

samochodach rozmawialiśmy to chciałem jeszcze powiedzieć, że do realizacji 

wielu zadań, jakie niosą potrzeby DPS-u w Borówku przydałby się mały 

samochód, mówię to humorystycznie, bo ten, który jest w tej chwili w zasobach 

DPS-u upomina się muzeum techniki, to jest Marea, nie pamiętam, który rocznik, 

ale chyba ze 20-letni, także proszę również uwzględnić to w potrzebach DPS-u w 

Borówku. 

Radny Michał Śliwiński: Nie było dzisiaj punktu zmian w budżecie, ale 

chciałbym zapytać się, czy Zarząd za 2018 rok, tam był przewidziany w budżecie 

kredyt 9 mln zł, czy był uruchomiony w całej kwocie czy nie? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W całej kwocie. 
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Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zapytać się co dalej z przetargiem, który 

został rozstrzygnięty na remont szpitala? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Została unieważniona procedura z powodu 

braku środków w budżecie. 

Radny Michał Śliwiński: To mam pytanie, bo jeżeli został uruchomiony kredyt 

to mamy tak: 1,3 mln zł zostało z poprzedniego roku na remont szpitala plus 2 

mln zł uruchomionego kredytu, to już mamy 2,3 mln zł plum milion zapisany w 

tym roku, to gdzie tych środków brakuje? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Rada zadecydowała o zdjęciu środków z 

tego zadania i byliśmy zmuszeni do unieważnienia procedury. 

Radny Michał Śliwiński: Widzę, że nie możemy się porozumieć z Panem 

Starostą o co chodzi. Zapytam się, bo akurat nie jestem członkiem Komisji 

Edukacji, chciałbym żeby Pan Starosta wyjaśnił czy to prawda, a jeśli to prawda 

to dlaczego nie będzie Biesiady w Maurzycach? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak, zacznę od tego, że 

stwierdziliśmy z całym Zarządem, że lepiej by było zrobić jedną dużą imprezę. 

W tym momencie Pani Dyrektor składa wniosek na dużą imprezę, która będzie 

organizowana w czasie żniw, gdzie będziemy chcieli pozyskać duże środki 

zewnętrzne, żeby nie wykorzystywać naszych środków, dlatego zamiast 

Biesiady... w miesiącu marcu spotkamy się z wójtami, żeby zaproponować im 

wspólne dożynki gminno-powiatowe, już takie spotkanie odbyliśmy w miesiącu 

styczniu i dlatego w miesiącu marcu mamy zamiar już podjąć jakiś termin, kiedy 

takie dożynki mogłyby się odbyć i w jakiej gminie i tam wtedy byśmy mogli w 

mniejszych środkach powiatu razem z innymi gminami zorganizować mam 

nadzieję też fajną, promocyjną imprezę powiatu. 

Radny Michał Śliwiński: Biorąc pod uwagę, bo tak, przeczytałem w mediach, 

że formuła Biesiady została wyczerpana. Ja rozumiem, że można wyczerpać, coś 

takiego powiedzieć, jeżeli nie byłoby chętnych, którzy uczestniczyliby w tej 

Biesiadzie a wiemy o tym, że od 8 do kilkunastu tysięcy osób przewijało się co 

roku na tej imprezie, także można powiedzieć, że ta impreza stała się w pewnym 

sensie marką Powiatu Łowickiego. Tam nie byli tylko mieszkańcy z Powiatu 

Łowickiego, ja jeżeli gdzieś jestem poza terenem Powiatu Łowickiego to 

wszystkich zapraszam na Biesiadę do Łowicza mówić, jaki to jest fajny teren, 

jaka to jest fajna impreza. I teraz mówienie o tym, że no zrobimy inną imprezę to 
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tak, jak bym trochę słyszał ,,Opole w Kielcach". 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Uważamy, że Powiatu w obecnej sytuacji 

finansowej nie stać na dwie duże imprezy. Pragnę poprosić Państwa Radnych, 

zwłaszcza Panów Radnych o docenienie tego, że zdecydowaliśmy się postawić 

na imprezę, której sensem czy centrum jest pewien ludowy obrzęd i to jest 

wartością tej imprezy, natomiast uważamy, że dwie imprezy w Powiecie 

następujące tydzień po tygodniu, które są wokół biesiadowania, koncentrują się, 

bo na koniec sierpnia mamy w skansenie w Maurzycach biesiadę a tydzień 

później, góra dwa tygodnie później Miasto robi Księżackie Jadło i tak naprawdę 

to jest taka sama impreza, żeby wymyśleć formułę taką, żeby nie robić dwóch 

imprez w jednym miejscu, tylko dać szansę, bo jeżeli mówimy, że marką jest 

Biesiada to dożynki mają dużą markę. Te dożynki tak znikały, czasem były 

lepsze, czasem gorsze, dlatego chcemy zaproponować wójtom, aby mówić 

kolokwialnie, w sposób lotny te dożynki, jako większa taka impreza, nie już tak 

duża, jak była Biesiada, ale większa, wspólnymi siłami, żeby jeżeli oczywiście 

wójtowie będą chcieli, żeby po kolei w każdej gminie zamiast właśnie Biesiady 

odbywały się dożynki. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy dla mnie to tłumaczenie jest trochę takie 

mgliste, bo tak: dwie imprezy w jednym miejscu. No ja rozumiem, gdyby ta 

Biesiada odbywała się na Starym Rynku czy na Nowym Rynku i potem za tydzień 

Burmistrz robił podobną imprezę, no to są dwie takie same imprezy, ale tutaj 

charakter Biesiady był całkiem inny. Inny teren, to jest miejsce blisko 18 ha, na 

który przychodzą rodziny, mogą spokojnie pobiesiadować, posiedzieć, no tutaj 

charakter imprezy, którą robi Miasto w żaden sposób z nami nie konkuruje, tym 

bardziej, że te terminy też są inne - 2, 3 tygodnie, także tutaj ludzie, którzy chcą 

przyjść, widzieliśmy, że na Biesiadę jest dużo chętnych, żeby przyjść, także tutaj 

takie tłumaczenie żadne do mnie nie trafia. Teraz druga rzecz - żniwa. A co, jeżeli 

wójtowie nie zgodzą się na żniwa? Bo mówimy o tym, ja nie byłem na Komisji, 

ale była mowa o tym, że spore środki możemy pozyskać na imprezy. Czy to jest 

uzależnione od miejsca imprezy, żeby te środki pozyskać? Chyba nie, tak. To w 

zależności od tego, co piszemy w projekcie, także nic nam tutaj nie blokuje. Nie 

rozumiem naprawdę dlaczego ta impreza nie może się odbyć, tym bardziej, że to 

naprawdę nie była tylko promocja Powiatu, ale przede wszystkim skansenu, gdzie 

jeżeli ktoś przyjeżdża na taka dużą imprezę, widzi że na tej imprezę nie mogę 

zwiedzić tego skansenu, ale przyjadę sobie kiedykolwiek z rodziną, co 

widzieliśmy po ilości biletów, co się zmieniało rok w rok, ta ilość biletów w 
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skansenie w Maurzycach wzrastała. 

Radna Katarzyna Słoma: Chciałabym zapytać czy jest możliwość wglądu w ten 

wniosek, o którym Państwo mówili, wniosek bodajże na 250 tys. zł, który został 

właśnie złożony na ta nową formułę organizacji imprezy. Jestem po prostu 

zainteresowana tym z racji tego, że także brałam udział w organizacji takich 

imprez i chciałabym zobaczyć, jak wygląda zakres, jakie będą nowe atrakcje, jak 

po prostu wygląda taki opis projektu, także jeżeli bym mogła poprosić o wgląd to 

po prostu z czystej ciekawości chciałabym zobaczyć jak to wygląda. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ależ oczywiście, że jesteśmy gotowi do 

wglądu dać Pani Radnej, będzie to dla nas prawdziwą przyjemnością jak Pani 

przyjdzie do nas, obejrzymy razem, porozmawiamy na ten temat i z 

doświadczenia Pani Radnej będziemy oczywiście korzystać. Jesteśmy otwarci na 

współpracę ze wszystkimi. Pan Radny Śliwiński, nie wiem czy uda mi się 

powiedzieć tak, żeby Pan to zrozumiał, ale spróbuję. Nie stać nas, od tego 

zacząłem wypowiedź, nie stać nas na dwie duże imprezy, nas Powiatu. Na takim 

stanowisku stoimy, możemy tutaj się różnić, możemy mieć inne zdania, ale 

zdecydowaliśmy się zostawić jedną imprezę, dużą. 

Radny Michał Śliwiński: Nie stać nas, was finansowo czy emocjonalnie do tego, 

żeby zrobić dwie takie imprezy? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja chciałem tylko na koniec, jeżeli chodzi 

o te wszystkie imprezy, to chciałbym wszystkich Państwa, jeżeli do kogoś jeszcze 

zaproszenie nie dotarło, zaprosić na wręczenie Marki Regionalnej ,,Łowickie", 

która odbędzie się w piątek o godzinie 12:00 w naszym powiatowym Muzeum. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym przeczytać pismo, 

które wpłynęło do Starostwa, również Rada Powiatu Łowickiego na moje ręce 

otrzymała to pismo, to jest pismo od pracowników sekcji techniczno-

transportowej Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. /Zał. Nr 18/ 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Znaczy ja się zgadzam z tym pismem i w jakiś 

sposób popieram to pismo pracowników, bo rzeczywiście wykonują pracę nieraz 

w takich warunkach jak oni to opisali, tylko moje pytanie jest trochę inne: ile 

mamy pracowników, ile mamy pracowników w administracji, ilu mamy 

dyrektorów na ta chwilę? Bo być może, że coś tu nie gra. Ilu mamy dyrektorów 

na ta chwilę? Trzech? Więcej nic nie będę mówił, bo nie wiem co na to Zarząd, 

Starosta... 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jest obecna Pani Dyrektor, może 

poprosimy ją o odpowiedź na te pytania, które postawił Radny Krzysztof 

Dąbrowski. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Myślę, że obsada PZDiT 

jest absolutnie wystarczająca i jak najbardziej spełniająca wszelkie wymogi 

nałożone na naszą jednostkę i wszelkie zadania. Natomiast jeśli chodzi o 

dyrektorów to tak, jest jeden dyrektor i jest dwóch zastępców, natomiast na 

przełomie 10 poprzednich lat nic w zasadzie w kadrze kierowniczej się nie 

zmieniło z uwagi na to, że wcześniej w PZDiT był jeden dyrektor i dwóch 

kierowników - jeden przypadający na sekcje techniczno-transportową i drugi 

kierownik przypadający na sekcję planowania i utrzymania zaplecza. W tej chwili 

obydwaj Panowie, którzy wykonywali pracę jako kierownicy już nie pracują w 

jednostce PZDiT, natomiast ich miejsca zajmują zastępcy dyrektora. Ponadto ich 

zakresy obowiązków w znacznym stopniu zwiększyły się na przełomie ostatnich 

lat z uwagi na wymogi wynikające chociażby z RODO, na większe wymogi 

związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach, poza tym nasza 

jednostka w znacznym stopniu została obarczona wykonywaniem dodatkowych 

zadań, chociażby w postaci obsługi transportowej wszystkich jednostek powiatu 

łowickiego, w związku z czym uważam, że nasza jednostka funkcjonuje jak 

najbardziej poprawnie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pragnę odpowiedzieć Radnemu 

Dąbrowskiemu, że przyglądamy się pracy wszystkich jednostek, jednocześnie 

pracując nad bieżącymi sprawami, ostatnia taką rzeczą, która szczególnie nas 

pochłaniała, bo jest termin to oczywiście szkoły, co zresztą dzisiaj na ten temat 

rozmawialiśmy i wszystkiego na raz się zrobić nie da, ale zapewniamy, że uwagi 

Pana Radnego mamy również głęboko w sercu i bacznie przyglądamy się temu 

co dzieje się w jednostkach i w jaki sposób wykonują one swoje zadania. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja odpowiem Panu Staroście, że załóżmy 

podwyżki można zrobić na posiedzeniu Zarządu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że 

to pismo podobnej treści wpłynęło do nas rok temu, w związku z tym te problemy, 

które wystepują wśród pracowników sekcji techniczno-transportowej PZDiT nie 

są problemami nowymi, natomiast muszę powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam w 

tej chwili pracują, jeżeli otrzymują na rękę 1800-1900,00 zł, są to naprawdę sumy 

niskie i powiem w ten sposób - podwyżka rzędu 40-50,00 zł, która wpływała na 
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ich konta to powiem tak, wskaźnik inflacji, może nawet nie, w związku z tym 

myślę, że ponieważ jest konkretna sytuacja, moim zdaniem już w tej chwili 

wymagająca konkretnych działań, Zarząd tutaj zastanowi się nad tym, jak ten 

problem rozwiązać. Ja powiem w ten sposób, wiadomą rzeczą jest, że nie od razu 

uda się wyasygnować środki, które będą satysfakcjonujące dla pracowników, ale 

ten proces trzeba zacząć, bo jeżeli nie będzie systematycznych podwyżek to 

będzie sytuacja za kilka lat wyjątkowo trudna a ja muszę powiedzieć, że podobna 

sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników oświaty. To też jest taka sytuacja, 

przez wiele, wiele lat nic a od kilku lat są podwyżki podejmowane, ale 

nadrobienie tego w bardzo krótkim czasie, jeżeli chodzi o oczekiwanie 

społeczeństwa, jeżeli chodzi o oczekiwanie pracowników no jest dosyć trudne. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że 

rzeczywiście problem płac i zadań w PZDiT jest problemem dość złożonym, bo 

muszą Państwo wiedzieć, ci co nie byli w poprzedniej radzie a ci co byli muszą 

sobie przypomnieć, że PZDiT zostało obciążone transportem, transportem 

wszystkich podległych jednostek i z tego, co dobrze pamiętam to niestety, w 

jednostkach budżety nie zostały zmniejszone a w PZDiT trudno powiedzieć, że 

zostały wprowadzone dodatkowe środki. Rzeczywiście, wynagrodzenia zostały 

wprowadzone, ale na tym poziomie, tak jak tu trochę wnioskują pracownicy, ale 

też jest jeszcze jedna kwestia proszę Państwa, że jesteśmy chyba jednym z trzech 

powiatów w województwie łódzkim na 21 plus Łódź, gdzie PZDiT z takim 

zakresem występuje. W większości powiatów są to wydziały w starostwie i tyle, 

jest kilku urzędników i na tym się to kończy. Ja też uważam, że tak jak powiedział 

to Krzysiek Dąbrowski - jest to zbyt kieszonkowa firma, żeby było trzech 

dyrektorów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Witamy dzisiaj na naszej sesji 

przedstawicieli społeczeństwa, którzy by chcieli wyartykułować swoje poglądy i 

problemy. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,VERITAS" Wojciech Milczarek: Szanowny 

Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

Szanowni Państwo, jako przedstawiciel strony społecznej Społecznego Komitetu 

Obrony Praw i Wolności Obywatelskich Stowarzyszenia ,,VERITAS" z Łowicza 

chcę poruszyć problem, który w mojej ocenie i nie tylko mojej jest bardzo ważny 

społecznie, tzn. chodzi nam o krzywdzenie ludzi przez funkcjonariuszy 

publicznych, w szczególności sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników, 

policjantów i urzędników. Ja może krótko opowiem tutaj naszą dramatyczną 
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historię, która ma miejsce już prawie 19 lat. W sprawie oczywiście wielokrotnie 

nasza historia była wielokrotnie przedstawiana w mediach ogólnopolskich: w 

Sprawie dla reportera, w Expresie Reporterów, dwukrotnie w Telewizji Polsat, 

konkretnie w programie Interwencja, a także wielokrotnie braliśmy udział jako 

Stowarzyszenie w otwartym programie, jakim jest program Studio Polska w TVP 

Info. Chcę teraz powiedzieć, że od prawie 19 lat, ja tutaj mam ten plakat, my z 

tym plakatem wielokrotnie występowaliśmy podczas protestów, które miały 

miejsce przed Sądem Rejonowym w Łowiczu. Tu ten termin, ta data, gdzie jest 

17 już jest nieaktualna, to już będzie 19 rok, kiedy jesteśmy właśnie krzywdzeni 

przez lokalna sitwę trzeba powiedzieć tutaj, przez sąd, przez prokuraturę, przez 

notariusza, przez byłą sędzię, nie wspomnę już o oszustach, którzy się czują 

bezkarnie, roztoczono parasol ochronny. Historia dotyczy, bo to chodzi o mojego 

wuja, ciężko chory człowiek, gdzie sporządzano w lata 1996, 1999, 2000 akty 

notarialne i teraz po latach 2011 roku Sąd Okręgowy Wydział Cywilny stwierdził 

nieważność tych aktów notarialnych. Tylko teraz sprawa jest najważniejsza, 

skutki uchylenia tych aktów, skutki mogą być dla nas proszę Państwa wręcz 

dramatyczne. Jeżeli się potwierdzi to wszystko to ta sytuacja, jaka ma miejsce to 

będzie nasz dramat niepowtarzalny. I teraz pierwsza rzecz tutaj: oszust, który 

doprowadził do naszej skrajnej biedy, do wykluczenia społecznego, który nas 

okradł, pozbawił domu, wszystkiego, zdrowia, godności, zepchnięto nas na 

margines życia społecznego, wystąpił o zapłatę z pozwem cywilnym. Z czego 

wynika to powództwo? Po pierwsze umorzone sprawy karne zostały a po drugie 

tego człowieka reprezentuje była sędzia Sadu Rejonowego w Łowiczu. Możecie 

sobie Państwo wyobrazić jak proces 4 lata przebiegał, nie wykazał, że wypłacono 

jakiekolwiek pieniądze. No dzięki także tutaj stronie społecznej, która przystąpiła 

do sprawy - Stowarzyszeniu ,,VERITAS", Sąd Rejonowy oddalił powództwo. No 

może wyrok nas satysfakcjonuje, ale uzasadnienie oczywiście nie do końca. W 

tej sprawie nie przeprowadzono kluczowych wniosków dowodowych, które 

potwierdziłyby, że doszło do oszustwa przede wszystkim. Ale chcę teraz zwrócić 

Państwu uwagę tutaj na chyba jeszcze ważniejszy problem, jaki nas dotknął. 

Mianowicie chodzi o jedną z działek, która także została, stwierdzono nieważność 

tego aktu notarialnego - mam na myśli działkę w obrębie geodezyjnym Klewków, 

działka 196/2, chodzi o stację paliw w Klewkowie, to jest istota tego problemu. 

Człowiek, który doprowadził do olbrzymiego zadłużenia - Ryszard K., powiem 

wprost, ten człowiek nie poniósł dotychczas żadnej odpowiedzialności, 

doprowadził do olbrzymiej niegospodarności. I teraz proszę Państwa, w 2014 

roku jedna z działek - 196/2 została przyłączona do Księgi Wieczystej, gdzie jest 
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wpisany jako właściciel mój wuj, ciężko chory, całkowicie ubezwłasnowolniony 

człowiek, wpisano. Sąd Rejonowy w Łowiczu przyłączył tą działkę z olbrzymim 

zadłużeniem, które wynosi prawie 2 mln zł, chociaż dłużnikiem tutaj nie jest wuj, 

tylko jest ten człowiek, ten oszust proszę Państwa. Nad działaniami tutaj, nad tą 

stacją, nad działaniami tego człowieka, który jest tylko słupem w tej sprawie 

roztoczono parasol ochronny. I teraz nie wiem czy dlatego, że nie poszliśmy, tutaj 

popełniono duże błędy, także zostaliśmy wielokrotnie oszukani także przez 

prawników, ale tutaj istotą jest teraz fakt, że na początku stycznia już tego roku 

otrzymaliśmy informację z Sądu Wieczystoksięgowego w Łowiczu, że bank 

sprzedał wierzytelność na kwotę kilkaset tysięcy złotych Funduszowi 

Sekurytyzacyjnemu z Wrocławia a te fundusze wiadomo czym się zajmują - 

ściąganiem długów. I teraz oszust oczywiście wyzbył się całego majątku, nie ma 

nic oczywiście a prawdopodobnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

będziemy nękani tutaj i być może zostaniemy zlicytowani, bo mamy proszę 

Państwa hipoteki także poobciążane na ta kwotę, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, ja nie wiem jak sytuacja się zakończy. Tutaj chcę zwrócić 

uwagę na kolejny wątek tej historii, że Wójt Gminy Łowicz Pan Barylski obciąża 

podatkiem tego mojego ciężko chorego wuja, który nigdy nie prowadził żadnej 

działalności gospodarczej, natomiast chroni tego oszusta. Proszę Państwa, ten 

człowiek tak naprawdę kpi sobie tutaj i z wymiaru sprawiedliwości, z policji, z 

sądu, z prokuratury, ponieważ no jest pod specjalną ochroną. Wiem tutaj od 

różnych osób, które wchodziły w spór prawny z tym człowiekiem, wygrały też 

procesy, że no ten człowiek mówiąc krótko jest nie do ruszenia, jest jak gdyby 

słupem w tej sprawie. I proszę Państwa, Wójt Gminy Łowicz obciąża tak jak 

powiedziałem, za 2014 rok tytuł wykonawczy jest wobec tutaj wuja, została 

wszczęta egzekucja i toczą się proszę Państwa teraz kolejne postępowania za lata 

2015, 2016, 2017 i 2018 i teraz Wójt za wszelką cenę dąży do tego, aby obciążyć 

podatkiem właśnie tego ciężko chorego człowieka. Proszę Państwa, no to jest 

sytuacja niebywała. Złożyłem zawiadomienie w związku z tym postępowaniem 

do prokuratury o poświadczenie nieprawdy przez Wójta, niedopełnienie 

obowiązków przez funkcjonariuszy tutaj podległych Wójtowi. Nie wiem jak 

zakończy się to postępowanie. Proszę Państwa, chcę jeszcze krótko powiedzieć z 

jakimi problemami my pokrzywdzeni tutaj na terenie Łowicza i Powiatu musimy 

się borykać. Sprawa będzie teraz w sobotę, będzie trzeci tydzień jak byliśmy na 

pogrzebie ludzi, których okradziono, ludzi z Nieborowa. Ta dramatyczna historia 

została przedstawiona w programie Sprawa dla Reportera w dniu 14 grudnia 2017 

roku. W tej sprawie w sposób bezsporny ludzie są pokrzywdzeni przez 
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komornika, przez sąd łowicki tutaj, są ludzie, którzy przejęli piękny dom, 

nieruchomość tutaj, prawie 2 ha ziemi, oczywiście w programie każdy z Państwa 

może sobie odtworzyć, oszust który przejął ten dom już się chwali, że zarobił na 

tych ludziach bańkę, tak, czyli krótko mówiąc milion złotych. I teraz proszę 

Państwa, z jakimi my sie borykamy problemami tutaj. Krzywdzi się ludzi słabych, 

nieporadnych, niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy układowi się narażą a 

jednocześnie chroni się ptrzestępców i takie są niestety fakty, bardzo smutne 

fakty. Tutaj policja bardzo często, prokuratura wszczyna postępowania w 

sprawach błahych a kiedy przychodzi do wyjaśnienia spraw poważnych, 

chociażby taka, jak nasza sytuacja, ta która jest dostępna na you tube ,,Dramat 

rodzinny", każdy kto wpisze, oczywiście są bardzo przykre rzeczy, bardzo 

smutne, oczywiście każdy może poznać sobie tutaj mechanizm działania w tej 

sprawie. I ja teraz mam tutaj wniosek do Pana Starosty, aby zaprosić, nie wiem 

czy w formie pisemnej, być może skierujemy tutaj pismo do Pana Starosty, aby 

zaprosić kogoś z kierownictwa, nie wiem, resortu sprawiedliwości czy z 

prokuratury, żeby się ktoś tutaj pofatygował i spotkał się z nami 

pokrzywdzonymi, bo problem jest naprawdę społecznie bardzo ważny. Do nas 

kolejne osoby się zgłaszają tutaj poszkodowane przez układ krótko mówiąc, 

kobieta, którą pozbawiono mieszkania, pozbawia się tak jak powiedziałem 

nieruchomości tutaj. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, krzywdzi się ludzi 

tutaj słabszych, takich nieporadnych, którzy nie potrafią sobie poradzić a chroni 

się przestępców, dlatego w naszej ocenie tutaj będziemy apelować, żebyście 

Państwo też zainteresowali się tym co się dzieje tutaj na terenie powiatu 

łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o wniosek to bardzo bym prosił 

na piśmie i żeby było skuteczniej to prosiłbym też może do posła Tadeusza 

Woźniaka, to spróbujemy tutaj Państwu... 

Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,VERITAS" Wojciech Milczarek: Zgłaszam, 

zgłaszam cały czas. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, to jest pierwsza sprawa. Druga 

sprawa - czy Państwu mówi coś takiego jak nazwa ,,Anioły sprawiedliwości", 

takiej fundacji? 

Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,VERITAS" Wojciech Milczarek: Panie 

Starosto, ja sprawy tak jak powiedziałem tutaj z udziałem sędziów i prokuratorów, 

notariuszy, komorników, mówiłem o tym w ostatnim programie ,,Studio Polska" 
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chociażby w dniu 2 lutego. Proszę Państwa, nie znajdziemy tutaj rzetelnej pomocy 

prawnej przede wszystkim, bo prawnicy, adwokaci boją się nas reprezentować, to 

trzeba powiedzieć wprost. Znaczy w mojej sprawie jeden z nielicznych, niewielu 

uczciwych prawników powiedział: proszę Pana, włos się jeży na głowie jak się 

czyta te wszystkie sprawy związane tutaj z naszym dramatem, trudno w to 

uwierzyć. Ale powiedział mi przykro proszę Pana, nie mogę Panu pomóc, bo 

zostanę zniszczony. Dlatego tak ważny apel Panie Starosto jest tutaj, aby 

uruchomić kogoś tutaj, prosić o pomoc, o przyjazd, żeby się rzeczywiście 

zainteresować, bo tu nie widzę innej drogi, jeżeli Państwo właśnie, 

przedstawiciele władzy lokalnej, jeżeli nie będziecie interweniować, nie będziecie 

nagłaśniać pewnych spraw, apel też do mediów lokalnych tutaj o to, aby nam 

pomagano, bo niestety, mam tutaj żal do gazety lokalnej, także muszę to 

powiedzieć, do Pana Redaktora Naczelnego gazety Nowy Łowiczanin, który 

przed rokiem po protestach przed Sądem Rejonowym w Łowiczu tu cytuję, 

nazywał nas ,,anarchistami". Ludzi głęboko skrzywdzonych tutaj przez wymiar 

sprawiedliwości nazywa się anarchistami... No my mamy w nazwie VERITAS, 

czyli prawda. Walczymy o prawdę i elementarną sprawiedliwość. Takiej oczekuje 

każdy człowiek udający się do sądu i proszę Państwa, żyjemy w takim kraju, że 

każdy z nas znajdzie się w nieodpowiednim miejscu, czasie i może zostać 

fałszywie oskarżony i nie znajdzie sprawiedliwości. To może dotknąć każdego z 

nas. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Poproszę o pismo i my tutaj spróbujemy 

doprowadzić do jakiegoś spotkania z kimś z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie 

obiecuję, że tak będzie, ale na pewno z takim wnioskiem do Ministerstwa 

Sprawiedliwości wystąpimy. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,VERITAS”: Ja przepraszam, ale tu najpierw 

musimy zacząć od siebie, od własnego podwórka i poprosić Panią prezes sądu, 

kierownika prokuratury, komendanta policji. Wtedy, jak ich tu rozliczymy, 

przypomnimy pewne sprawy, to wtedy się skończy taka zabawa. Jeszcze raz 

powtarzam, na ulicy Słowackiego funkcjonuje Ochotnicza Rezerwa Milicji 

Obywatelskiej w pełnej komitywie z naszą policją. To nie są żarty. Ja wziąłem 

pojechałem do IPN i wyciągnąłem kwitki, IPN mi to potwierdził. I co? Pani z 

ORMO pisze, że jej bramę zastawiłem a oni starym zwyczajem napisali donos, że 

zastawiłem bramę, bo zmieniłem samochód i ja mam dostać mandat za to, że 

zmieniłem samochód. I ja piszę do prokuratury - policjant odmawia śledztwa, 

prokurator umarza. No to ona napisała cztery donosy, no to jeszcze te trzy. 
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Policjant odmawia śledztwa, prokurator umarza. No ja przepraszam, kto tu 

rządzi? ORMO. Tu dlatego potrzebuje komendanta policji. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję za tą uwagę, nic nie wiem 

na temat funkcjonującego ORMO na ulicy Słowackiego, ale myślę, że spróbuję 

się zapoznać z tym tematem. Natomiast my tu też nie jesteśmy, to znaczy tak, 

jeżeli Państwo przyjdziecie do nas z prośbą, żebyśmy zorganizowali jakieś 

spotkanie to spróbujemy to zrobić, natomiast dalecy jesteśmy od tego, jako 

samorząd powiatowy, mający ustawowe swoje zadania, aby rozliczać 

kogokolwiek czy zmuszać kogokolwiek do czegokolwiek, my tego zrobić nie 

możemy. Natomiast nawet, jeśli idzie o komendanta policji to my w zasadzie 

mamy w budżecie pieniądze na policję i na tym się kończy nasze zadanie 

ustawowe i tyle, znaczy nie mamy nawet, tu poprawiany jestem, ale jakąś tam 

pomoc, ona jest, policja niby nazywa się powiatowa, ale my tak naprawdę nie 

mamy nic do powiedzenia. Jest to państwowa policja i tyle. Natomiast jeżeli 

Państwo przychodzicie do nas z prośbą to oczywiście na tą prośbę odpowiemy, 

ale nie naszym zadaniem jest tu rozliczanie kogokolwiek czy wymierzanie 

sprawiedliwości przez nas. Jeżeli ktoś jest faktycznie pokrzywdzony to nad każda 

osobą się pochylimy i tyle mogę zadeklarować. Bardzo bym prosił o pismo 

konkretne i my spróbujemy coś tutaj zrobić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko bardzo krótko, my jako 

Rada Powiatu jesteśmy otwarci na przedstawianie wszelkiego rodzaju 

problemów, tutaj Pan przedstawił w sposób taki kompleksowy wszystkie te 

problemy, z którymi Państwo przyszliście. Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o 

polski wymiar sprawiedliwości w ogóle, te sytuacje są zróżnicowane, można 

powiedzieć jednym tchem, że wszystko jest złe dlatego, że każda sprawa to jest 

każdy oddzielny przypadek i ja bym też wszystkiego nie wrzucał do jednego 

worka. Natomiast musze powiedzieć to, co zadeklarował Pan Starosta, proszę 

przygotować odpowiednie pismo do Starosty i będzie na to reakcja, w miarę 

oczywiście możliwości. My jesteśmy otwarci na wysłuchanie problemów 

naszych mieszkańców, po to rada powiatu jest, po to są sesje, można przyjść, 

przedstawić swoje racje. Jedynie byłbym zawsze ostrożny z niektórymi 

określeniami, które tutaj z ust Państwa padają, ponieważ uważam, że ta druga 

strona powinna być obecna, jeżeli przedstawia się tego rodzaju zarzuty. Ale 

jeszcze raz dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zostałem poproszony o odczytanie 

zaproszenia i niniejszym to czynię: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
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Wyklętych, 01 marca o godzinie 18:00 w Katedrze Łowickiej zostanie 

odprawiona Msza Święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych, która zostanie 

odprawiona pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala i to Klub 

Gazety Polskiej zaprasza. My również zapraszamy na Bieg Tropem Wilczym - 3 

marca, który odbędzie się, to też jest forma uczczenia Żołnierzy Wyklętych, 

Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć porozumiało się z nami i CKTiPZŁ organizuje 

ten bieg w tym roku. I na koniec, jeśli nie ma żadnych innych spraw to pragnę 

poinformować tutaj również i media, że w piątek o godzinie 10:00 po 

wcześniejszym podpisaniu z Prezesem WFOŚiGW umowy na funkcjonowanie 

punktu ,,Czyste powietrze", ten punkt w piątek o 10:00 zostanie otwarty, będzie 

tam przyjeżdżał doradca z WFOŚiGW, na początku będzie to jeden dzień w 

tygodniu, który będzie pomagał wypełniać wnioski i informował mieszkańców 

Powiatu Łowickiego na temat programu ,,Czyste powietrze" - wymiana pieców, 

instalacji grzewczych, termomodernizacji i spraw, które w programie rządowym 

,,Czyste powietrze" zostały ujęte. 

Ad. pkt 13 

Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady V Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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