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PROTOKÓŁ Nr XII/19 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 18 (nieobecny J. Chudy) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

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

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. 

Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. 

Blich 10, 99-400 Łowicz. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
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zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w 

Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pomocy materialnej w 

formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na 

kierunku lekarskim. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 stycznia 2018 r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o 

których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 
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pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie organu wykonawczego. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

25. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

26. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

27. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

28. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze udział 

18 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. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

bardzo chciałbym w imieniu Zarządu zgłosić następujące projekty uchwał od pkt. 

5: 1) Uchwała RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E 

Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków 

Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych 

Gminy Zduny, 2) Uchwała RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - 

Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz, 3) Uchwała RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - 

Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych 

Gminy Kiernozia, 4) Uchwała RPŁw sprawie powierzenia Gminie Chąśno 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w 

granicach administracyjnych Gminy Chąśno, 5) Uchwała RPŁ w sprawie 

powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - 

Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek 

Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy 

Kocierzew Południowy. Ja wyjaśnię, do dziś jest możliwość składania wniosków 

do Funduszu Dróg Samorządowych i tak dogadaliśmy się z gminami i wójtami, 

ponieważ my podobnie jak w poprzednim naborze możemy złożyć tylko na jedną 

drogę i nasza droga to jest tzw. Chruślanka na terenie Gminy Domaniewice, my ją 

składamy a pozostałe drogi, te uchwały, które wprowadziliśmy zostały uzgodnione 

z gminami i chcemy je po prostu po kolei wprowadzić, przegłosować w miarę 
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szybko, ponieważ jeszcze jakąś drogę te uchwały musza odbyć, zanim dojadą do 

Urzędu Wojewódzkiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

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

sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - 

Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z 

Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

/Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

wprowadzili do porządku obrad w pkt 5 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - 

Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do 

granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Zduny. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - 

Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach administracyjnych 

Gminy Łowicz. /Zał. Nr 4/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 0 

wprowadzili do porządku obrad w pkt 6 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - 

Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach 

administracyjnych Gminy Łowicz. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

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

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - 

Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych 

Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 5/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

wprowadzili do porządku obrad w pkt 7 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - 

Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 8 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - 

Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych 

Gminy Chąśno. /Zał. Nr 6/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

wprowadzili do porządku obrad w pkt 8 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - 

Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych 

Gminy Chąśno. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 9 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E 

Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek 

Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy 

Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 7/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

wprowadzili do porządku obrad w pkt 9 punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E 

Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek 

Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy 

Kocierzew Południowy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie 

widzę. 
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Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

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

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek 

drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą 

Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada 

odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy 

Łowicz. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - 

Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w 

miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - 

Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa 

odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

10. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 
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12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. 

Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. 

Blich 10, 99-400 Łowicz. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w 

Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
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Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pomocy materialnej w 

formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na 

kierunku lekarskim. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 stycznia 2018 r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o 

których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego. 

27. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie organu wykonawczego. 

28. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

29. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

30. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

31. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 



11 
 

działalności w okresie między sesjami. 

32. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

33. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XI 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 powierzenia Gminie Zduny 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 

w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - 

Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do 

granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Zduny. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam jedno pytanie, na Komisji Gospodarczej zapytałem, 

czy 20% my zabezpieczamy jako powiat a 80% to bedzie dofinansowanie? Co to 

znaczy 20%, 80% i ile będzie w tym partycypował powiat a ile powiedzmy Gmina 

Zduny? Prosze rozebrać na elementy pierwsze te 20% i 80%, bo to będzie przy 

tych samych uchwałach za chwilę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Fundusz Dróg Samorządowych działa w ten 

sposób, jak poprzednio składaliśmy, czyli możliwość jest pozyskania do 80%, 

natomiast Wojewoda miał swoje kryteria, wiemy że pisma wyszły od Wojewody 

dla tych wniosków, które my złożyliśmy, natomiast zawsze Ministerstwo 

Infrastruktury czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów może coś w tym wniosku 

zmienić i przyjąć kryteria trochę inne, czyli albo przyjąć kryteria wyliczenia tego 
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dofinansowania na gminy lub na cały powiat. To dofinansowanie od 60 do 80% 

jest, jeśli idzie o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. My 

oczywiście publicznie możemy tylko powiedzieć, że porozumieliśmy się ustnie z 

wójtami na temat własnego wkładu w to, no ale dopóki nie podpiszemy niczego z 

gminami no to głośno tego publicznie nie możemy deklarować. Natomiast wola 

współpracy, finansowania tego własnego wkładu razem z gminami jest i to 

możemy dzisiaj publicznie powiedzieć. 

Radny Jerzy Wolski: Szczegółowo nie wiemy ile gmina może partycypować? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szczegółowo nie możemy powiedzieć, 

publicznie. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E 

Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków 

Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Zduny. /Zał. Nr 8/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/76/2019 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w 

miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. /Zał. Nr 9/ 
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Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - 

Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - 

Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach 

administracyjnych Gminy Łowicz. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E 

Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach 

administracyjnych Gminy Łowicz. /Zał. Nr 10/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/77/2019 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - 

Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.    /Zał. Nr 11/ 
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Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz 

odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - 

Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E 

Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 12/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/78/2019 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - 

Kiernozia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 13/ 
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Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości 

Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - 

Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych 

Gminy Chąśno. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E 

Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach 

administracyjnych Gminy Chąśno. /Zał. Nr 14/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/79/2019 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w 

granicach administracyjnych Gminy Chąśno. /Zał. Nr 15/ 
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Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków 

Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - 

Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E 

Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek 

Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy 

Kocierzew Południowy. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - 

Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 16/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Śliwiński Michał/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/80/2019 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew 

Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - 

Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko w 
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granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 17/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:40 ogłosił przerwę w 

obradach XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 wznowił obrady XII 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 10 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie 

rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski 

przedstawił informację nt. wdrażania programów i funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 18/ 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: Ja 

ze swojej strony na posiedzeniu Komisji zobowiązałem się do uściślenia, 

sprecyzowania bodajże trzech kwestii. Kwestia pierwsza - chodziło o dane na 

stronie 2 bodajże informacji, tam się wkradły pewne błędy matematyczne, jeżeli 

chodzi o płatność dla młodych rolników to tam jest jedno 0 za dużo, natomiast 

płatności ONW mamy w tym roku 4 117, jest to przyrost gdzieś o około tysiąc w 

stosunku do roku ubiegłego, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia - zostałem 

poproszony o przedstawienie informacji na temat ilości składanych wniosków 

inwestycyjnych, ja tą informację zdobyłem z Departamentu Analiz i 

Sprawozdawczości Centrali ARiMR, mam tutaj parę egzemplarzy, jeden 

egzemplarz ja przekażę na ręce Pana Przewodniczącego a resztę puszczę. 

Pozwoliłem sobie uzyskać takie informacje na temat trzech działań: 

restrukturyzacja małych gospodarstw, premie dla młodych rolników oraz 

modernizacja gospodarstw rolnych, będą szczepione tematycznie naborami, mamy 

5 lub nawet 6 naborów. Tam, gdzie mogliśmy uzyskać dane na temat wniosków z 

Powiatu Łowickiego tam będą te dane, jeżeli nie będzie to takich danych nie 

uzyskaliśmy. Trzecia kwestia dotyczyła siedzib stad świń, pojawiło się takie 

pytanie. W przypadku kontroli weterynaryjnej kontrolerzy dowiadują się, że dany 

rolnik, który został wytypowany do kontroli nie prowadzi już od iluś miesięcy czy 
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od iluś lat produkcji świń, no i co należy zrobić, aby on się z tej produkcji świń się 

tak powiem w cudzysłowiu ,,wypisał". No rolnik ma obowiązek, no obowiązek, 

poinformowania nas o tym, czyli jeżeli przyjdzie do Biura Powiatowego, 

poinformuje nas, że nie prowadzi już produkcji świń, my to sobie odnotujemy, 

natomiast my nie mamy jakiejś możliwości prawnej aby wymagać od rolników czy 

żądać od nich takiej informacji. Ta informacja musi być od rolnika. Nie posiadamy 

takich danych ilościowych ile takich siedzib ,,widm", które już nie produkują widm 

mamy na terenie Powiatu Łowickiego, natomiast w związku z tym, że północna 

część Powiatu Łowickiego znalazła się w tym obszarze żółtym - obszaru ASF to 

ten termin, który był kiedyś 7 lat teraz przypomnę, skrócił się do 2 lat 

informowania o przemieszczeniach świń, sprzedaży świń. I jeszcze od siebie 

dodam jedną kwestię, padło pytanie o pomoc suszową tegoroczną, podtrzymam to 

co mówiłem na spotkaniu Komisji, oficjalnie my jako Agencja Restrukturyzacji nie 

mamy jeszcze oficjalnej informacji o naborze, natomiast w dniu wczorajszym 

widziałem doniesienia prasowe, że ta pomoc ruszy, będzie to maksymalnie tysiąc 

złotych do hektara, gdzie straty wynoszą powyżej 70% w produkcji rolnej. Jest na 

to przeznaczone bodajże około 1,2 mld zł, czy ma być przeznaczone. No 

informacje prasowe są takie, że mamy wypłacać tą pomoc jeszcze we wrześniu, 

tylko to są informacje prasowe, my oficjalnie żadnych informacji nie posiadamy. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym zapytać po raz kolejny o to, co na Komisji 

Gospodarczej pytałem, konkretnie zadam pytanie: kto powinien wiarygodnie 

sprawdzić czy w ogóle takie gospodarstwo posiada świnie, mało tego mamy 

wydruki gospodarzy, którzy już od kilku lat są pochowani, nie ma, po prostu w 

ogóle nie ma nikogo w podwórku, Kto to weryfikuje? Bo przecież my dostajemy 

jako lekarze wydruki od was z Agencji, no co najmniej 60-70% z tych stad, gdzie 

jeszcze ludzie są, ale jest naprawde wiele przypadków, gdzie ludzie sa dawno 

pochowani, nie ma nikogo i cały czas u was figurują po prostu ci ludzie, albo 

producenci trzody chlewnej. Przecież chyba to zadanie należy do Agencji, bo skoro 

jeździcie na kontrole powiedzmy zobaczyć jak ziemia wygląda, jak wyglądają 

areały to czy nie możecie sprawdzić wreszcie kiedyś czy ktoś jest posiadaczem, 

producentem trzody chlewnej czy nie? Przecież od kilku lat dostajemy puste kartki 

i nie wiemy w zasadzie jak wykonywać akcje. 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 
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Znaczy tak jak mówiłem ta informacja musi wyjść od posiadacza. Jeżeli posiadacz 

nie żyje to od jakichś zainteresowanych osób, od jakiejś rodziny albo 

spadkobierców. My nie mamy takiej możliwości prawnej, żeby to weryfikować. 

Natomiast jeżeli już taka kontrola jest przygotowana, rolnik jest wytypowany, 

który nie żyje czy nie prowadzi tej produkcji świń to kontrola jedzie i z tego co 

kojarzę ma możliwość, musi zastosować odpowiednik kontroli chyba tak i tak my 

się dowiadujemy, że rolnik nie żyje czy nie prowadzi działalności, natomiast w tej 

kwestii ta informacja od producentów rolnych musi do nas spłynąć. My nie mamy 

takiego obowiązku weryfikowania tego. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy jeżeli można, bo rozumiem Pan Jurek pyta o to, 

że dostajecie dane, tylko tak naprawdę dane to nie są drukowane w Agencji, tylko 

drukowane przez Inspekcję Weterynaryjną, bo oni mają swój dostęp do tej bazy i 

tutaj to jest dokument z Inspekcji Weterynaryjnej. Wiem, że przy bydle było to 

rozwiązane, że jeżeli ona stwierdza, że nie ma takiej sztuki no to faktycznie można 

było tą sztukę systemowo zdjąć. I teraz kwestia tego, jeżeli lekarz weterynarii idzie 

i stwierdza, że nie ma siedziby stada w tym miejscu, no to w tym temacie jakiegoś 

rozwiązania trzeba pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Agencją czy można to 

stado zniwelować, bo wiemy o tym, że jest określony czas na to, że jeżeli nic się 

nie dzieje w siedzibie stada no to można wystąpić o to, żeby tą siedzibę można było 

zlikwidować. Tylko kwestia czy może to zrobić Inspekcja Weterynaryjna po tej 

kontroli czy musi to robić bezpośrednio sam zainteresowany. 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 

Tylko, że ta informacja musi wypłynąć od zainteresowanego rolnika. On może do 

nas przyjść, złożyć pismo, że już nie prowadzi produkcji świń, my mu to stado 

zamkniemy, wyczyścimy, ale to musi wyjść od rolnika, my z urzędu nie możemy 

takich czynności dokonywać. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja mam pytanie zupełnie w 

innej sprawie, ale też związane z Państwa działalnością - chodzi mi o koła 

gospodyń wiejskich. W ubiegłym roku weszła ustawa, która zobowiązała koła 

gospodyń wiejskich do rejestracji... 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Nie, nie, dla chętnych. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: No to tutaj w takim razie jest 

pomyłka, ja się sugeruje tutaj Państwa informacją. 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 

Nowo utworzonych. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Aha, dobrze, nowo 

powstałych. A co z tymi kołami, które są niezarejestrowane? Czy Państwo 

prowadzą jakiś nadzór też nad tymi kołami gospodyń? 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 

Nie prowadzimy żadnego nadzoru, jest to dobrowolna decyzja koła gospodyń 

wiejskich, które już funkcjonuje kilkanaście, kilkadziesiąt lat czy ono chce znaleźć 

się w rejestrze kół gospodyń wiejskich prowadzonych przez ARiMR. Należy to do 

ich decyzji, my nic nie narzucamy z góry, nie mamy takiej możliwości prawnej. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja jeszcze tak, bo tutaj dostaliśmy z podziałem 

na zadania, ja dziękuję, ale tak ogólnie zadałem pytanie jakie jest wykorzystanie 

środków PROW ogólnie w ARiMR, już nie mówię, żeby to przeliczać na upływ 

czasu, ale na tą chwilę jakie jest mniej więcej wykorzystanie, bo wiemy o tym, że 

perspektywa 2013-2020 będzie się już niedługo kończyła. Bo są różne doniesienia 

medialne, że to jest 30%, że to jest 40%, bo to jest bardzo ważne no bo to też nas w 

pewnym świetle stawia w perspektywie do tego, co będziemy mieli po 2020 roku. 

Jeżeli nie wykorzystamy tych środków to może się okazać, że Komisja Europejska 

nam nie przyzna tyle, bo jak nie potrafiliście wydać stówy no to co chcecie 

dwieście. 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 

Niestety ja takimi danymi nie dysponuję w skali kraju jakie jest wykorzystanie, tym 

bardziej w skali powiatu. Nie posiadamy takich danych. tak jak te informacje, które 

Państwu przekazałem to są dane wg stanu na 4 sierpnia, tam też jeszcze 

zauważyłem w jednym działaniu niedawno zakończonym, tam też jeszcze nie ma 

danych, te dane spływają, tam wszędzie w kolumnach są zera, natomiast nabór sie 

zakończył. Nie ma tych danych jeszcze w naszych rejestrach, także to też z czasem 
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się aktualizuje, nie od razu. 

Radny Michał Śliwiński: Bo tutaj o tej suszy mówimy, ja rozumiem, że Agencja 

też się przygotowuje do tego działania w jakiś sposób, bo tak, rolnicy składając 

wniosek do Komisji w gminie, chyba występowali, czy tak samo to funkjonuje, 

występowali o wniosek z Agencji Restrukturyzacji czy wystarczyło im jak zrobili 

sobie wydruk ten systemowy ze swojego loginu? Żeby mniej więcej ocenić jaka 

jest skala tego w naszym powiecie, ile potem może wpłynąć wniosków do agencji 

w sensie wiemy jeszcze jak Komisje to rozpatrują, bo tam jest 70% suszy, ale to 

jest też tam liczone na procent zależności jak gospodarstwo jest zwierzęce czy 

typowo roślinne to inaczej się ten procent przekłada chyba, tak? 

Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Łukasz Szychowski: 

Chodzi teraz o wnioski suszowe? Takimi danymi też jeszcze nie dysponujemy. 

Tak, jak mówiłem na Komisji nieoficjalnie zwróciliśmy się do kilku gmin z 

pytaniem ile takich wniosków o oszacowanie strat w gminach jest, w jednej gminie 

to było gdzieś między 300 a 400 wniosków, to są takie rzędy. No są gminy, gdzie 

tych wniosków jest mniej niż 100, natomiast takimi pełnymi danymi nie 

dysponujemy. Żadnych przepisów prawnych jeszcze nie ma czy nawet projektów 

rozporządzeń odnośnie tej pomocy suszowej. To są na razie takie nieformalne 

decyzje, które zapadły chyba w poniedziałek na Radzie Ministrów. 

Ad. pkt 11 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Starszy Inspektor w PINB w Łowiczu Katarzyna Guszlewicz przedstawiła 

informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. /Zał. Nr 

19/ 

Radny Jerzy Wolski: Chciałem zapytać, bo usłyszałem taką cyferkę - 14 

mandatów karnych na łączną sumę 3 000,00 zł tak, czyli rozumiem, że przeciętnie 

taki mandat jest około 200,00 zł? 

Starszy Inspektor w PINB w Łowiczu Katarzyna Guszlewicz: My możemy 

nakładać mandaty w kwocie od 100 do 500,00 zł, są mandaty i na 100,00 zł, a są i 

takie na 500,00 zł. Na przykład w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, 
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jeżeli właściciel obiektu nie poddaje takiego obiektu kontroli no to tutaj na pewno 

nakładamy mandat maksymalny, bo obiekty wielkopowierzchniowe są 

zobowiązani poddawać właściciele dwa razy do roku kontrolom stanu 

technicznego. W takim przypadku dajemy mandaty maksymalne. Ale tak, ze 

średnich wyliczeń wyjdzie, że około 200,00 zł kwota mandatu. 

Radny Jerzy Wolski: Czyli kwoty mandatu nie są w ogóle bolesne. 

Starszy Inspektor w PINB w Łowiczu Katarzyna Guszlewicz: No tak jak 

mówię, maksymalny mandat, jaki my możemy wystawić to jest 500,00 zł. Na 

pewno dużo bardziej bolesne są opłaty legalizacyjne czy tutaj kary za nielegalne 

użytkowanie, ale to jest długa droga zanim zostaną ściągnięte, zanim jest 

możliwość legalizacji obiektu no to troszkę to wszystko trwa. Tak jak mówię, te 

opłaty i kary już egzekwuje Wojewoda. 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 

30, 99-400 Łowicz. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, proszę o dosłownie 3 

minuty przerwy, bo Pani Dyrektor musiała pilnie wyjść i przesłać coś do 

Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego ta przerwa jest konieczna. 

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

obradach XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:15 wznowił obrady XII 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku 

Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
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Uchwały RPŁ w sprawie  zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.  /Zał. Nr 

20/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/81/2019 RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 

99-400 Łowicz. /Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 

Łowicz. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. 

Blich 10, 99-400 Łowicz. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie  zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 22/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/82/2019 RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

/Zał. Nr 23/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, 

ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 

99-400 Łowicz. /Zał. Nr 24/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/83/2019 RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. 

Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 25/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 

5a, 99-400 Łowicz. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 

26/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, nie głosował Waldemar Krajewski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/84/2019 RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 

99-400 Łowicz. /Zał. Nr 27/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 
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Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. /Zał. Nr 28/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, nie głosował Waldemar Krajewski/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

podjęli Uchwałę Nr XII/85/2019 RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 

99-400 Łowicz. /Zał. Nr 29/ 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam, że dopiero teraz przy tej uchwale pytam, 

dlatego wcześniej się wstrzymałem. Mam takie pytanko, czy teraz w dalszym ciągu 

dyrektor, jeżeli kończyła mu się kadencja dyrektora z Karty Nauczyciela już 

wylatuje rozumiem tak, bo nie ma żadnych zajęć lekcyjnych czy nie? Jak to 

wygląda formalnie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, nie ma czegoś takiego. To organ 

prowadzący decyduje o tym, w jakim wymiarze godzin obowiązkowych dyrektor 

pracuje, tutaj mówimy o godzinach zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 

mówimy o lekcjach, natomiast to nie ma nic wspólnego z pracą. To jest tak samo 

nauczyciel pełniący tylko i wyłącznie funkcję dyrektora, ale to, że nie 

przeprowadza lekcji nie oznacza, że przestaje być nauczycielem. A poza tym 
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jeszcze jedna informacja, dosyć istotna, nie wiem czy Państwo zwróciliście na to 

uwagę - my zwalniamy tylko na ten rok szkolny. To nie jest też tak, że my 

zwalniamy w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej. My w przyszłym roku, jeżeli 

znów pojawią się takie podania z prośbą o zwolnienie to my zdecydujemy. To jest 

na konkretny rok szkolny, nie wiem czy Państwo pamiętacie, Panią Dyrektor II LO 

rok temu zwolniliśmy z takiego obowiązku, ponieważ wówczas Pani Dyrektor nie 

miała zastępcy i praktycznie rzecz biorąc tylko sama była, więc trudno pogodzić i 

zarządzanie będąc samemu i jeszcze dodatkowo z lekcjami. My w tym roku i te 

propozycje, które są przedstawiane wynikają z tego na co zwracają uwagę 

dyrektorzy, że jednak dwa roczniki, które się pojawią spowodują, że jednak tej 

pracy wynikającej z nowych podstaw programowych dla jednej i dla drugiej szkoły 

no to jednak tej pracy jest znacznie więcej. To ma sens bym powiedział. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. /Zał. Nr 30/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/86/2019 RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 31/ 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od 



28 
 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 

Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 32/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/87/2019 RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 33/ 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji 
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 34/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/88/2019 RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu 

od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 35/ 

Ad. pkt 20 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki 



30 
 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 36/ 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/89/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/216/2012 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 37/ 

Ad. pkt 21 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr 

XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 38/ 

 

 



31 
 

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

nieobecny J. Chudy/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/90/2019 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie 

osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej 

Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w 

sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. 

Nr 39/ 

Ad. pkt 22 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pomocy materialnej w formie 

stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom 

kształcącym się na kierunku lekarskim. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, ja chciałem tylko pochwalić tą inicjatywę, bo to jest 

naprawdę budujące, że Zarząd pomyślał o takich stypendiach, które na pewno będą 

z pożytkiem nie tylko dla szpitala, ale przede wszystkim mieszkańców. Chciałem 

tylko prosić o to, żeby ta szczytna idea była dobrze rozpromowana. Jeżeli można 

się do tego mocno przyłożyć, bo wiem jak jest, czasami są tworzone takie 

stypendia, tylko gdzieś to trafia po prostu do wąskiego grona. Ważne, żeby ta 

informacja poszła bardzo szeroko no i trzymam kciuki. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja oczywiście też 

popieram tą inicjatywę, uważam, że jest bardzo słuszna, natomiast chciałbym 

dowiedzieć się jakim dokumentem zobowiążemy studenta i na jak długi okres 

czasu do zatrudnienia po otrzymaniu stypendium w naszym Zespole Opieki 

Zdrowotnej? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska W opracowaniu są materiały 

dotyczące podpisania umowy z późniejszymi wnioskodawcami i w treści umowy 

przewidujemy taki zapis dotyczący okresu wykonywania pracy potem na rzecz 
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naszego szpitala, bo to przede wszystkim o nasz szpital chodzi, ewentualnego 

zwrotu środków, jeżeli nie wywiążą się, bo to ma być okres pracy 3 lat. 

Radny Jerzy Wolski: Ja na Komisji Gospodarczej, oczywiście jestem absolutnie 

za tym, bardzo fajna inicjatywa, może to się uda, daj Boże, żeby to tak było, ale 

zadałem pytanie na Komisji Oświatowej czy takich samych propozycji nie mieli 

wobec pielęgniarek? Jest chyba taka opcja, żeby zasięgnąć po prostu, bo jest taki 

sam deficyt, braki kadrowe mamy wśród pielęgniarek, tak samo jak wśrod lekarzy 

medycyny. Tym bardziej chciałbym na to zwrócić uwagę, chwilę wcześniej 

rozmawialiśmy, głosowaliśmy zmianę w projekcie ZOZ-u a jest przecież tutaj taki 

zapis, ja powienieniem zabrać chwilę wcześniej głos, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia wskazuje na obowiązek zapewnienia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej w danej szkole przez organ prowadzący szkołę oraz 

zarejestrowanie w rejestrze wojewody każdego z ww. gabinetów, w którym ZOZ w 

Łowiczu realizuje zakontraktowane Funduszem świadczenia pielegniarskie. Panie 

Starosto, czy w jakiejkolwiek szkole prowadzonej przez nas jest pielęgniarka lub 

gabinet pielęgniarski? Bo przecież tu jest wyraźne zalecenie, że my powinniśmy 

obligo to mieć, wprowadzić. Także tutaj, jeśli my mamy przygotowany projekt 

stypendiów dla studentów 6 roku to może pochylmy się nad tym projektem wobec 

pielęgniarzy. Też wyciągajmy rękę, bo może tu jest nie wiem, grzech zaniechania 

za dużo powiedziane, ale nie realizujemy tego co nam Narodowy Fundusz Zdrowia 

każe robić - tego nie robimy. Przed chwilą głosowaliśmy projekt tejże uchwały, 

podnieśliśmy jednogłośnie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc powiem tylko tak, że sprawa 

sprawdzimy jak nam wyjdzie to stypendium, jeżeli będzie to dobrze funkcjonować 

to w przyszłym roku też będziemy mogli może jeszcze zastanowić się nad innymi 

oddziałami w szpitalu. A co do pielęgniarek to w tej chwili ,,gasimy pożar" - tam 

jest najwiekszy problem, możemy oczywiście przemyśleć czy jest to racjonalne, ale 

w tym przypadku ,,gasimy pożar", jeżeli chodzi o oddziały pediatryczny i 

wewnętrzny, internistyczny i dalej zobaczymy czy uda nam się tych lekarzy 

ściagnąć czy nie. Jeżeli uda się i będzie to z dobrym skutkiem to będziemy mogli 

na przyszły rok pomyśleć o np. pielęgniarkach. 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze raz zadam pytanie, wobec tego co z powrotem 

gabinetów pielęgniarskich w naszych szkołach? 
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Członek ZPŁ Janusz Michalak: Dużo jest zaleceń do stosowania, tylko pieniądze 

za tym po prostu nie idą, więc mamy do wyboru - albo jedno albo drugie. No ja 

wiem, że chciałoby się mieć gabinety pielęgniarskie w szkołach, ale skąd na to 

wziąć pieniądze? 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej 

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. /Zał. Nr 40/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Kozioł Tadeusz, w głosowaniu nie wziął udziału Zbigniew 

Kuczyński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0  

podjęli Uchwałę Nr XII/91/2019 RPŁ w sprawie pomocy materialnej w formie 

stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. /Zał. 

Nr 41/ 

Ad. pkt 23 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 

rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 

42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XVV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 

stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o 

których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XVV/279/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta 

Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 42/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Kozioł Tadeusz/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/92/2019 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 

rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 

7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach 

szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 43/ 

Ad. pkt 24 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja tu miałem dylemat czy jako przewodniczący 

Komisji czy jako członek Zarządu zabrać głos, ale chyba kolejność powinna być 

taka, że jako przedstawiciel Zarządu, ponieważ do Zarządu Komisji Edukacji 

złożyła wniosek o zmianę w tej uchwale, wyrównując dodatki funkcyjne dla 

wszystkich zastępców dyrektora na tym samym poziomie, to jest raptem 100,00 zł 

miesięcznie w dwóch placówkach, Zarząd pozytywnie sie do tego ustosunkował a 

więc w ramach autopoprawki i Komisja przegłosowała już z tą poprawką. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ukrywam, że osobą, która 

wnioskowała o tą zmianę byłem właśnie ja a zrobiłem to w sposób 

nieprzypadkowy, ponieważ ja w poprzedniej kadencji zwróciłem się kiedy była 

podobna dyskusja o to, żeby wyrównać i nie było po prostu żadnych różnic, tym 

bardziej, że ta różnica wynosiła 100,00 zł i żeby wszyscy wicedyrektorzy mieli taki 

sam dodatek funkcyjny. Wówczas tak się złożyło, że Rada odrzuciła ten mój 

wniosek i była sytuacja taka, że jeden tylko z wicedyrektorów miał niższy dodatek 

niż pozostali wicedyrektorzy. Teraz doszła jeszcze, ponieważ będzie wicedyrektor 

w Poradni i ten również byłby tą drugą osobą, która by miała niższy dodatek niż 

pozostali wicedyrektorzy, dlatego też nie ukrywam, że jestem bardzo wdzięczny 

Radnym, Zarządowi, że uwzględniono ten wniosek i dzisiaj przegłosujemy taką 

uchwałę, w której wszyscy wicedyrektorzy a tutaj też chciałem powiedzieć o jednej 

bardzo ważnej rzeczy, że dotyczyło to dyrektorów ze szkół specjalnych, więc tym 

bardziej te warunki pracy są tam dosyć trudne i uważałem i uważam, że ten 

dodatek powinien być wszędzie taki sam i jestem bardzo wdzięczny za to, że Rada, 

Zarząd pozytywnie ustosunkowała się do mojego wniosku i w tej kadencji udało 

się dokonać tej zmiany a myślę, że to jest taka zmiana potrzebna i dobrze się stanie, 

że do niej dojdzie. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 44/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Kozioł Tadeusz/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/93/2019 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki. /Zał. Nr 45/ 

Ad. pkt 25 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Chciałam jednocześnie 

poinformować o autopoprawce do projektu uchwały i zmiana dotyczy 

sformułowania ,,w związku z pozytywną opinią Kuratora Oświaty" a będzie 

zmiana na ,,po zasięgnięciu opinii". 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 

pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
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ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. /Zał. Nr 46/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Kozioł Tadeusz, Śliwiński Michał /: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/94/2019 RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. /Zał. Nr 47/ 

Ad. pkt 26 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim Pan Dyrektor zabierze głos to 

ja chciałem pogratulować wyboru na to stanowisko i życzyć, żeby było to 

podobnie, jak było to w przypadku Pani Dyrektor, która odchodziła na zasłużoną 

emeryturę, aby Pan po tylu latach otrzymał takie same brawa i również cieszył się i 

był tak ceniony za swoja pracę na tym stanowisku. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pan Przewodniczący mnie trochę uprzedził, 

właśnie chciałem przedstawić, że w związku z przejściem na emeryturę Pani 

Dyrektor Wojciechowskiej, nowym Dyrektorem w Wydziale Komunikacji został 

Zbigniew Liberski. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze pragnę dodać do tego 

uzasadnienia, że te linie były konsultowane z wójtami z terenów gmin, którymi te 

autobusy będą jeździć, wójtowie też wspólnie uznali, że te połączenia są konieczne 
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i niezbędne dla mieszkańców gmin, którymi te linie będą przechodzić. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym w podobnym tonie co na Komisji 

Gospodarczej, muszę to powiedzieć, bo skoro już w maju było mówione o tym, już 

była praktycznie wiedza, że znajdą się pieniążki właśnie na odrestaurowanie tych 

sieci istniejących bądź powołanie nowych to można było wcześniej spokojnie się 

przygotować i te konsultacje Panie Starosto... wiemy mniej więcej jak to wyglądało 

w Gminie Zduny, no nazwijmy to tzw. konsultacjami. Fajnie, zacnie, że tutaj jest 

Dom Pomocy Społecznej w Borówku, Urzecze, bardzo zasadne to jest, ale należało 

się zastanowić czy nie powołać jakichś innych linii. Ja się tutaj kieruję Gminą 

Zduny, połowa Gminy Zduny dokładnie została w ogóle nie potraktowana, bo idzie 

na Urzecze, idzie na Sobotę, Bielawy, w porządku, ale cały Złaków jeden drugi, 

Jackowice, Retki, Wiskienica - czy nie należało? Przecież ostatnio też się dużo 

mówiło i Dyrektor w Technikum w Zduńskiej Dąbrowie liczył bardzo, że w 

związku z powołaniem nowych sieci będzie miał po prostu więcej młodzieży, tym 

bardziej że tam się internat rozbudowuje i ta szkoła rolnicza miałaby rację bytu 

jeszcze bardziej. Gdybyśmy sięgneli po część Gminy Chąśno, Kiernozia w ogóle 

została pominięta i całe 50% Gminy Zduny, tylko od trasy powiedzmy Soboty i 

Bielaw zostały uwzględnione dwie linie a druga połowa dosłownie, także już w tej 

chwili budzi to niesnaski mieszkańców Gminy Zduny. Daj Boże, żeby ten projekt 

się udał. Wobec tego co Ci ludzie mają powiedzieć? Także konsultacje z wójtami - 

wiemy jak to wyglądało i nie zgadzam się na taka formę konsultacji, to jest 

wszystko napisane dosłownie na ostatnim kolanie. Teraz kwestia tej złotówki do 

kilometra - wiemy ile przeciętny przewoźnik bierze w tej chwili: 2,50 zł - 3,20 zł, 

dlatego przewoźnicy nie są zainteresowani takim, nie wiem jak się dogadacie z 

PKS-em, jak to będzie na koniec tej realizacji, czyli na 31 grudnia. Jest kalkulacja 

ile my mamy dziesiąt tysięcy dołożyć? Może uruchomimy kolejne linie, taka była 

rozmowa na Komisji Gospodarczej, ale jeśli nie to będzie rzędu ponad 100 tys. zł 

powiat musi zainwestować w to. Ale najbardziej nie zgadzam się z tym, że nie 

potraktowano kilku ładnych miejscowości i patrząc na ilość mieszkańców ile tam 

jest, także naprawdę zostały tam takie puste pola. Jestem bardzo sceptyczny wobec 

tej uchwały i trybu nadpilnego przygotowania tego w takim tempie. Chyba tak się 

nie przygotowuje tego. Ja rozumiem, że kwestia dróg, kwestia rozmowy z 

Marszałkowem to jest zupełnie co innego, bo ten temat przerabiany był co roku i 

pewnie tak będzie, ale to należałoby bardziej starannie przygotować i w zasadzie 
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żadnych danych nie mamy jak to idzie, ile mamy zainwestować w to wszystko i 

dlaczego tak potraktowany został Powiat Łowicki - troszkę nierówno i no nie 

wiem, nie jestem zadowolony z tego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dużo tutaj wątków poruszonych, 

może uda mi się na wszystko jakoś odpowiedzieć. Jeżeli idzie o Gminę Zduny, od 

tego zacznijmy, to już w styczniu wójt rozmawiał z nami na temat połączeń, kiedy 

w ogóle nie było tematu tego, że będzie taki program rządowy. Ten program 

rządowy spadł nam z nieba, bo my nie wiedzieliśmy o tym, nikt nas nie 

poinformował, że PKS, którego kursy oparte były na tym, w jaki sposób gminy 

korzystają z PKS-u dowożąc dzieci do gimnazjów, które zostały zlikwidowane. W 

ostatniej chwili PKS poinformował nas a na przykład Urząd Gminy w Kocierzewie 

w ogóle tego nie wiedział, że nie będzie od 1 września tych linii, które były, więc 

nasza reakcja była natychmiastowa. Wszyscy, łącznie z PKS-em i łącznie z 

Rządem, tak naprawdę jest to eksperyment, jakiego do tej pory nie było, więc 

wszyscy musimy to sprawdzić jak to będzie działało. Oczywiście jeżeli będzie 

działało to dobrze i mieszkańcy będą korzystać z tych połączeń to będziemy to 

rozbudowywać. A wracając jeszcze o tym, że tam w Gminie Zduny niesnaski - 

Wójt Skowroński miał  bardzo szeroki plan, tylko że zarówno przedstawiciele 

PKS-u, jak i my, jak i pozostali wójtowie, bo autobus ze Zdun będzie szedł 

chociażby przez Gminę Łowicz prawda, nie byli gotowi na to, żeby tak ułożyć ten 

plan jazdy, żeby to było korzystne, no bo możemy oczywiście przejechać całą 

Gminę Zduny, tylko ten autobus będzie jechał półtorej godziny jeszcze zawadzając 

o inne i też trzeba by było w tą ustawę popatrzeć w jaki sposób definicja tej nowej 

trasy jest tam wpisana. Dlatego też zdecydowaliśmy się też czekając... program 

został ogłoszony w marcu, jakieś szczegóły były znane na początku czerwca, ale 

tak naprawdę wszyscy czekali na już ostateczny kształt tej ustawy i gdy ta ustawa 

się pokazała, no my widzieliśmy się z Panem z PKS-u przy okazji podpisywania 

jakiejś umowy i rozmawialiśmy, ale to było wszystko mgliste gdzieś właśnie w 

maju a konkrety to przyszły dopiero teraz jak ustawa weszła w życie i zarówno my, 

jak i wójtowie, którym zależało na utrzymaniu tych tras, no dogadaliśmy się. Do 

tego jeszcze dodajmy coś o czym my tutaj nie mówimy, czyli o liniach, które 

Urząd Marszałkowski robi - to są linie łączące powiaty. My możemy tylko, jako 

powiat w myśl tej ustawy łączyć gminy a już poza powiat to przejmuje to Urząd 

Marszałkowski i na przykład inne miejscowości, tak jak Kiernozia będzie miała 
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połączenie do Skierniewic przez Łowicz, które przez cały powiat będzie szło, czyli 

też tam będzie młodzież do szkół dowieziona tą trasą i to nie jest jedyna trasa 

Urzędu Marszałkowskiego. Dodajmy jeszcze, że do niektórych gmin dochodzi 

komunikacja miejska, która jako taka jest wyłączona z tej ustawy, bo tak jak do 

Łyszkowic na przykład dojeżdża autobus MZK. Jest możliwość obejścia, tylko że 

byłoby to bardzo trudne, żeby takie dofinansowanie uzyskać przy współpracy z 

Burmistrzem czy z MZK, żeby te linie ustawić. No ustaliliśmy sobie jakieś 

priorytety, one wynikały z naszych potrzeb, czyli Borówek i Urzecze, 

wysłuchaliśmy też potrzeb wójtów, Wójtowi z Gminy Łowicz też na przykład 

bardzo zależało tam na Mystkowice, Bocheń, żeby tam, bo tam nie ma żadnego 

połączenia, no i ten Kocierzew, który wypadł i zarówno Pani Wójt, jak i Sekretarz, 

z którym najpierw rozmawialiśmy, bo nie było Pani Wójt - była na urlopie i mówi, 

że trzeba zrobić wszystko, żeby to połączenie dalej było, bo młodzież jeździ do 

szkoły i stąd właśnie takie połączenia. My myślę, że gdzieś tak pod koniec 

listopada a na początku grudnia przyjrzymy się temu, jak to funkcjonuje, 

podsumujemy i będzie wtedy czas na składanie dalej wniosków. Badźmy jednak 

pewni jednego, że gdybyśmy nie weszli w ten program i takie jest zdanie 

przewoźnika, nie tylko PKS-u, to te linie, które zostałyby zlikwidowane je ciężko 

byłoby odbudować. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Dyrektorze, my dzisiaj ustalamy trasy 

a ja chciałbym dopytać czy na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie określić przede 

wszystkim częstotliwość przejazdów to raz, po drugie w jaki sposób będziemy 

wybierać przewoźników, czy już mamy wyobrażenie jaka to będzie w ogóle skala, 

czy to będą autobusy  czy to będą busy, ile miejsc dla pasażerów będzie na dany 

kurs preferowanych, no i mam taką serdeczną prośbę, przepraszam, że tak na 

starcie już pełnienia nowej funkcji, ale czy można by było, bo Pan Jerzy tutaj 

zgłaszał, że są jakieś braki w pewnej części powiatów komunikacji, czy można by 

było przygotować taką mapę pokrycia komunikacji publicznej, żeby widzieć po 

prostu, gdzie są te puste pola, żebyśmy w przyszłości mogli jakkolwiek 

zareagować? 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: To może taka deklaracja, na 

najbliższą sesję taka mapa zostanie dla radnych przygotowana. Jeśli chodzi o, tam 

było pytanie o autobusy, jakie to będą autobusy, ile linii... Na tą chwilę mamy 

ustalone, wynika to oczywiście z wniosku ilość tych połączeń autobusowych, 
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mówię oczywiście o tych 5 liniach, które złożyliśmy teraz, a co będzie w przyszłej 

edycji to ciężko powiedzieć. Jesli chodzi o linie Łowicz - Borówek - Łowicz to są 

dwa połączenia poranne i popołudniowe, tam będą dojeżdżali pensjonariusze plus 

młodzież szkolna z Gminy Bielawy, Łowicz - Zduny - Przezwiska, tutaj połączenia 

będą cztery poranne i cztery popołudniowe, czyli będzie całkiem duże obłożenie tej 

linii, Łowicz - Urzecze - Zduny, tutaj też kurs poranny i popołudniowy 

dostosowany do potrzeba naszych uczestników Warsztatów, Łowicz - Kocierzew 

Południowy, tutaj dwa przejazdy poranny i popołudniowy i linia Łowicz - 

Kocierzew - Błędów - Wejsce, tutaj też cztery przejazdy rano i cztery przejazdy 

popołudniu. Ta ostatnia linia obsługuje Kocierzew i sporą część Gminy Chąśno, ta 

która nie jest ujęta w przejazdach Marszałkowskich. Teraz jeśli chodzi o autokary - 

nie mamy wymagań czy będzie to bus czy to bedzie autobus, myślę że przewoźnik 

mając doświadczenie z tych tras będzie wiedział, który rodzaj pojazdu wybrać. Na 

pewno ekonomiczniej będzie dla niego wybranie busów, natomiast zakladamy, że 

niektóre te przejazdy, szczególnie poranne z młodzieżą przy podwójnym roczniku 

spowodują, że będą to musiały być normalne duże PKS-y. Jeśli chodzi o sposób 

wyboru - teraz z racji jak tutaj Państwo mówili dużego niedoczasu ustawa dała nam 

możliwość, że możemy to zrobić z wolnej ręki, potraktować to, że w przypadku 

Gminy Kocierzew faktycznie tak się dzieje, że przewoźnik liwkiduje swoje linie, 

więc błyskawicznie trzeba zapełnić ten brak, więc w tej pierwszej edycji możemy 

podpisać umowę z wolnej ręki, później w kolejnej takie były zapowiedzi, że 

prawdopodobnie już to będą zamówienia publiczne. I jeszcze to trzecie pytanie, 

niestety chyba z wrażenia wyleciało mi z głowy, jak by Pan mógł powtórzyć. 

Radny Krystian Cipiński: Właściwie Panie Dyrektorze to wszystko, bardzo 

dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.  

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ad 

vocem do tych spraw Zdun. Ja na sesji Rady Gminy Zduny poruszają ten temat 

dotyczący tych nowych kursów zwracając uwagę na rzeczywiście ograniczone 

możliwości dojazdu do miasta mieszkańców od Dąbrowy przez Rząśno, Bąków 

jeden, drugi... Dlaczego o tym mówię? Bo tam był kłopot, mianowicie przyjazd 

tych mieszkańców schorowanych, często do rehabilitacji albo na wizytę lekarską, 

przyjazd był o godzinie 7:00 a powrót zaś teraz w okresie poza wakacyjnym będzie 

już lepiej, bo tam jeden autokar 14:30 powrót do tych miejscowości, zaś tak to był 

dopiero powrót 16:30. Ja się zastanawiam teraz o jakie połacie chodzi Panu 
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Radnemu w Zdunach, bo wiem, że zawsze połączenia komunikacyjne PKS-u w 

Zdunach tutaj i przynajmniej w okolicach Strugienice - Złaków były, zwiększone 

były linie transportowe, bo wiem, że były autokary z Bielaw przejeżdżające przez 

Zduny, były autokary przejeżdżające przez Złaków z Kiernozi i tych autokarów, 

przewoźników było zdecydowanie więcej. Ja tam zwracałem uwagę na wielką 

potrzebę, konieczność przywrócenia na przykład kursu południowego, bowiem 

rzeczywiście, jak ktoś musi jechać na wizytę lekarską bądź... przede wszystkim na 

wizytę lekarską to niejednokrotnie specjaliści popołudniami przyjmują i w tym 

momencie jest to kłopot, bo rfano musieliby o 7:00 jechać, dlatego zwracałem 

wyraźną uwagę na przywrócenie tam akurat pewnej takiej nitki objazdowej 

dotyczącej tych miejscowości, zaś tu w samych Zdunach i ze strony od Kiernozi i 

od Bielaw było zdecydowanie, jak ja dobrze pamiętam przez tyle lat mieszkam, 

było zdecydowanie więcej kursów. Uczniowie moi tak samo dochodzą do Zdun, 

żeby mogli sobie dojechać i przechodząc ze Zduńskiej Dąbrowy i w Zdunach 

wsiadają w autokary wracające z Kiernozi bądź z Bielaw. One są ograniczone 

Panie Radny, ale zdecydowanie funkcjonują. Zaś o tamtej nitce dotyczącej tych 

miejscowości, o których wspomniałem jest to kłopot zasadniczy. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy 

zdajemy sobie sprawę z tego, że uchwała, nad którą debatujemy jest bardziej 

polityczna niż merytoryczna. Ja wiem, że od czegoś trzeba zacząć i jeżeli 

rzeczywiście PKS wycofuje się z obsługi transportowej na terenie naszego powiatu 

czy w ogóle w kraju to trzeba jakieś środki przedsięwziąć. Natomiast ja opieram się 

na tym co zaproponował Wójt Gminy Łowicz na terenie mojej gminy, tu gdzie 

mieszkam powstały potężne osiedla mieszkaniowe i tam nikt nie pomyślał o 

komunikacji, tam nie ma nic z tej strony od Zakładu Karnego jak się dojeżdża do 

Zielkowic. Przez główną część wsi Zielkowic, Placencji, Parmy jeżdżą autobusy, 

ale coraz rzadziej, ludzie rzeczywiście mają coraz więcej samochodów. Skoro ma 

ta uchwała pomóc w rozwiązaniu problemów i ułatwić życie ludziom, no myślę, że 

będzie to bardzo trudne. Mówię, od czegoś trzeba zacząć, jakieś linie trzeba 

wyznaczyć, natomiast myślę, że nie wszystko w tej uchwale pokazano zgodnie z 

potrzebami mieszkańców, a druga rzecz to aspekt ekonomiczny. Szanowni 

Państwo, 10 lat rządziłem transportem w mleczarni, wiem jaki jest problem z 

kierowcami i ze stawkami chociażby w przypadku busów, bo nie wierzę w to, że 

autobusy będą jeździły, ponieważ byłoby to chyba zupełnie nieopłacalne i daj 
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Boże, aby te busy były pełne, wtedy jest szansa na jakiś dobry wynik ekonomiczny. 

Przy złotówce zwrotu za kilometr, gdy ta uchwała wejdzie w życie i przewoźnicy 

zaczną wozić mieszkańców naszego powiatu, z góry skazujemy nasz budżet na 

dodatkowe dofinansowanie. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tak 

ad vocem prawie do każdego z radnych. Radny Cipiński pytała w jakiej formie 

będziemy wybierali przewoźnika - no czasu jest tyle, ile jest. Tak jak powiedział 

Pan Dyrektor, ustawa pozwala na wybieranie z wolnej ręki można by tak określić 

cytując ustawę o zamówieniach publicznych, a to dlatego, że tylko taki przewoźnik 

jak PKS jest przygotowany do tego, żeby w tak krótkim czasie, PKS-y się 

przygotowują do realizacji tej ustawy dłużej niż samorządy. Oni to już dawno 

policzyli, oni wiedzą jakie jest obłożenie linii, dlatego i tu do Jurka, no 

wozokilometr to nie jest 2,50 zł czy 3,20 zł, bo utworzenie nowej linii to jest 

prawie 5,00 zł. Do linii istniejącej, jeżeli ją się przedłuży tylko o kilka kilometrów 

a dopłata jest do całej tą złotówkę, no to wtedy wychodzi 3,00 zł z groszami. Za 

chwilę będziemy podejmowali uchwałę o zmianach w budżecie i tam właśnie 

zabezpieczamy pieniądze, gdzie już to tak trochę do Krzysztofa, że budżet będzie 

musiał nasz pokryć, 30 000,00 zł na dziś, to jest to minimum, ale kolejne 100 

000,00 zł musimy włożyć do rezerwy, bo nie wiemy ile będzie miał PKS 

przychodu z biletów, a później to będzie wszystko rozliczane właśnie tym 

systemem. Poza tym przecież wszyscy Państwo wiecie jakie mamy własne 

dochody - naszych własnych dochodów to jest tyle, ile Pani Dyrektor Gajek za 

zajęcie pasa drogowego weźmie i koniec, zero, to już jest wszystko. Żadnych 

podatków, żadnych opłat, nic więcej. To jest dwieście kilkadziesiąt tysięcy. A poza 

tym to dostajemy tylko dotację, subwencję w różnej formie, wyrównawcze, takie, 

siakie i inne. Dlatego no nie stać jest nas, żeby stworzyć jakąś dużą sieć 

przejazdów. Poza tym my mamy też obowiązek, co prawda na dzisiaj mówi się o 

10%, ale w ustawie bodajże jest od 10 do 30%, więc za chwilę mogą te 

oczekiwania przewoźników być dużo większe i dlatego od czegoś trzeba zacząć tak 

jak powiedział Krzysztof. Próbujmy a zobaczymy czy sie uda coś poprawić. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Jeszcze mógłbym jeszcze uzupełnić, 

bo zapytał Pan Radny Wolski, ten temat był, osobiście byłem na tej sesji, był 

poruszany na sesji rady w Zdunach, to była bodajże końcówka lipca, jakaś tam 

informacja była, przynajmniej taka poglądowa dla mieszkańców i z tego, co Pan 
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Wójt deklarował to jednak może nie do końca ten pomysł z tym dojazdem z 

północnej części gminy umrze, bo są tam prowadzone jakieś z PKS-em 

wewnętrzne i być może w ramach dowozów dzieci też uda się to za jednym razem 

połączyć. Tutaj Pan Radny Górski - ja tylko chciałem wrócić do tej linii 

Zielkowice, ta linia będzie miała połączenie autobusowe, o tą linię wystąpiła 

Gmina Łowicz, to będzie Zielkowice bodajże do Placencji i planują kilka kursów 

dziennie, z tym że w ostatniej chwili zdecydowali się, że wycofują wniosek z 

Funduszu i składają go... podpiszą umowę z MZK bez dofinansowania tej złotówki, 

bo tak samo jak nie wymieniamy linii Marszałka, tak samo nie wymieniamy linii 

gminnych i Gmina Łowicz zadecydowała, że o ile ten odcinek Mystkowice - 

Bocheń - Ostrów jest jak najbardziej dla nich korzystny, bo te nasze linie 

pokrywają się, wystarczy delikatnie odbić w bok, no to tą drugą linie postanowili, 

że będą prowadzili samodzielnie. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjne na 

terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 48/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Figat Krzysztof, Kozioł Tadeusz, Śliwiński Michał, w 

głosowaniu nie wzięła udziału Sawicka Beata/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

podjęli Uchwałę Nr XII/95/2019 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie 

komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego.  /Zał. Nr 49/ 
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Ad. pkt 27 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie organu wykonawczego. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz 

przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

organu wykonawczego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. 

/Zał. Nr 50/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Figat Krzysztof, Kozioł Tadeusz, Śliwiński Michał, w 

glosowaniu nie wziął udziału Kosiorek Marcin, Wolski Jerzy/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/96/2019 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

organu wykonawczego. /Zał. Nr 51/ 

Ad. pkt 28 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Szanowni Państwo, jak już powiedział Pan 

Janusz Michalak do projektu uchwały, który Państwo otrzymaliście jest 

autopoprawka - 30 000,00 zł zostaje przeznaczone z wolnych środków na 

zabezpieczenie środków na linie autobusowe, natomiast 100 000,00 zł również z 

wolnych środków idzie do rezerwy w razie, gdyby tych optymistycznych 30 000,00 

zł zabrakło. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie 

odnośnie punktu dotyczącego zwiększenia wynagrodzeń w PCPR - czy to wiąże się 

z tym, że zatrudniono tam nowe osoby czy z tego, co widzę w pracach Zarządu, nie 

wiem, zmieniono regulamin organizacyjny, czy nie wiem, czy Pani Dyrektor 
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dostała jakąś podwyżkę? 20 000, 00 zł do końca roku to jest dość znacząca kwota, 

skąd się to bierze? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc został zmieniony na początku 

regulamin a też muszę powiedzieć, że na początku roku nie było doszacowane 

finansowo PCPR o 40 000,00 zł, dlatego zgodnie z planem poprzednika dyrektora, 

który ustalił z Zarządem, że będzie 40 000,00 zł później dane. No Pani Dyrektor 

prosiła nas o 40 000,00 zł ze względu na to, że PCPR nie był dofinansowany w 

100%. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. /Zał. 

Nr 52/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Figat Krzysztof, Kozioł Tadeusz, Śliwiński Michał, Wolski 

Jerzy, w głosowaniu nie wziął udziału Kosiorek Marcin/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0  

podjęli Uchwałę Nr XII/97/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 53/ 

Ad. pkt 29 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 54/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, Figat Krzysztof, Kozioł Tadeusz, Śliwiński Michał, Wolski 

Jerzy, w głosowaniu nie wziął udziału Kosiorek Marcin/ 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/98/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr II/20/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 

55/ 

Ad. pkt 30 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 56/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Otrzymali Państwo sprawozdanie z 

prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami i teraz czy są pytania 

do tego sprawozdania? Nie ma pytań. 

Ad. pkt 31 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 5 lipca w Kutnie brałem udział w 

obchodach w ramach 100-ej rocznicy powstania Policji Państwowej, 21 lipca 

wziąłem udział w imprezie pod nazwą ,,Folklor ludowy szyty na miarę" w 

skansenie w Maurzycach, 1 sierpnia uczestniczyłem w IX Sesji Rady Gminy 

Zduny, 15 sierpnia brałem udział w obchodach Święta Wojska Polskiego 

ustanowionego na pamiątkę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, 18 
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sierpnia uczestniczyłem w zawodach sportowo-pożarniczych Gminy Domaniewice, 

24 sierpnia brałem udział w Wojewódzkich Dniach Seniora a 25 sierpnia w 

Walewicach w Dożynkach Wojewódzkich. 26 sierpnia uczestniczyłem w 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji i 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli.  

Ad. pkt 32 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, chciałem zapytać o konkurs na dyrektora ZSP Nr 4. Wiem, 

że sprawa jest nierozwiązana, był remis, było dwóch kandydatów - kandydat i 

kandydatka, nie będę wymieniał imion i nazwisk, ale powszechnie wiadomo o kim 

mowa. Jak Zarząd zamierza rozwiązać tą sprawę, czy już jest jakiś pomysł na to, 

czy moglibyśmy wiedzieć coś więcej? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W tej chwili rozmawiamy zarówno z Panią 

Dyrektor Bury, jak i Panią Dyrektor Szalkiewicz. Poza konkursem to jest taka 

droga, jak powiedziałem na Komisji - są 3 drogi: jedna to powierzenie na 10 

miesięcy, druga to powierzenie po opinii kuratorium i rady pedagogicznej, no i 

trzecia to nowy konkurs. Wszystkie te trzy rozwiązania wiążą się z decyzjami 

dyrekcji, znaczy zarówno Pani Dyrektor jak i Zastępcy w szkole i rozmawiamy 

cały czas z Paniami. Termin jest wiadomo jaki, do końca tygodnia wszystko będzie 

wiadome. 

Radny Krystian Cipiński: Ja jeszcze chciałbym tylko dopytać, powierzenie mam 

rozumieć w ten sposób, że powierza się tą funkcję pracującemu w tej szkole 

nauczycielowi? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, tak, oczywiście. Zarówno jedno, jak i 

drugie rozwiązanie bezkonkursowe dotyczy nauczyciela, który pracuje w danej 

szkole. 

Radny Krystian Cipiński: I jeszcze tylko dopytam, a czy są zamiary zatrudnienia 

nowej osoby w ZSP Nr 4? 



49 
 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No jest to jedno z możliwych rozwiązań. 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, ponieważ w najbliższym czasie 

będę składała do Zarządu interpelację, chciałabym pewien pomysł Zarządowi, 

Państwu Radnym do ewentualnej dyskusji nad tym pomysłem zaproponować, 

ponieważ ostatnio przeglądając internet natknęłam się na ciekawe inicjatywy w 

innych miastach w Polsce. Inne miasta i radni wpadli na taki pomysł, żeby 

kobietom w ciąży ułatwić dostęp do urzędów, załatwiania spraw formalnych. 

Widziałam w innych miastach takie specjalne miejsca parkingowe specjalnie 

stworzone dla kobiet w ciąży, w Rzeszowie powstał już nawet taki prototyp takiego 

znaku drogowego, ale też to są takie formy znaków namalowanych po prostu w 

formie takiej koperty i myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie. Nie wiem czy u nas 

w urzędzie są chociażby przy Wydziale Komunikacji czy tutaj w Starostwie, czy są 

takie naklejki czy tablice informacyjne o tym, żeby kobiety w ciąży rzeczywiście 

traktować szczególnie i tak, jak w centrach handlowych tak, jak w sklepach, w 

kolejkach rzeczywiście kobiety mają pierwszeństwo, to jeżeli czegoś takiego nie 

ma w Starostwie Powiatowym, w jednostkach podległych i w tych miejscach, gdzie 

rzeczywiście tych spraw urzędowych, formalnych załatwia się sporo to myślę, że 

jest to dobry pomysł, żeby przede wszystkim utworzyć takie naklejki, tablice 

informacyjne, bo niestety nie zawsze wszyscy są w stanie zauważyć, że te kobiety 

w ciąży są, albo nawet jeżeli no ta ciąża jest zaawansowana i oczywiście mocno 

widoczna, no to nie zawsze zdaża się, że ktoś wykaże się taką wyjątkową kulturą, 

ale myślę, że jeżeli tutaj przy Starostwie czy przy PCPR czy tutaj przy Urzędzie 

Pracy, jeżeli byłaby taka możliwość i wola Zarządu i oczywiście znalazłyby się na 

to fundusze to chciałabym zaproponować utworzenie chociaż jednego takiego 

miejsca parkingowego specjalnie dla kobiet w ciąży, przy głównym wejściu przy 

drzwiach. Naprawdę spotykam się z wieloma takimi opiniami, że te kobiety, o ile 

mogą się przemieszczać samochodem, to ciężko im zaparkować a skoro centra 

handlowe w ten sposób starają się kobietom ułatwić zakupy czy nawet przy 

aptekach są takie specjalne miejsca, jeżeli byłaby taka możliwość to chciałabym 

zaproponować takie rozwiązanie, oczywiście na przyszłość do dyskusji Zarządu i 

Państwa Radnych. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja myślę, że to jest poza dyskusją i gdyby 

Pani Radna z Jarkiem Burzykowskim umówiła się i wskazała takie miejsce, gdzie 

by było dogodne tam przy Starostwie, bo nie wiem czy Państwo czasami jeżdżą 
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samochodem tutaj na tym parkingu, no to czasami jest ciężki temat tutaj... 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja chciałbym złożyć 

oświadczenie w imieniu naszego Klubu. W związku z dziwnymi, niezrozumiałymi 

dla nas decyzjami szefa Stwoarzyszenia Kukiz'15 Pana Pawła Kukiza, podjęliśmy 

decyzję o zmianie nazwy Klubu. Żeby wyjaśnić to nie byliśmy członkami 

Stowarzyszenia, ale w związku z tym, że startowaliśmy z KWW Kukiz'15, 

czuliśmy się w obowiązku, no ale z tego obowiązku postępowanie Pana Kukiza nas 

zwalnia, więc postanowiliśmy zmienić nazwę, wrócić do nazwy komitetu 

wyborczego, na którego bazie nasz komitet powstał, tzn. Samorządowcy Razem i 

odpowiednie pismo złożymy na ręce Pana Przewodniczącego. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, korzystając z okazji, że dzisiaj mieliśmy sporo tematów 

dotyczących i zdrowia i szkolnictwa, chciałbym zapowiedzieć, że w okresie 

międzysesyjnym złożę interpelację dotyczącą instalacji defibrylatorów w szkołach 

ponadpodstawowych. Myślę, że trzeba dmuchać na zimne i takie urządzenia 

powinny się znaleźć, tym bardziej, że jest coraz więcej programów, które 

właściwie zwalniają samorządy z opłat za instalację takich urządzeń. Można 

porozmawiać z kilkoma, może nie kilkoma, ale na pewno jedna jednostka OSP, 

bodajże Pilaszków taki defibrylator zainstalowała i z tego co wiem nie poniosła 

żadnych kosztów, po prostu skorzystali z programu, który takie defibrylatory 

instaluje. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, tu pragnę poinformować, że 

jesteśmy w trakcie pozyskiwania z Funduszu Sprawiedliwości defibrylatorów 

takich do karetek, bo to są różnego rodzaju defibrylatory i pierwszeństwo no to jest 

defibrylator do karetki dlatego, że no tam były problemy i ten sprzęt trochę nam 

siada a to jeste niezbędne do tego, natomiast w miarę możliwści na pewno 

będziemy starali się na taki drobniejszy sprzęt też szukać funduszy i jak najmniej 

swoich wkładać a pozyskiwać także i taki sprzęt do szkół. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja nawiązując do tego, co 

powiedział Radny Cipiński - no bardzo dobra inicjatywa, ale niestety te urządzenia 

też wymagają przeglądów i też są kosztowne wbrew pozorom a naprawdę myślę, 

że tutaj ich obsługa wymaga dużego doświadczenia też. Jest coraz więcej kursów 

co prawda dla społeczeństwa, ale tutaj myślę, że ratownicy w pierwszej kolejności 
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powinni umieć obsługiwać i kadra szkolna przede wszystkim obsługa, która będzie 

w tym zakresie przeszkolona, więc myslę, że to też są rzeczy kosztowne. No i te 

szkolenia, podtrzymanie tej wiedzy to raz, no i utrzymanie tego sprzętu, który musi 

być systematycznie przeglądany. 

Radny Krystian Cipiński: Bardzo dziękuje Panie Wiceprzewodniczący, ja w 

trakcie swojej wypowiedzi spoglądałem na Pana, bo szukałem oparcia i chyba to 

uzyskałem, bo jest Pan w tym temacie bardzo biegły. Z kolei ja gdzieś tam się 

zagłębiłem trochę w temat i jeżeli chodzi o obsługę tych urządzeń, pewnie Państwo 

sobie zdają sprawę jak wyglądają, wygląda tak, że właściwie poza przyklejeniem 

tych elektrod to urządzenie robi już wszystko za nas, także myślę, że kwestia 

pokazania filmu instruktażowego i gdzieś tam myślę, że ta wiedza się uczniom 

utrwali. Rzucam taki pomysł, na razie w sposób luźny, ale później, zapowiadam to 

już teraz, złożę interpelację w tej sprawie. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To ja podtrzymując też Pana 

wniosek to może byśmy w pierwszej kolejności rozpoczęli od montażu takiego 

defibrylatora w urzędzie naszym tutaj Starostwa Powiatowego czy w Wydziale 

Komunikacji, gdzie jest największy tutaj myślę przepływ ludności i w różnym 

wieku, gdzie ten sprzęt może być najczęściej wykorzystany i może od tego byśmy 

zaczęli, a potem dopiero pomyśleli o szkołach, gdzie jednak ta ilość jest znaczna i 

duża prawda, a od tego pierwszego. I jak najbardziej taki wniosek też ja popieram. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: To też tak na szybko zabiorę głos, bo 

akurat jestem ratownikiem i używałem tych defibrylatorów dość często, więc na 

pierwszy rzut oka jest to proste do użytku, ale na pewno nikt tego nie użyje, jeżeli 

nie został przeszkolony. Jak prowadziłem bardzo dużo szkoleń w szkołach to mimo 

to, że to jest proste w użytku, to tak naprawdę nasze szkoły nie do końca w tym 

kierunku dobrze szkolą, tzn. nie ma takich defibrylatorów ćwiczebnych, więc 

bysmy musieli zacząć od tego, żeby zakupić defibrylatory ćwiczebne, żeby 

wyszkolili uczniów i kadrę do robienia RKO przy użyciu defibrylatora, więc od 

tego trzeba zacząć a potem można pomyśleć czy taki defibrylator zakupić, bo jeżeli 

my go zakupimy to on tylko będzie wisiał na ścianie, nawet go nie można 

otworzyć, więc nikt nie będzie wiedział jak go użyć, mówię to od razu. Jeżeli są 

dzieci poniżej 13-ego roku życia to trzeba trochę inaczej tego używać, bo są 

specjalne tam przejściówki, skóra musi być ogolona, czysta, sucha. To nie jest takie 
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wiecie wszystko banalne jak nam się wydaje w tym użytku. Trzeba szkolić 

najpierw uczniów i nauczycieli, więc lepiej zacznijmy od defibrylatorów 

ćwiczebnych a później następnie możemy myśleć o tych już takich do użytku, żeby 

nie wydawać po prostu pieniędzy i defibrylator będzie wisiał. 

Radny Krystian Cipiński: To ja mam taką konkluzję, żebyśmy zaczęli od tego 

jednego defibrylatora w Starostwie, tak jak Pan Wiceprzewodniczący wskazał a 

Pan Wicestarosta mógłby przeszkolić pracowników Starostwa. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To będzie bardzo szlachetny gest. 

Muszę powiedzieć, że mam kilka pism do przeczytania, przy czym wszyscy Radni 

otrzymali te dokumenty, w związku z powyższym ja może tylko tak krótko. 

Pierwsze pismo to są pisma skierowane przez mieszkańców wsi Leśniczówka, 

Sobota, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Bąków Dolny, Sobocka Wieś, one dotyczą 

budowy drogi 38 324 łączących dwie gminy - Gminę Bielawy i Zduny. /Zał. Nr 

57/, mieszkańcy złożyli projekt uchwały /Zał. Nr 58/. Muszę powiedzieć, że nie ma 

z naszej strony żadnego tutaj przeciwstawienia się tej prośbie, tylko że żeby można 

było taką uchwałę przeprowadzić to ona musi pod względem proceduralnym być 

właściwa i tutaj dochodzimy do takiego problemu, że w tych podpisach, które 

muszą być, muszą zawarte być pewne elementy, których mieszkańcy niezłożyli i to 

jest jedyny argument za tym, żeby ten projekt uchwały mogła Rada Powiatu 

rozpatrywać. My zwróciliśmy się do mieszkańców o uzupełnienie i do tej pory 

mieszkańcy nie uzupełnili tego wymogu. W związku z powyższym ta uchwała nie 

może być przez Radę Powiatu rozpatrywana. Powtarzam raz jeszcze - nie wynika 

to z naszej niechęci, tylko i wyłącznie z tego, żeby pod względem prawnym 

uchwała nie budziła żadnych zastrzeżeń. Do momentu, kiedy mieszkańcy nie 

uzupełnią tego wymogu, takiego projektu uchwały nie możemy rozpatrywać. To 

byłoby pierwsze pismo, kolejne pismo jest związane z PGNiG /Zał. Nr 59/, Obrót 

Detaliczny Region Mazowiecki zwrócił się do nas w kwestii windykacji za 

nieuregulowany rachunek i tutaj jest to rachunek związany z zobowiązaniami 

szpitala i tutaj chciałem również zwrócić uwagę, że nasza odpowiedź na to 

wystąpienie tej firmy jest podobna, ponieważ my nie jesteśmy tymi, do których ta 

strona powinna zapłacić nieuregulowany dług. Adresatem jest szpital i to jest 

instytucja, do której firma powinna się zwrócić a nie do Rady Powiatu, w związku 

z tym traktujemy również tą skargę jako bezprzedmiotową. Trzecie pismo 

związane jest z tym, że właściciel firmy, która znajduje się przy drodze potocznie 
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nazywanej tą ,,poznańską", Warszawa - Poznań, ma zakład wulkaniczny i pojazdy, 

które chcą skręcić do tego zakładu nie mają takiej możliwości /Zał. Nr 60/. W 

związku z powyższym zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o rozwiązanie tego 

problemu. W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg stwierdziła, że nie ma prawnie 

takiej możliwości, żeby taki lewoskręt został przeprowadzony na tej drodze, w 

związku z tym odrzucił tą prośbę właściciela tego zakładu /Zał. Nr 61/. Nie 

ukrywam, że zajmowałem się tą sprawą, ponieważ podpisów, które były za tym, 

żeby powstał tam lewoskręt z różnego rodzaju firm było ponad 200, a w związku z 

tym problem jest bardzo poważny i uważam, że ta odpowiedź ze strony Generalnej 

Dyrekcji Dróg dla mnie jest powiedziałbym znowu niesatysfakcjonująca i muszę 

powiedzieć, że istnieje inna możliwość i tutaj będę zabiegał o to, żeby Generalna 

Dyrekcja Dróg to rozpatrzyła a mianowicie zrobienie tam linii przerywanej. Skoro 

nie chcą zrobić lewoskrętu to czy nie byłoby możliwe, żeby tam powstała linia 

przerywana. I tutaj po konsultacji z Panią Dyrektor wystąpimy ponownie do 

Generalnej Dyrekcji Dróg o to, żeby tam była linia przerywana. Tym bardziej, że 

10 metrów dalej taka linia przerywana do prywatnej posesji się znajduje, w 

związku z tym uważam, że jest to możliwe. I na zakończenie muszę powiedzieć 

tak, że ja na poprzedniej sesji w czerwcu informowałem Państwa o tym, że 

zwróciłem się do Generalnej Dyrekcji Dróg z prośbą o to, żeby na skrzyżowaniu 

drogi krajowej z Chruślanką powstała sygnalizacja świetlna albo rondo. Wówczas 

uzyskaliśmy informację, że nie ma takiej możliwości, tzn. projekt jest taki, że w 

przyszłości powstanie na tej drodze rondo, przy czym w odpowiedzi była taka 

adnotacja, że jeszcze spotka się odpowiedni wydział, który będzie zastanawiał się 

nad tym, jak na bieżąco rozwiązać ten problem i muszę powiedzieć, że odpowiedź 

otrzymaliśmy taką, może przeczytam. Muszę powiedzieć, że ja z wielką satysfakcją 

przyjmuje taką decyzję, bo uważam, że jest to krok na przód, że taka sygnalizacja, 

tylko że znowu zabrakło mi jednej bardzo ważnej informacji, a mianowicie kiedy, 

bo w tej chwili uzyskaliśmy informację, że będzie to założone, ale jeszcze będą się 

odbywały różnego rodzaju konsultacje. W związku z tym ja również zwróciłem się 

do Pani Dyrektor z prośbą o wysłanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg o 

określenie, kiedy ta sygnalizacja zostanie zainstalowana. Muszę powiedzieć jedną 

rzecz, jak uzyskam informację kiedy to znowu przekażę Państwu, ale ja jestem 

przekonany, że ta moja determinacja, żeby jednak powstała tamta sygnalizacja, no 

jest szansa na to, że w jakiś sposób zostanie spełniona. Oczywiście to nie jest w 

pełni satysfakcjonujące, ale uważam że sygnalizacja ostrzegawcza będzie takim 
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krokiem na przód. I ostatnie pismo, ja zdaję sobie sprawę, że to jest już 16:30, jest 

bardzo długo, ale wszystkie te pisma powinny być przedstawione Państwu a ono 

dotyczy kwestii związanych z postulatami Organizacji Związkowej 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Państwo pismo 

otrzymaliście dotyczące tego, że Panie tutaj stwierdzają, że pracodawca nie 

rozliczył w sposób właściwy wydatków przekazanych przez NFZ, jako środków 

znaczonych na wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej /Zał. Nr 62/. Związane 

jest to z tym, że przeprowadzona kontrola w innym ośrodku stwierdziła, no nie w 

naszym szpitalu, ale w innym szpitalu, że ten sposób naliczania, który był 

prowadzony był robiony w sposób niewłaściwy i nakazał temu ośrodkowi 

właściwe zrealizowanie tego zobowiązania. I na tej podstawie Panie z 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek żądają, żeby również i w 

naszym szpitalu takie rozliczenie zostało w taki sposób przedstawione. Ja tutaj nie 

czuje się fachowcem, jeżeli chodzi o te kwestie, dlatego poprosimy Panią Dyrektor 

o to, żeby nam wyjaśniła co jest problemem tutaj, jeżeli chodzi o te oczekiwania 

pielęgniarek. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta - Tymoshchuk: Dzień dobry 

Państwu, nazywam się Urszula Kapusta - Tymoshchuk, mam przyjemność 

prowadzić ZOZ Łowicz od 1 lipca tego roku. Proszę Państwa, planowałam 

wypowiedzieć się nawet na sesji w wielu kwestiach, ale no w tym momencie nawet 

zostałam wywołana do tablicy. Więc tak, zacznę od tych mniej przyjemnych 

rzeczy, rzeczywiście dostaliśmy pismo od naszego Związku Pielęgniarek i 

Położnych naszego szpitala w Łowiczu, powiem szczerze z naszym Związkiem 

mamy dobre relacje, pismo jest skierowane odgórnie, ponieważ to w ogóle dotyczy 

szpitala z innej części Polski. Jest tam projekt protokołu pokontrolnego, którego 

jeszcze szpital, którego ta kontrola dotyczy się nie ustosunkował się, więc też nie 

wiadomo jaki będzie finał tego sporu, natomiast mieliśmy spotkanie z Paniami ze 

Związków, spotkanie było bardzo spokojne. Znaczy tak, szczerze mówiąc Panie się 

troszeczkę wycofały, ponieważ one też muszą się wykazać czy działają, wycofały 

się jak gdyby z treści tego pisma, natomiast rzeczywiście my uważamy, że nasze 

naliczenia, to które prowadzi szpital, ponieważ w piśmie jest cały czas wspominany 

inny podmiot leczniczy, to które prowadzi nasza księgowość i nasze kadry, według 

naszego rozeznania jest prowadzone w sposób prawidłowy według wszystkich 

rozporządzeń i wytycznych, więc tutaj Panie też są z nami zgodne. Mamy taką 
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rezerwę finansową tak naprawdę, która wynika z nieobecności pracowników - Pań 

pielęgniarek w trakcie choroby. Nie jest to jakaś tam wielka kwota, natomiast były 

już wystosowywane dwa razy pisma do NFZ-u, jak mamy podzielić tą kwotę. Ta 

kwota jest zarezerwowana w naszej księgowości na wypłaty, natomiast niestety nie 

dostaliśmy odpowiedzi i ten temat już jest drążony od 3 czy 4 miesięcy, także to 

tylko chodzi właściwie o taką drobną kwotę. Natomiast nawet szczerze mówiąc 

sami mieliśmy zaproponować kontrolę z Ministerstwa, żeby po prostu sprawdziła 

nasze finanse, no ale poczekajmy jeszcze co po prostu nam Fundusz odpowie w 

sprawie tych pieniążków, także tutaj uważam, że jest to wszystko prawidłowo. Ale 

przy okazji, skoro już jestem, więc bardzo dziękuje Starostwu za podjęcie decyzji 

w sprawie przyznania stypendiów dla studentów, mam nadzieję, że będzie 

zainteresowanie tą ofertą. To jest spora kwota dla takiego studenta, bo to jest 

dokładnie 2 000,00 zł na miesiąc, więc w budżecie myślę studenta jest to znaczny 

dodatek, to raz. Rzeczywiście mamy braki kadrowe, to jest pediatria i interna, 

najgorszą sytuację mamy na internie, ponieważ kiedyś były tam osoby zatrudnione, 

tam było 7 etatów, w tej chwili mamy 3,7, więc naprawdę dzięki ofiarności 

pracowników, lekarzy, personelu, Pań pielęgniarek, obsługi całej funkcjonujemy i 

powiem szczerze - interny w wielu szpitalach w Polsce są zamykane i są zamykane 

bez sentymentów, dlatego że interna przynosi w tej chwili deficyt. Jeden ze szpitali, 

byłam na spotkaniu dyrektorów szpitali, powiedział, że z czystym sumieniem on 

zamknął jeden oddział, 50 łóżek zamknął, ponieważ ten oddział przynosi mu 

milion deficytu. No my nie możemy też tak patrzeć, więc dlatego wychodzimy 

tutaj, właściwie Państwo wyszli z tym rozwiązaniem, my się pod tym podpisujemy 

i serdecznie dziękujemy. Było zapytanie dotyczące Pań pielęgniarek - tak, 

rzeczywiście nawet w ciągu tych dwóch miesięcy od kiedy sprawuje swoje 

stanowisko przechodziły Panie na emeryturę, 4 Panie z tego co mi wiadomo nie 

przedłużyły umowy, natomiast dwie Panie przedłużyły na pół etatu co nas cieszy i 

jeszcze dodatkowo jedna Pani wiem, że jest na pełnym etacie. Do tego, nie jest to 

sukces, ale na szczęście udaje nam się uzupełniać braki - doszły nam dwie Panie 

położne, w tym jedna młoda absolwentka i dwie Panie pielęgniarki, też jedna 

osoba, która teraz odebrała dyplom, czyli już tutaj mamy 4 i mamy jeszcze Panią, 

która na ten moment deklaruje się pracować 70 godzin w szpitalu w ciągu 

miesiąca, więc tutaj te braki są uzupełniane na bieżąco i miejmy nadzieję, że uda 

nam się po prostu tak prowadzić dalej szpital. To z moich wyjaśnień. Jeżeli chodzi 

o tą fakturę to już jest zapłacona. Zaskoczyła mnie ta skarga, bo mamy swoją 
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księgowość i zwykle wszystko wpływa, jakieś zapytania, do nas. Dziękuję 

serdecznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Ja również Pani 

Dyrektor gratuluję wyboru, gratuluję tego, że będzie mogła Pani kierować naszą 

placówką, chodź zdaję sobie sprawę z tego po ostatniej mojej wizycie na Komisji 

Zdrowia, że nie będzie to łatwe, ponieważ to zadłużenie, o którym mówiliśmy, ono 

narasta, ale liczę na to, że uda się Pani, Panu Dyrektorowi wyprowadzić nasz 

szpital na tą właściwą drogę. Jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia w tym 

niełatwym zadaniu. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta - Tymoshchuk: Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? 

Nie widzę. 

Ad. pkt 33 

Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowała: 

W. Kwasek 

Przewodniczący RPŁ 

 /-/ Marek Jędrzejczak 

 

 

 

 


