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PROTOKÓŁ Nr XIV/19 

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 września 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 17 (nieobecny J. Chudy,                

A. Frankiewicz) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XII i XIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2019/2020. 

6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

10. 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. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
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12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 17 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. 

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? 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, Szanowny Panie Starosto, mam wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu numer 8: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Sprawę mieliśmy referowaną na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, jednak uważam, że jest to temat na tyle obszerny 

i na tyle ważny nie tylko w kontekście Powiatu, jak i przede wszystkim w ujęciu 

młodzieży Powiatu Łowickiego, że należałoby ten temat jeszcze raz gruntownie 

przedyskutować, przede wszystkim skonsultować z młodzieżą, porozmawiać z 

przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej, która już funkcjonuje na terenie 

Łowicza a składa się również z przedstawicieli Powiatu Łowickiego, bo 

Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 

uczniów zamieszkujących teren miasta, ale jest otwarta na wszystkich uczniów 

szkół ponadpodstawowych, także ja wnioskuję o to, żeby ten temat odłożyć na 

później, usiąść do niego raz jeszcze, przedyskutować wnikliwie, prześledzić 
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zapisy statutu, który w moim odczuciu jest lakoniczny i zawiera błędy, 

przeanalizować sytuację podobnych rad w ujęciu ogólnopolskim i naprawdę 

stworzyć fajną kompleksowo przygotowaną dokumentację dotyczącą 

funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatowej, za którą oczywiście ja jestem i 

głosowałem za pozytywną opinią w kontekście tej uchwały na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, ale uważam, że potrzeba jeszcze trochę nad tym popracować. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

proponuję aby nie zdejmować tego punktu z porządku obrad, jest to temat na 

pewno bardzo ważny dla mieszkańców Powiatu Łowickiego, ale powiat jako 

jednostka samorządu terytorialnego zajmuje się wieloma zadaniami, chociażby z 

zakresu bezpieczeństwa, akurat to nie jest temat, który… a jest początek roku 

szkolnego, to nie jest temat, który dotyczy bezpośrednio zagrożenia życia czy 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, także nawet, jeżeli go przegłosujemy czy 

zaczniemy procedurę tej rady to wtedy będziemy mogli w trakcie modyfikować 

ten projekt i zmieniać go i na bieżąco już konsultować z młodzieżą wybraną nawet 

do tej rady, dlatego uważamy, że w związku z początkiem roku szkolnego no 

bierzemy to, można powiedzieć, że troszeczkę spóźnieni jesteśmy z tym 

pomysłem, ale w związku z tym proszę o zostawienie tego punktu w porządku 

obrad. 

Radny Krystian Cipiński: Właśnie Panie Starosto o to spóźnienie chodzi. 

Jesteśmy też w obliczu ważnych przemian, które nastąpiły w kontekście reformy 

edukacji, w związku z tym ja sugeruję, żeby naprawdę przysiąść do tego tematu 

raz jeszcze, skonsultować to z młodzieżą, skonsultować to z Młodzieżową Radą 

Miejską, która funkcjonuje, niech podpowiedzą, bo to są naprawdę osoby, które 

znają się na rzeczy, już kilka lat funkcjonują w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, 

porozmawiać z opiekunami Młodzieżowej Rady Miejskiej, może niektóre rzeczy 

uda się doprecyzować i nie ma pośpiechu, naprawdę, nie ma pośpiechu, żeby 

robić to w tej chwili. Ja sugeruję, żeby ten punkt zdjąć i przysiąść do niego raz 

jeszcze w przyszłości. 

Radny Jerzy Wolski: Ja nie konsultowałem tego absolutnie z Radnym 

Cipińskim, ale dokładnie to samo chciałem powiedzieć, aby zdjąć ten punkt z 

porządku obrad dzisiejszej sesji. W zasadzie argumenty są podobne, byliśmy na 

tej samej komisji, ja uważam, że tego materiału jest naprawdę dużo, czasu 

naprawdę bardzo mało mieliśmy, żeby to spokojnie przeczytać, przeanalizować, 

naprawdę w kilka minut nie da się. Mamy od początku roku szkolnego naprawdę 

kilkadziesiąt dni, w szkole w tej chwili jest wybieranie trójek klasowych, 
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wybieranie trójek szkolnych, tam w tym momencie kształtuje się już czołówka 

osób w szkołach, niech najpierw się uporządkują sytuacje, niech się po prostu 

osoby w szkołach najpierw pokażą te, które będą typowane. Pewnie, że to będą 

wybory namaszczane, osoby jakieś aktywne i wówczas dopiero my z takim czymś 

takim możemy wyjść. Dwa dni co prawda od komisji oświatowej minęło, ale 

pozwoliłem sobie wykonać kilka telefonów i zorientować się co szkoły o tym 

myślą. Nie są sceptycznie nastawione do tego, ale to są też dla nich pewne 

zaskoczenie, nie są jeszcze przygotowane do tej dyskusji, absolutnie. Uważam, 

że nie musimy dziś podejmować decyzji mocą uchwały Rady Powiatu, naprawdę, 

poczekajmy tydzień, miesiąc, zobaczymy co się w szkołach wydarzy, niech 

szkoły z tym tematem się oswoją, ale szczególnie i my. Naprawdę materiał jest 

obszerny, na komisji oświatowej w ciągu kilku minut trudno było nawet rozwinąć 

wątpliwości czy zapytania, bo to nie jest tak od po prostu. Jeśli mamy powołać to 

,,ciało” bardzo ważne, zgadzam się, niech młodzież tutaj w jakiś sposób się tutaj 

angażuje, ale nie tak szybko, że to jest sprawa na cito, tak jak przeniesienia 

budżetowe, zmiany budżetowe, w sposób nadzwyczajny nieraz o 15:00 

musieliśmy się spotykać, bo temat był powiedzmy na jutro. Nie tak szybko. Tym 

bardziej, że powtarzam, po rozmowach z kilkoma osobami przez te dwa dni 

okazuje się, że w szkołach jeszcze są pewne sprawy niepoukładane, mają 

początek roku szkolnego zupełnie nietypowy, bo mają podwójne klasy, tam niech 

się poukłada najpierw w klasach, w szkołach a my dopiero w trzeciej kolejności i 

to co Krystian Cipiński powiedział – bardzo ważna jest tutaj rozmowa z 

przedstawicielami czy z osobami koordynującymi Młodzieżową Radę Miasta, bo 

to w jakiś sposób też będą się te nazwiska dublowały. Ja uważam Panie Starosto, 

że my nie jesteśmy dziś przygotowani do głosowania nad ta uchwałą. 

Radny Krystian Cipiński: Jeszcze uzupełnienie do mojej wcześniejszej 

wypowiedzi, chciałem powiedzieć, że obecnie trwają wybory do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku z tym dajmy też szansę, żeby te wybory 

się odbyły takim trybem, jakim zostały zaplanowane, jak zostały ogłoszone. One 

też dadzą nam wyobrażenie, które osoby zostaną ewentualnie do tej Rady 

wybrane i stworzą też jakby obraz potencjału, z którego będzie można korzystać 

w ramach Powiatowej Rady Młodzieżowej. Naprawdę tutaj myślę, że trzeba dać 

szansę, żeby zaistniał już temat, który funkcjonuje na przestrzeni ostatnich kilku 

lat, czyli Młodzieżowa Rada Miejska, bo to już jest realizowane i później dalszym 

torem poprowadzić kolejny temat, czyli Powiatową Radę Młodzieżową, także 

dajmy trochę czasu. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chcą zakończyć dyskusję chciałem 

powiedzieć, że jesteśmy Radą Powiatu i nie zajmujemy się tym, oczywiście 

pomagamy gminom, współpracujemy z gminami, za chwilę zresztą zgłosimy tutaj 

dodatkowy punkt, ponieważ przetargi na drogi wcześniejsze zakończyły się dla 

nas nawet bardzo pomyślnie, ale te, które zostały zrobione później już mniej 

pomyślnie, dlatego trzeba będzie tam dołożyć na Nieborów 188 000,00 zł, 

natomiast w naszym interesie jest dbać o powiat i to jest nasza troska, aby powiat 

miał taką Młodzieżową Radę. To, co robi sobie miasto to jest sprawa miasta, 

akurat nic nam do tego a chcielibyśmy również, żeby chociażby szkoła w 

Zduńskiej Dąbrowie też mogła uczestniczyć w tych planach i szkoła Pijarska 

również, więc myślę, że to już głosowanie, że tak powiem pokaże jaka jest wola 

rady. 

Radny Krystian Cipiński: No myślę, że ta troska o społeczność młodzieży w 

szkołach ponadpodstawowych jest już też zapewniona też właśnie w kontekście 

funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej, bo przecież na tych uczniach i 

tam ta idea samorządowa jest strzeżona. To, że powstaje Młodzieżowa Rada 

Powiatowa jest pomysłem ciekawym i dobrym, godnym uwagi, ale tak jak 

powiedział Pan Starosta na Komisji Edukacji – jest to pewnego rodzaju 

eksperyment, także taki eksperyment trzeba wykonywać też w sposób 

metodyczny, z dobrym przygotowaniem, nie trzeba tego robić na już, dajmy sobie 

jeszcze trochę czasu, no i jeszcze pytanie do Pana Starosty: czy wybór do 

Młodzieżowej Rady Powiatu w jakiś sposób blokuje wybór do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej, bo takie sygnały też z różnych źródeł docierają? 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja w innym temacie, ja chciałem wprowadzić 

jeszcze jeden punkt, o którym mówił Pan Starosta, chciałbym wprowadzić projekt 

uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu droga powiatowa nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek 

Bobrowniki – Bełchów znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów i wyjaśnię, że właśnie w wyniku przetargu okazuje się, że kwota 

przeznaczona przez nas na uzupełnienie środków budżetu jest za niska, przetarg 

wyszedł o 370 tys. zł wyżej, no ale tutaj Starosta domówił się z Wójtem, że tą 

kwotę pokryjemy po połowie, czyli my dokładamy 188 000,00 zł i podobną kwotę 

dokłada Gmina Nieborów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w 
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obradach XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:40 wznowił obrady 

XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z tym, że wpłynęły dwa 

wnioski do porządku obrad to będziemy teraz głosowali za przyjęciem tych 

wniosków. 

Radny Krystian Cipiński: Przechodzimy już do głosowania a ja jeszcze 

chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź, bo właściwie nie było już później 

możliwości przedyskutowania z Panem Starostą tematu. Ja tylko przypomnę, 

może już jestem nudny, ale w kontekście Młodzieżowej Rady Miejskiej jak to 

wyglądało – tworzyliśmy statut wspólnie z moim przyjacielem Michałem 

Trzoską, Państwo również go znają, z Panią Sekretarz Marią Więckowską, 

wyglądało to tak, że jeździliśmy do Skierniewic, byliśmy w szkołach, 

konsultowaliśmy to z uczniami i dyrektorami, odwiedziliśmy w Skierniewicach 

przedstawicieli tamtejszej Młodzieżowej Rady Miejskiej, rozmawialiśmy o 

kwestiach ważnych w statucie, wykluczaliśmy te błędy, które były popełnione już 

kiedyś a były to takie same błędy, które są popełnione w tym statucie, m.in. chodzi 

mi o kwestie kadencji tej Młodzieżowej Rady Powiatowej, gdzie obecnie trend 

zmierza do tego, żeby te kadencje były jak najkrótsze, żeby ta rotacja młodzieży 

była większa, żeby kadencja trwała optymalnie rok. Wówczas osoba decydująca 

się na udział w takiej Radzie może zaznajomić się z tematem, może po prostu 

stwierdzić, że po roku to nie jest to a po roku zdecydować o tym, żeby 

kandydować na kolejną kadencję. W kontekście 3 lat, tak jak wpisane jest tutaj w 

statut, my tak naprawdę kierujemy tą ofertę do uczniów klas pierwszych. Ci z 

wyższych klas są przez taki statut niestety wykluczani, żeby nie użyć słowa 

eliminowani, także to jest kolejny argument, który przemawia za tym, żeby ten 

punkt zdjąć i naprawdę na spokojnie go jeszcze raz omówić, omówić również z 

młodzieżą, z dyrektorami szkół na spokojnie. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zdjęciem z 

porządku obrad punktu 8: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz/: 

Za  – 7 
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Przeciw  – 10 

Wstrzymało się  – 0 

Nie zdjęli z porządku obrad pkt 8: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

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

zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 

kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatowa nr 

2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 9 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga 

powiatowa nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.   

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XII i XIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2019/2020. 

6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 
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7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w 

sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatowa 

nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

11. 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. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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

obradach XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:55 wznowił obrady 

XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XII i XIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XII Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XII Sesji RPŁ? 
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Nie widzę. Protokół z XIII Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 

Czy są uwagi do protokołu z XIII Sesji RPŁ? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informacje nt. 

podsumowania roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020. /Zał. Nr 5/ 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie do Pani Dyrektor: czy w związku z 

tym, że rozpoczął się nowy rok szkolny, dochodzą mnie informacje, że w dalszym 

ciągu nie są wyremontowane klasy, które miały być wyremontowane podczas 

wakacji, czy to jest prawdą czy to jest nieprawdą, czy faktycznie zostały te klasy 

i szkoły przygotowane do nowego roku szkolnego z remontami i wszystkie 

remonty zostały ukończone do końca wakacji? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak Panie Radny, muszę 

potwierdzić dlatego, że nie we wszystkich naszych szkołach przez okres 

wakacyjny udało się przeprowadzić chociażby wszystkie postępowania 

wynikające z zamówień publicznych. Na sesji sierpniowej też zostało przekazane 

zadanie inwestycyjne chociażby do I Liceum i wskutek powyższego też muszą 

mieć przesunięcie w czasie. Potwierdzam, że nie wszystkie sale zostały 

wyremontowane. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja tak w dalszym ciągu pytam, przekazane 

zostały zadania - w związku z czym zostały przekazane? Czy nie został 

rozstrzygnięty przetarg, bo nikt nie stanął do przetargu? Z czym te problemy z 

zamówieniami się wiązały? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Znaczy nie, te działania 

przetargowe są jak najbardziej prowadzone, bo one nie powodowały żadnych 

komplikacji. Przyznam szczerze, nie wiem czemu to zadanie zostało… bo ono 

pierwotnie było zaplanowane w Starostwie i zostało przeniesione z racji, że 

realizuje je szkoła i może tylko i wyłącznie z tego powodu. 
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Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, bo właśnie zawsze było tak, że mieliśmy 

tutaj swoich specjalistów w Starostwie i tak naprawdę dzięki ich pomocy 

większość tych remontów czy inwestycji można było realizować sprawniej. A z 

czym to się wiązało, że zostało to przekazane do szkoły? To jest ułatwienie dla 

dyrektorów czy to była prośba dyrektorów? Może by Zarząd odpowiedział jak 

Pani nie wie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc chciałbym tylko tak zwrócić 

uwagę, że remonty na pewno byłyby szybciej skończone, jeżeli poprzedni Zarząd 

by je zaplanował już wcześniej i zrealizował. No przecież było wiadomo, że 

będzie podwójny rocznik, to tak po pierwsze, wiem że to jest może zabawne co 

dla niektórych, ale przez to mamy też problemy tak, w szkołach, że nie zostało na 

przykład zaplanowane podwójne dofinansowanie dla szkół Panie Starosto Figat, 

to też jest teraz problem na naszych barkach. No ale jeżeli chodzi o remonty szkół 

to musimy zwrócić uwagę, że podczas takiego dużego projektu, który teraz 

realizujemy jest dużo różnych problemów związanych z tym, że wszystko robi 

nasz Wydział Zamówień Publicznych, dlatego my idziemy też w tą stronę, żeby 

po części szkoły przejmowały niektóre zadania takie podstawowe, np. remonty, 

jak remont za około powiedzmy tam 100 tys. zł szkoła też mogłaby sama 

przeprowadzić, jeżeli by oczywiście by ktoś tej szkole pomógł z naszego 

wydziału, dlatego też chcieliśmy, żeby to szkoła wykonała i tak będziemy też 

robić, żeby po części szkoły przejmowały te niewielkie remonty i robiły je we 

własnym zakresie, żeby odciążyć nasz wydział, który ma bardzo dużo różnych 

innych zadań, jak np. remonty czy to szpitala czy pisanie większych projektów. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Starosto ja mam pytanie czy wybory 

samorządowe to odbywały się w tym roku przed wakacjami czy odbyły się w 

2018 roku? Od 2018 roku mamy obecny Zarząd. A może by Pan Starosta jeszcze 

odpowiedział do kiedy będzie z jakieś niedociągnięcia obecnego Zarządu 

odpowiadał poprzedni Zarząd? Może ustalimy datę i wtedy już weźmiecie na 

siebie odpowiedzialność, co? 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, myślę że bardzo fajnie jest tak 

stwierdzić, natomiast chcę powiedzieć, że do wakacji nowy Zarząd miał ponad 

pół roku. Zakres remontów w szkołach określa się gdzieś tam na poziomie połowy 

kwietnia do połowy maja, no to mnie i moich kolegów w Zarządzie nie było już 

w tym czasie prawie pół roku. To, że był podwójny rocznik poprzedni Zarząd 

przewidywał, pozostawił rezerwę oświatową w projekcie budżetu na poziomie 

Pani Skarbnik jakim? 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 900 000,00 zł. 

Radny Krzysztof Figat: 900 000,00 zł a całe wolne środki z roku 2018 wynosiły 

6,7 mln zł, więc proszę nie opowiadać takich bzdur i dyrdymałów, że poprzedni 

Zarząd nie zaplanował remontów. Poprzedni Zarząd mógł zaplanować tylko i 

wyłącznie inwestycję wieloletnią długoterminową. Bieżące remonty to są 

remonty wynikające w szkołach tak naprawdę w okresie, kiedy młodzież przestaje 

prowadzić mieć zajęcia lekcyjne, gdzie w technikach kończy się rok szkolny 

wcześniej egzaminami i to jest okres na to, gdzie dyrektorzy przygotowywali 

zapotrzebowanie na remonty bieżące, bo to mówimy o remontach bieżących, nie 

o inwestycjach w szkołach. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem czy mogę teraz czy poczekamy 

na Radnego Śliwińskiego, bo on pytania zadawał. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałbym odpowiedzieć Radnemu 

Figatowi, że te 900 tys. zł to jest mniej niż połowa tego, co jest potrzebne. 

Radny Krzysztof Figat: Było z czego dołożyć. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: No z tym dokładaniem to ja już kiedyś 

tłumaczyłem, że to nie tak bardzo, bo większość tych środków, to wszystko miało 

swoje przeznaczenie, może tak. Proszę przeanalizować, na prośbę Radnego 

Krzysztofa Górskiego takie rozliczenie nadwyżki wszyscy radni dostali, więc 

proszę przeanalizować na co były wydane te pieniądze. Poza tym planowanie 

remontów – remont może się planuje i w kwietniu, tylko że żeby go zaplanować 

to najpierw trzeba zaplanować pieniądze a te się planuje we wrześniu, do końca 

września przypominam składa się wnioski do budżetu przyszłorocznego. Można 

zakresu nie znać, ale że ta sala się sypie, wali no to powinno być już zgłoszone do 

końca września roku poprzedniego. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, może temat zmienimy w tym 

momencie, chciałbym się dowiedzieć czy były w Wydziale zrobione takie 

szacunki, w związku z tym, że od 1 stycznia 2020 roku jest planowany przez Rząd 

zapowiadany wzrost płacy minimalnej dość znaczny i nie wliczanie stażu pracy 

dla pracowników, który był wliczany do podstawy, aby to minimum uzyskać i 

jakiej mniej więcej ilości pracowników naszych szkołach dotyczy ta sytuacja, 

gdzie będziemy musieli i mogli podnieść te pensje tym, którzy najmniej 

zarabiają? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Znaczy ja na ten moment nie 
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dysponuje takimi informacjami, aczkolwiek wiem, że prowadzone są wyliczenia 

zarówno na wysokości Wydziału Finansowego dopiero na planowane, więc jeżeli 

jest taka potrzeba przekazania takiej informacji to ja przygotuję stosowny 

materiał, żebyśmy wiedzieli ile w jakiej szkole i jakie kwoty. 

Radny Piotr Gołaszewski: Proszę o przygotowanie takiego materiału na 

następną sesję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu, że 

pracujemy nad tym z Panią Skarbnik, na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że 

damy radę. 

Ad. pkt 6 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o naborze 

do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 

2019/2020. /Zał. Nr 6/ 

Radny Krzysztof Figat: Pani Dyrektor, ja na Komisji mówiłem o takiej dla mnie 

niezrozumiałej rzeczy, że w Technikum Nr 2 nie powstała klasa branżowa mimo 

11 chętnych. Źle się stało, że ta klasa nie powstała, bo proszę Państwa to nie jest 

tak, że wszyscy są super zdolni, chyba że ja się mylę, dlatego prosiłem o wyniki 

egzaminów końcowych, to pierwsze pytanie i drugie pytanie też dotyczące 

oświaty i Technikum Nr 2, ale to chyba do Pana Starosty pytanie, czy to prawda, 

że nauczyciel niebędący nauczycielem tego Zespołu robił tam awans zawodowy 

i co z tym awansem zawodowym się stało? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o awans zawody to myślę, że 

Pani Dyrektor tutaj odpowie, natomiast jeżeli idzie o klasy no to nabór w tej 

szkole jest bardzo dobry i był bardzo dobry a klasy branżowe jak widać nie 

zniknęły a wręcz przeciwnie, mają szansę na rozwój w innych szkołach, więc z 

naszej strony nie ma tutaj żadnego problemu. 

Radny Krzysztof Figat: Ja rozumiem, że ze strony Pana Starosty nie ma żadnego 

problemu, ale żebym mógł odpowiedzieć to najpierw bym prosił tą ilość punktów 

z jaką została przyjęta młodzież do Technikum Nr 2. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Pierwsza informacja dotyczy 

uczniów, którzy aplikowali po szkole podstawowej i była to ilość 4 uczniów, które 
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ja mam tutaj odnotowane i według punktacji jedna osoba z najwyższą ilością 

miała 72,25 pkt, druga 61,3 pkt, trzecia 54,55 pkt, czwarta 52 pkt i teraz jak 

sprawdziłam, bo miałam taką możliwość, dwoje uczniów zostało przyjętych do 

technikum w ZSP Nr 2, jedna osoba została przyjęta do Szkoły Branżowej w ZSP 

Nr 1 i jedna osoba do ZSP Nr 3, ale wybaczcie Państwo nie dostałam informacji 

czy do technikum czy do branżówki. W przypadku szkoły po gimnazjum było ich 

7 w ramach pierwszej preferencji i tak, z najwyższą ilością punktów było to 70 

pkt, kolejna osoba 67,8 pkt, 62,8 pkt, 62,6 pkt, 61,8 pkt, 60,4 pkt i najmniejsza 

ilość punktów już 46,2 i wszyscy ci uczniowie w ramach preferencji, które zostały 

wskazane w naborze zostali przyjęci do ZSP Nr 1. 

Radny Krzysztof Figat: Nie o to pytałem. Ja pytałem o punktację w technikum. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie przygotowałam takiej 

informacji. 

Radny Krzysztof Figat: To chcę powiedzieć, że jeżeli uczniowie z punktacją 72, 

60 składali dokumenty do szkoły branżowej to ja poproszę Panią Dyrektor, żeby 

Pani Dyrektor łaskawie wypisała punktację przyjętych do technikum, ilość osób 

w przedziale od 70 w dół, już nie potrzeba w górę, od 70 w dół. Pan Starosta 

mówi, że jest wszystko w porządku, natomiast tego kierunku, który ja bym się 

zgodził, gdyby w ZSP Nr 1 bądź w ZSP Nr 3 był kierunek mechanizacji rolnictwa, 

natomiast została wycięta nie klasa branżowa, tylko został wycięty kierunek 

mechanizacja rolnictwa ze szkoły branżowej, bardzo źle. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja trochę czegoś tu nie rozumiem, 

bo taki kierunek na Blichu jest, nie jest to szkoła branżowa, ale taki kierunek jest, 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dokładnie i chciałem powiedzieć, że 

nie rozumiem tego zamieszania. Szkoły branżowe są, szkoły dostały te 

powiedzmy właśnie, na które chcielibyśmy postawić, żeby kształciły właśnie 

zawód, bo na tym nam zależy. One nabrały, klasy są z czego jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Ja rozumiem, że to jest jakiś problem, który nie do końca przez Panią 

Dyrektor, albo Pan Radny to sformułował jakoś niefortunnie, to bym proponował, 

żeby Pan Radny na piśmie może takie tematy formułował i na piśmie wtedy Pan 

Radny zgodnie zresztą z prawem otrzyma odpowiedź. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałbym tylko jeszcze wyjaśnić, bo tu takie 

wrażenie Pan Radny Figat stworzył, jakobyśmy jedenaściorgu dzieci nie dali 

możliwości, czy młodzieży uczenia się w szkole branżowej. No nie, nie jest tak. 

Wie Pan, że nie można hodować w gołębniku strusi i ta ustawa mówi tyle, że to 
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musiały by być dwie klasy, więc dwie klasy dla jedenaściorga dzieci to trochę jest 

chyba przesada. 

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ja chcę tutaj 

obciążyć Państwa winą za brak możliwości uczestnictwa w szkole branżowej na 

Blichu 11 osób, natomiast z doświadczenia wiem i myślę, że Pan Starosta 

Michalak też wie, że otwieraliśmy np. w ZSP Nr 3 szkołę branżową przy 

deklaracji 4 osób. Dzisiaj tych osób na Podrzecznej w drugiej klasie naliczyliśmy 

na komisji 20 parę osób. Proszę Państwa, otwieraliśmy dla 4, dzisiaj jest 28, 

ponieważ nie wszystkie dzieci poradzą sobie w technikum i tam, gdzie jest szkoła 

branżowa, gdzie są technika i szkoła branżowa ta młodzież nieradząca sobie na 

początku ma możliwość kontynuowania spokojnej nauki w szkole branżowej i 

potem kontynuowania w liceum bądź w technikum, różne możliwości i tu o to 

chodziło. Myślę, że to nie skończyłoby się ani na tych 11 osobach, pytanie jest 

takie co się stanie. No wiadomo co się stanie, jeżeli ktoś sobie nie poradzi na 

Blichu w technikum to musi szukać szkoły branżowej w ZSP Nr 1 lub ZSP Nr 3, 

ale nie ma możliwości kontynuowania nauki w wybranej szkole, jaką jest ZSP Nr 

2. Tu o to chodziło. Myślę, że jak Pani Dyrektor przedstawi ilość punktową z jaką 

została młodzież przyjęta do techników a tych techników jest klas 12, więc 

naprawdę bardzo dużo i ja myślę, że gdyby ta klasa branżowa była na Blichu i po 

szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej to uważam, że w technikum byłby 

wyższy poziom a te klasy byłyby zapełnione. Takie jest moje zdanie, potwierdzają 

to lata poprzednie, gdzie sami musicie Państwo przyznać, że otwieranie klasy 

branżowej przy 4 deklaracjach było wielkim ryzykiem, natomiast z praktyki 

wiadomo, że nie wszyscy sobie w tym technikum poradzą i nie wszyscy są super 

zdolni. Mam nadzieję, no dzisiaj już jest po wszystkim, mam nadzieję, że po 

przejściach do tych innych szkół na przyszły rok Państwo jednak przemyślicie tą 

sytuację i do tej szkoły branżowej na Blichu powrócimy. Tym bardziej, że tam ja 

nie pamiętam, żeby kiedyś nie było klasy branżowej, teraz branżowej kiedyś 

zawodowej na Blichu, tym bardziej, że był tam kierunek po pierwsze 

mechanizacja rolnictwa, po drugie obsługa sprzętu i maszyn przetwórstwa 

spożywczego. Pracowanie na to, żeby uruchomić ten kierunek jest bardzo trudne 

i długotrwałe, jest tutaj widziałem Dyrektora Żywickiego i może powiedzieć ile 

czasu czekamy na nabór do klasy operator maszyn i sprzętu kolejowego, w 

skrócie mówiąc maszynista. Dzisiaj brakuje ponad 10 tysięcy maszynistów i nie 

można nabrać do technikum młodzieży, która… Proszę Państwa, maszynista 

zarabia około 10 tys. zł, dlaczego tak się dzieje? Szkoda, że tak się stało, mam 

nadzieję i moja gorąca prośba i nie tylko moja, żeby to jednak przy tworzeniu, bo 
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za chwilę będziemy tworzyć rozkład klas na rok następny, to już jest lada moment, 

żeby jednak wziąć to pod uwagę. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja jeszcze tylko poinformuje, bo 

konsultowaliśmy się z Kuratorium w zakresie możliwości połączenia podstawy 

programowej zarówno dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, więc tam 

nie było możliwości, żeby nawet połączyć, aczkolwiek wiem, że Dyrektor starał 

się. Jest na sali Pani Wicedyrektor z danej szkoły to może ja poproszę o takie 

informacje. 

Wicedyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu Maria Tataj: Nazywam się 

Maria Tataj, jestem Wicedyrektorem ds. Kształcenia Ogólnego i Egzaminów 

Zewnętrznych i proszę Państwa, ponieważ dysponuję informacjami, o które 

Starosta Krzysztof Figat pytał, więc poinformuję Państwa, że progi punktowe, 

minimalna liczba punktów zakwalifikowanych do przyjęcia w zawodach: technik 

informatyk – 85,40 pkt, technik logistyk – 76,6 pkt, technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 63,6 pkt, technik żywienia i usług gastronomicznych 72,6 

pkt, technik technologii żywności 71,6 pkt. To są progi punktowe przyjętych do 

technikum po gimnazjum, natomiast po szkole podstawowej progi punktowe są 

następujące: technik informatyk – 73 pkt, technik logistyk 61 pkt,  technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 63,5 pkt, technik żywienia i usług 

gastronomicznych – 66,95 pkt, technik agrobiznesu – 33 pkt, minimalny próg 

punktowy. Jeszcze dodam tylko jeszcze, że proszę Państwa, tak do końca nie 

możemy porównywać progów punktowych, ponieważ są inne przedmioty w 

procesie rekrutacji. Do szkoły branżowej w procesie rekrutacji była uwzględniona 

jako dwa przedmioty dodatkowe – technika i informatyka, czyli przedmioty, które 

w kształceniu w szkole branżowej większy nacisk kładziemy na przygotowanie 

do pracy w zawodzie, natomiast technikum to jest szkoła poza przygotowaniem 

pracy w zawodzie to również przygotowująca do egzaminu maturalnego i w 

każdym typie technikum poza językiem polskim, matematyką, w procesie 

rekrutacji brane były inne 2 przedmioty bardziej znaczące, czyli chemia, biologia, 

no nie będę tu szczegółowo, bo to zależy od kierunku, więc tak naprawdę nie 

możemy chyba porównywać. Należałoby sięgnąć do wyników egzaminu i ustalić 

progi punktowe dla tych osób, które aplikowały do szkoły branżowej i do 

technikum. 

Radny Michał Śliwiński: Jeszcze mam pytanie, czy Pani Dyrektor dobrze 

przeczytała, że 33 pkt do technikum? 
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Wicedyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu Maria Tataj: Do technikum 

agrobiznesu, tak. To osoba z orzeczenia.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem, bo nie było długo Pana 

Radnego Śliwińskiego, ale krótko odpowiedzieć jednym zdaniem: najważniejsze 

jest to, że chociaż my żadnych planów nie zastaliśmy tutaj przygotowania do 

nowego roku szkolnego a było to wiadome od 3 lat, że będzie taka sytuacja, no 

ale już ok. W każdym razie zajęcia odbywają się bez problemów, uczniowie 

kończą lekcje tak jak kończyli w zeszłym roku, czyli nie ma jakichś dodatkowych 

lekcji i przez to, że szkoły nie są przygotowane i o to nam właśnie chodziło, a w 

tej chwili w sposób przemyślany przeprowadzamy czy kończymy te zadania, 

które zaczęliśmy. Być może i trochę za późno, ale to już i tutaj Pan Janusz 

Michalak na ten temat mówił i Pan Wicestarosta, także staramy się, żeby 

wszystko było w szkołach, przebiegało bez problemów i tak też się dzieje. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja chciałam jeszcze tylko 

dopowiedzieć, jeden temat był na Komisji Edukacji – Zespołu Opieki 

Zdrowotnej, o które wnioskował również Pan Figat i chciałam powiedzieć, że z 

dokumentów, którymi dysponuję nie ma specjalnie jakichś dużych różnic ani 

spadkowych ani wzrostowych. Jest na sali Pani Dyrektor i Pan Dyrektor jest tutaj, 

więc można będzie… A jeżeli już to tylko chciałam dopowiedzieć, że w związku 

z podjętą uchwałą na sesji sierpniowej odnośnie pomocy stypendialnej dla lekarzy 

to prowadzone są kolejne działania i tylko powiem, że jedna oferta już wpłynęła, 

termin składania jeszcze nie skończył się, więc działania są prowadzone. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób, że niektóre 

te kwestie związane ze służbą zdrowia i z naszym szpitalem, mamy sprawy różne, 

więc myślę, że możemy się do tego wtedy odnieść. 

Radny Krzysztof Figat: Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi co z tym 

awansem zawodowym? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja takich danych nie mam, żeby 

nauczyciel, który nie jest zatrudniony w szkole uzyskał stopień awansu 

zawodowego. 

Radny Krzysztof Figat: Nie uzyskał stopnia awansu zawodowego, ponieważ 

Kuratorium to uchyliło. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj jest pytanie do Pani Dyrektor 

takie: czy miała miejsce na terenie szkoły sytuacja taka, że nauczyciel, który nie 
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był pracownikiem szkoły realizował staż na kolejny stopień awansu zawodowego. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Proszę Państwa, to jest sprawa, 

która dotyczy wniosku o stopień awansu zawodowego z 2016 roku i ponieważ 

toczyły się postępowania wyjaśniające, procedura dotycząca rozpatrywania tego 

wniosku jest taka, jak w dniu złożenia wniosku, więc organem właściwym do 

rozpatrzenia wniosku jest jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla 

zatrudnienia danej osoby. Tak, umowa o pracę potwierdzę została rozwiązana, 

aczkolwiek obowiązkiem organu prowadzącego było przeprowadzić dalsze 

postępowanie dotyczące awansu zawodowego. 

Radny Krzysztof Figat: Czy ten awans nie został uznany przez Kuratorium czy 

Komisja… 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Jeszcze nie mam takiego 

stanowiska Kuratorium, dlatego że trwają działania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z mojego doświadczenia jest tak, że 

tutaj najlepiej, gdyby wypowiedział się w tej sprawie dyrektor szkoły, bo tutaj 

mamy konkretny przykład konkretnego pracownika. Proszę pamiętać, że staż trwa 

określony czas, w tym czasie może dojść do sytuacji zmiany miejsca zatrudnienia. 

Ja konkretnie nie wypowiem się w tej sytuacji, bo najlepiej może to zrobić tylko 

i wyłącznie dyrektor placówki, w której nauczyciel był zatrudniony, potem udzieli 

informacji czy umowa została rozwiązana, ale już takie precyzyjne informacje 

myślę, że powinien to zrobić dyrektor placówki. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja mam taką prośbę, chociaż może to 

powinien być wniosek, ale nie będziemy głosować, mam taką prośbę do Pana 

Przewodniczącego, że te pytania, które padły ze strony Pana Krzysztofa Figata to 

wymagają takiej szczegółowej, drobiazgowej odpowiedzi i myślę, że tego typu 

pytania powinny być zadawane na piśmie i odpowiedzi również udzielane na 

piśmie, żeby nie było… Ja sądzę, że ¾ osób na sali nie wie o co chodzi, jeśli idzie 

o to ostatnie pytanie, więc dlatego też sprawa jest bardzo skomplikowana, jeśli 

idzie o to pytanie, a nikt tu z radnych mimo, że może poza Panem 

Przewodniczącym nie jest ekspertem od prawa oświatowego, które jest zupełnie 

inne niż prawo i Pan Starosta to wie dobrze, dlatego nie chcielibyśmy tutaj 

udzielać odpowiedzi i nieprzemyślanej, bo sprawa jest po prostu bardzo 

skomplikowana, aczkolwiek nie ma ona w ogóle żadnego wpływu ani na 

funkcjonowanie szkół ani na funkcjonowanie Starostwa ani na jakieś tam inne 

względy finansowe czy inne. Po prostu jest to jedna z wielu, w naszym kraju to 
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się zdarza, skomplikowanych spraw prawnych. 

Radny Krzysztof Figat: Ostatnie pytanie, już obiecuję, że nie będę więcej pytał. 

Czy Dyrektor ZSP Nr 2 uczestniczył w komisji przy tym awansie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób, że… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Poproszę, aby odpowiedzi na te poprzednie 

pytania, o których mówiła Pani Dyrektor z Blichu oraz te teraz zostały udzielone 

Panu Radnemu na piśmie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja przychylam się do takiego 

wniosku, zwrócimy się do Dyrektora o to, żeby udzielił nam takich informacji 

konkretnie jak przebiegał ten proces awansu zawodowego i sprawę związaną z 

jego rozstrzygnięciem, czyli uchyleniem, tak jak przynajmniej twierdzi Pan 

Radny, przez Kuratorium Oświaty. Myślę, że na następnej sesji taka informacja 

zostanie przez Panią Dyrektor przygotowana. 

Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/ oraz informacja o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

/Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska Z uwagi, że mieliście Państwo 

udostępniony materiał pozwolę sobie nie odczytywać statutu i regulaminu, jeżeli 

chodzi o działanie Rady Powiatu. 
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Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni 

Państwo Radni, analizując statut przedstawiony jako załącznik do niniejszego 

projektu uchwały pozwoliłem sobie wychwycić kilka, jeżeli nie kilkanaście, a 

pewnie jeszcze gdybym dłużej się zastanowił niejasności, by nie mówić wprost 

błędów. Przede wszystkim kadencja 3-letnia, to już o tym mówiłem, to jest 

kwestia bardzo kłopotliwa w przypadku uczniów wyższych klas, należałoby to 

przedyskutować i przemyśleć. Trzech koordynatorów Młodzieżowej Rady, ja nie 

wiem naprawdę co naprawdę tutaj trzeba aż tak bardzo koordynować, żeby to 

były 3 osoby, przeważnie jest to jedna osoba analizując sytuację w innych radach 

młodzieżowych. Informacja o terminie pierwszych wyborów powinna się znaleźć 

w tym statucie, bo tego nie ma i po przeprowadzeniu takich wyborów powinno 

się statut w dalszej kolejności zaktualizować ten zapis o tym, że wybory są 

zwoływane w ciągu 60 dni od ogłoszenia itd., wówczas ma uzasadnienie, ale 

obecnie nie wiemy kiedy powinny się odbyć wybory. Zapisy o uczniach 

niepełnoletnich – nie wiemy co w przypadku osób, które jeszcze nie osiągnęły 

pełnoletności, czy wymagana jest zgoda rodziców, no to też jest istotna 

informacja. I teraz tak, traktujemy tą Radę w formie takiej edukacji pobudzania 

poczucia samorządności u uczniów, to jest bardzo szczytna idea, ale to jest 

niepoważne traktowanie wyborów, bo paragraf 14 pkt 4 mówi o tym, że w 

przypadku równej liczby głosów kandydatów jest przeprowadzane losowanie. No 

to tutaj już troszeczkę ujmujemy randze tej Rady. Wygaśnięcie mandatu – nie ma 

zapisu na przykład na jakiej podstawie mielibyśmy to szerzej traktować, czyli na 

przykład na podstawie nieobecności, bo będzie się tak zdarzać i to jest nagminna 

sytuacja w kontekście młodzieżowych rad, że uczniowie z różnych przyczyn nie 

będą mieli możliwości brać udziału w posiedzeniach rady. Co w przypadku kiedy 

wybrany uczeń nie pojawi się w ciągu 3 lat na żadnym posiedzeniu? Czy 

będziemy takiego ucznia wciąż traktować jako radnego? To trzeba też uwzględnić 

w statucie. A co w przypadku, gdyby taki uczeń sam na swój wniosek chciał 

zrezygnować z funkcjonowania w Radzie? Też nie ma mowy w statucie o tym. 

Przejdźmy do regulaminu – obrady raz na kwartał, no to jest minimum raz na 

kwartał, ale znając życie to pewnie nie częściej raz na kwartał. No w przypadku 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu odbywają się minimum, taki jest zapis 

statutowy, raz na dwa miesiące a odbywają się realnie raz w miesiącu. Trzeba 

tutaj jednak gdzieś ten rygor i systematyczność utrzymywać. Terminy nie mogą 

kolidować z zajęciami, a właśnie ,,ze zajęciami” – do poprawy, zajęciami 

szkolnymi. No a co z dojazdem uczniów, szczególnie w kontekście uczniów ze 

szkoły w Zduńskiej Dąbrowie? Uważam, że zapis o jednym 
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wiceprzewodniczącym jest też nie do końca przemyślany, bo tak jak 

wspomniałem wcześniej może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie zarówno 

przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczącego. Drugi przydałby się, bo może 

będzie taka konieczność, żeby on zajął ich miejsce i poprowadził obrady. No i 

Szanowni Państwo na sam koniec postanowienia Rady – tutaj już podeszliśmy do 

tematu, mówię podeszliśmy jako Rada, podeszliśmy do tematu poważnie, bo 

postanowienia Młodzieżowej Rady są formułowane tylko i wyłącznie w formie 

uchwał. Uchwały mają swoje zobostrzenia, swoją konstrukcję, jest to kwestia 

bardzo poważna, no tutaj zapisali to Państwo w formie takiej no mocno 

sprecyzowanej, a myślę, że warto byłoby dać szansę młodzieży formułować 

swoje postanowienia w sposób prostszy, w sposób stanowisk, w sposób opinii. 

Pamiętajmy o tym, że Młodzieżowa Rada jest organem doradczym, 

opiniotwórczym, także nie zawsze będzie taka konieczność, żeby podejmować 

uchwały a myślę, że taka konieczność będzie właściwie znikoma. Także to jest 

można powiedzieć zbiór uwag, które mam wyłapane dosyć szybko od startu 

dzisiejszej sesji, ale myślę, że gdyby tak jeszcze bardziej szczegółowo wgryźć się 

w ten temat no to statutu naprawdę wymaga mocnego liftingu i to, co 

powiedziałem na początku jak sugerowałem, żeby ten punkt przełożyć na kolejne 

posiedzenie, późniejsze posiedzenie Rady Powiatu, no to warto do tego statutu 

przysiąść na poważnie i wprowadzić chociaż te zmiany, o których mówię. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja absolutnie nie zgodzę się ze zdaniem 

Radnego Krystiana Cipińskiego dlatego, że większość tych zgłoszonych przez 

Pana uwag no to analogicznie do funkcjonowania rad gmin czy powiatów, bo 

przecież to, że raz na kwartał chociażby ten przykład no to jest normalnie w 

ustawie zapisane, że każda rada gminy, powiatu czy województwa ma obowiązek 

zbierać się nie rzadziej niż raz na kwartał i analogicznie tam można w ten sam 

sposób potraktować to i nie widzę tutaj jakichś problemów z tym. Zawsze 

wszystko można udoskonalać i prowadzić, a jeśli idzie o statutu czy regulacje to 

z mojego doświadczenia to można i bez końca poprawiać i myślę, że 

najważniejsze jest to, aby Rada Powiatu mogła działać. To, że są rady miast czy 

gmin to myślę, że jakby nas radnych, bo też jestem radnym przecież, 

powiatowych to interesuje mniej i uważamy, że jest to bardzo dobra inicjatywa i 

prosimy o zaakceptowanie zwolenników aktywizacji młodzieży, zaakceptowanie 

tego projektu uchwały. 

Radny Krystian Cipiński: Broń Boże nie powiedziałem o tym, że jest to 

inicjatywa niepotrzebna i ja to potwierdzam, trzeba właściwie w każdej możliwej 
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formie pobudzać młodzież do aktywności, aktywność na polu samorządowym jest 

tym bardziej cenna, ale jednakowoż jestem zdania, żeby tutaj nie dopuszczać do 

sytuacji, kiedy podejmujemy uchwałę ze statutem, który wymaga mocnej korekty. 

Możemy podejść do tematu później, dlaczego jest ten pośpiech – ja tego nie 

rozumiem, po co później aktualizować i tak naprawdę godzić się na te błędy, które 

są, bo to co akurat wyartykułował Pan Starosta jest jedną z wielu uwag, które ja 

mam do tego statutu, no a inne są już raczej niepodważalne. W związku z tym ja 

apeluje do Państwa rozsądku, żeby jednak dać szansę tej uchwale w przyszłości. 

Na tą chwilę dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dlatego właśnie, żeby nasza sesja nie 

skończyła się o godzinie 20:00, podkreślę to, że rady młodzieżowe funkcjonują 

analogicznie do rad samorządowych różnego szczebla, nie chciałbym się 

zagłębiać a dyskusję, absolutnie nie zgadzam się z tym co mówi Pan Radny, 

uważam że jest bez problemu do przyjęcia ten statut i ta uchwała, którą 

przygotowaliśmy i żeby nie przeciągać tej dyskusji to na tym zakończę. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja bardzo króciutko tylko i 

szybko odniosę się do słów Radnego Cipińskiego. Uważam, że powinniśmy tutaj, 

jeśli chodzi o statut, o regulamin też wysłuchać głosu tych osób wybranych, które 

tutaj z racji tych wyborów zasiądą w tej Radzie Młodzieżowej i myślę, że ich głos 

tutaj też powinien być ważny, więc myślę, że po ich wysłuchaniu można tutaj 

dokonać pewnych korekt dopiero. Nie tylko my jako dorośli, ale i młodzież, żeby 

tutaj się wypowiedziała z racji zasiadania w tym organie, prawda. 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo podoba mi się wypowiedź Pana 

Wiceprzewodniczącego, ponieważ to na samym początku tutaj już Pan Krystian 

wspominał, żebyśmy skonsultowali to z młodzieżą a nie wpuszczali młodzież, 

żeby się uczyła na jakimś bublu, którego nie dopracowaliśmy do końca. Widzimy, 

że jest wspólne porozumienie, że podoba nam się ten pomysł, który przedstawił 

Zarząd, to w czym jest problem, żeby zostało to naprawdę solidnie zrobione a nie 

uczyć młodzieży od samego początku, że można szybko podejmować uchwałę 

czy ustawę i zmieniać ją kilka razy, ponieważ takie jest nasze widzi mi się i siła 

jest po naszej stronie. Co do uwag to już nie będę ich powielał, bo Pan Krystian 

je przedstawił i to naprawdę są uwagi, które tak naprawdę wprowadzamy 

młodzież w coś, co nie będą mogli powiedzieć, poruszać się jasno i czytelnie 

odtąd dotąd czy wybrany jest ktoś z ostatniej klasy na 3-letnia kadencję i co 

później będziemy robić? No unormujmy to, zróbmy burzę mózgów i zróbmy 

naprawdę porządną uchwałę, porządny statut taki, żebyśmy nie musieli się 
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wstydzić i tłumaczyć potem przed młodzieżą, bo naprawdę młodzież będzie 

potem potrafiła pokazać nam nasze błędy i będziemy się za te błędy wstydzić. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: No dziękuję, że Pan Radny 

się tutaj ze mną zgadza również, ale nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby 

podjąć dokument, nad którym potem młodzież będzie pracowała. Może i jest 

różnica Panie Radny, ale uważam, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby podjąć tą 

uchwałę, która jest w tej wersji i żeby dopuścić do głosu młodzież następnie i 

żeby miała na czym pracować. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, ja chciałbym tylko zapytać skąd ten 

pośpiech? Dlaczego my musimy podejmować tą uchwałę już dzisiaj, skoro tak 

naprawdę plan funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatu jest konstruowany 

w grudniu, można na spokojnie przeprowadzić wybory do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej i też chciałbym uzyskać gwarancję, że te wybory się odbędą i to jasno 

chciałbym, żeby Pan Starosta wyartykułował, że te wybory odbędą się tak, jak 

zostały zaproponowane, zaprogramowane do 30 września. Naprawdę apeluje o 

rozsądek i jeszcze raz takie kompleksowe podejście do sprawy, popieram to co 

Pan Radny Śliwiński powiedział, nie możemy pozwolić młodzieży pracować na 

akcie prawnym, który nie do końca jest dopracowany. Oni nie mają wyobrażenia 

o tym w jaki sposób to doprecyzować. My tak naprawdę jako dorosła Rada 

proponujemy im dokument, który powinien być już dopieszczony do granic 

możliwości, żeby tutaj nie było żadnego błędu, żadnych wątpliwości. To my tutaj 

jesteśmy fundamentem wiedzy dla młodzieży i wzorem, z którego trzeba czerpać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy Panie Radny, jak Pan zdaje pytania 

to mam prośbę, żeby Pan słuchał, bo ja już na to pierwsze pytanie Panu 

odpowiedziałem na początku sesji, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa – 

mimo, że jestem radnym z miasta to mój entuzjazm do lobbingu na rzecz tej 

sprawy dla miasta nie jest aż tak duży jak Pański dlatego, że radny zgodnie z 

ustawą jest radnym wybranym z danego okręgu, ale jest jednak radnym całego 

powiatu i dla mnie interes powiatu jest tutaj najważniejszy. 

Radny Krystian Cipiński: No temat jest wałkowany w nieskończoność a ja 

chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie czy Pan Starosta daje gwarancję, że 

wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które będą odbywały się w szkołach 

ponadpodstawowych, odbędą się w terminie do 30 września? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny, kto jest organizatorem 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej? Przecież ja nie mogę dawać żadnej 
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gwarancji za organizatorów jakichś wyborów czy one się odbędą czy się nie 

odbędą, bo ja nie wiem. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, ja nie bez przyczyny zadaję to pytanie. 

Zrobiłem rekonesans w szkołach i wiem, że podłoże do wyborów Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w szkołach nie jest tak gładkie jak dotychczas. Myślę, że Pan wie 

o czym ja mówię, dlatego Pan jako osoba będąca, powiedzmy to tak, ponad 

szkołami ponadpodstawowymi mógłby dać taką gwarancję, nic nie szkodzi, że 

Pan się zadeklarował, że te wybory zostaną przeprowadzone w sposób taki, jak 

zaplanowano. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, jest tutaj cel i zadania – ,,Upowszechnianie 

idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi 

w środowisku lokalnym, współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

rozwój edukacji publicznej”. I teraz ta wypowiedź Pana Starosty, która mówiła, 

że tak naprawdę nie interesuje nas jako radnych to co będzie w mieście to już 

teraz zaburza to idea samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Tak 

naprawdę myślę, że jako samorządowcy powinniśmy się wspólnie wszyscy 

porozumiewać, żeby dla naszych najmniejszych ojczyzn - gmin, powiatu, dalej 

województwa robić coś, z czego naprawdę moglibyśmy być zadowoleni a nie 

tylko zrobić, że ja to zrobię a wy siedźcie cicho, bo ja mam taki pomysł. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: To ja tak tylko krótko chciałbym 

poinformować Szanowni Państwo, że ta rozmowa wygląda tak, jak niektórzy by 

byli w tej Radzie Młodzieżowej i dopiero uczyli się naprawdę… Ile można drążyć 

jeden temat? Była Komisja Oświaty, można było się zapoznać. Dzisiaj nie wiem 

czy ktoś chce zebrać jak najwięcej nie wiem, zabrania głosu, nie wiem o co 

chodzi, ale Szanowni Państwo, jesteśmy radnymi powiatowymi, powinniśmy 

zabiegać o dobro powiatu jako radni. Jeżeli Starosta poinformował, że nie 

interesują go wybory jakie się odbywają w mieście to chyba to jest logiczne, że 

skupia się na radzie powiatu. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Wicestarosto, ja akurat ja byłem członkiem 

Młodzieżowej Rady Miejskiej i co nieco na ten temat wiem. Z kolei Pan nie był 

radnym powiatowym w poprzedniej kadencji, za to bardzo często Pan się 

wypowiada na temat działalności poprzedniego Zarządu. To po pierwsze, a po 

drugie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej są prowadzone na terenie szkół 

ponadpodstawowych i wybierani są uczniowie z terenu całego powiatu. No to 

chyba już jednak daje jakieś wyobrażenie z czym mamy do czynienia i dlaczego 
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Pan Wicestarosta ma cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii, bo przypomnę raz 

jeszcze i podkreślę to, choć miałem tego nie mówić – docierają do mnie sygnały, 

że wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej nie są prowadzone w sposób tak 

gładki jak poprzednio, powiem to w sposób jeszcze taki dyplomatyczny. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak jak powiedziałem już, ja myślę, że 

powinniśmy zakończyć tą dyskusję, bo będziemy tą słomę młócić dosyć długo. 

Ja na te wszystkie pytania już odpowiedziałem, proszę Radę o przegłosowanie tej 

uchwały. Moim zdaniem nie jest to uchwała, o której można mówić, że to tam jest 

tyle rzeczy niedobrych, bo uważam, że większość zarzutów, które Pan Radny 

Cipiński w stronę statutu postawił one są bezzasadne, natomiast jestem też za tym, 

żeby młodzież już wybrana, jeśli będzie chciała poprawiać, bo ktoś musi wybrać 

tą młodzież, która zgłosi poprawki tak czy siak, ale nie chcę się już w to zagłębiać. 

W każdym razie zrobię wszystko, jeśli ta uchwała zostanie przegłosowana, Aby 

ta Młodzieżowa Rada Powiatu funkcjonowała. Pozwolę sobie na taki wtręt 

historyczno-osobisty – było takie stowarzyszenie Forum Młodych Łowiczan, 

które w wyborach w 2002 roku wpisało sobie, że tak powiem na sztandary w 

program wyborczy powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej i ta Młodzieżowa 

Rada Miejska powstała i tutaj 2 osoby zasiadające w tej radzie pracowały nad 

tym, żeby właśnie Pan, będąc młodym człowiekiem mógł być członkiem 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, choć ze strony władz tam wcześniejszych nie było 

jakiegoś zrozumienia dla tej kwestii i myślę, że takie stawianie sprawy, że my tu 

nie wiemy co robimy… troszkę tam coś wiemy i troszkę żeśmy w życiu przeszli 

i coś zrobiliśmy i dlatego zależy nam, żeby tą sprawę dzisiaj zakończyć i przejść 

do pracy z młodzieżą a wiemy, że jest taka potrzeba i tak jak powiedziałem 

rozmawiałem dzisiaj w szkole Pijarskiej, jest duży zapał do naszego projektu i 

mówię tu o szkole zarówno w Zduńskiej Dąbrowie też, bo tam rozmowy były 

prowadzone i chociażby z tego powodu, że te dwie szkoły mogą nie uczestniczyć 

w projekcie przez Pana lobbowanym na pewno będą uczestniczyć w naszym 

projekcie. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja nie chcę już do Pana Radnego się zwracać, ale 

nie bez powodu tak użyłem tego stwierdzenia. Ja wiem, że dla Pana to jest w jakiś 

sposób konflikt interesów, ale składam teraz wniosek formalny o zamknięcie 

dyskusji, bo nie ma sensu dalej dyskutować. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mamy wniosek formalny to 

będziemy teraz głosowali. Ja ze swojej strony chciałem, żeby każdy miał szansę 

wypowiedzenia się, natomiast zaobserwowałem zjawisko takie w dalszej już tej 
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części naszej dyskusji, że powtarzamy to samo, o czym my mówiliśmy przez 

długi czas, ale z drugiej zaś strony… 

Radny Krystian Cipiński: Dziękuję Panie Przewodniczący, ja już obiecałem 

Panu, że ostatni raz i już więcej nie będę zabierał głosu w tej sprawie, bo nic już 

w tej sprawie nie da się niestety załatwić, to było widać od samego początku, 

jednak pewne kwestie trzeba wyartykułować. Podsumowując – dopuszczamy do 

funkcjonowania uchwały ze statutem, który ma wiele błędów, powinniśmy to 

skorygować wcześniej. W odniesieniu do słów Pana Dąbrowskiego, no tu nie ma 

żadnego konfliktu interesu, przecież ja jestem radnym powiatowym i też zależy 

mi na tym, żeby Młodzieżowa Rada Powiatowa była, tylko zależy mi też na tym, 

żeby ona była jak najlepszej jakości, żeby miała jak najlepszą opiekę, wsparcie 

merytoryczne ze strony dorosłych radnych i żeby ten statut był przygotowany jak 

należy. Ale nie mniej jednak zależy mi również na tym, żeby wybory do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyły się w planowanym terminie, bo czuję 

sentyment do tej rady, jest to rada, która też zahacza o działalność powiatową, no 

bo przecież to uczniowie ze szkół powiatowych są wybierani do tej rady, dlatego 

jeszcze raz apeluję do Pana Starosty o to, żeby wybory do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej odbyły się w sposób niezakłócony w pierwszej kolejności, bo tak 

wynika to z pewnej tutaj hierarchii terminów i żebyśmy współpracowali wspólnie 

międzyradowo, jeżeli można to tak określić, bo takie jest założenie, żeby 

Młodzieżowa Rada Miejska z Radą Powiatową współpracowała, tyle że musimy 

dopracować ten dokument, to już niestety w przyszłości, bo dzisiaj przegłosujemy 

go w takiej formie, no i zależy mi na tym Panie Starosto, żeby z Pana ust 

wybrzmiało to, że Młodzieżowa Rada Miejska zostanie wybrana w sposób 

planowy. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja też jestem 

za tym, żeby zamknąć już tą dyskusję, ponieważ widać było po wyniku 

głosowania odnośnie zdjęcia projektu tej uchwały z porządku obrad, jaki będzie 

wynik, natomiast Szanowni Państwo, nie wiem czy przypominacie sobie kilka 

miesięcy temu podejmowaliśmy też tak na szybko uchwałę przeciwko 

wychowaniu w LGBT. Jaki jest efekt tego? Żaden. Też prosiłem, żeby to 

przedyskutować, omówić, dzisiaj też chyba jest bez sensu, żebyśmy na ten temat 

dyskutowali. Przyznam się, że jak byłem jeszcze radnym miejskim to też temat 

Młodzieżowej Rady Miasta rodził się w bólach, ale jakoś się sfinalizował i 

funkcjonuje. Jestem dwoma rękoma za tym, żeby ta Młodzieżowa Rada Powiatu 

powstała, natomiast dzisiaj wstrzymam się od głosu, bo uważam, że nie 
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powinniśmy znowu na szybko podejmować uchwały tak na pół politycznej, 

natomiast na końcu mojej dyskusji powiem Państwu, ponieważ żyje w 

środowisku powiatu, ale i mocno wśród wielu grup społecznych w mieście, 

powiem Państwu, że wie o tym może kilka osób siedzących tutaj na tej sali, ta 

Młodzieżowa Rada Powiatu tak na szybko powstaje dlatego, że jest konflikt z 

jedną ze szkół a Młodzieżową Radą Miasta i znowu coś szyjemy grubymi nićmi, 

przyspieszamy… Nie oszukujmy się po prostu, bądźmy uczciwymi radnymi i 

działajmy zgodnie z sumieniem. Potrzebna jest ta Młodzieżowa Rada Powiatu, 

ale tak jak mówił dzisiaj Krystian – nie dzisiaj. Uzgodnijmy wszystko, zobaczmy 

jak to się będzie układało. Wiem, że dzisiaj przegłosujemy, że ta Młodzieżowa 

Rada Powiatu zostanie uchwalona, ale znowu powstanie, przynajmniej we mnie 

taki kac moralny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To już jest koniec osób, które chcą 

zabrać głos, ale został zgłoszony wniosek Radnego, ale myślę, że… Czy Radny 

może by chciał wycofać ten wniosek? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Wycofuję, jeżeli nie ma już dyskusji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To możemy przystąpić do 

głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 9/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XIV/101/2019 RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przystąpimy teraz do wyboru 

Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. W związku z 

podjęciem decyzji dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

powinniśmy dokonać wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu, 

dlatego też proponuję wprowadzenie do porządku punktu: Wybór Koordynatorów 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Krzysztof Figat: Już wybraliśmy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, my głosowaliśmy za 

powołaniem Młodzieżowej Rady Powiatu a teraz będziemy głosowali w sprawie 

powołania Koordynatorów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w 

obradach XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40 wznowił obrady 

XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 9 punktu: Wybór Koordynatorów Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 11/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, nie głosował K. Dąbrowski, M. Śliwiński/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 9 punkt: Wybór Koordynatorów 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XII i XIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2019/2020. 

6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

9. Wybór Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w 

sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatowa 

nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

12. 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. 

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

15. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 9 

Wybór Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: I teraz chciałbym prosić Państwa 

Radnych o zgłaszanie kandydatów, tutaj jest ważna informacja, że 

Przewodniczący wchodzi no tak z automatu, jest tym koordynatorem, my 

wybieramy dwóch koordynatorów spośród radnych stanowiących Radę Powiatu 

Łowickiego. W związku z tym bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, pewnie taką tradycją 

jest, że koordynatorami czy opiekunami rad są osoby młode i myślę, że w naszej 

Radzie najlepiej ten warunek spełnia Pan Piotr Malczyk, więc zgłaszam go jako 
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kandydata. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękuję, wyrażam zgodę. 

Radny Krystian Cipiński: To ja tak może dla równowagi wiekowej zgłoszę Pana 

Krzysztofa Dąbrowskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Dziękuję, nie wyrażam zgody. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym zgłosić Radnego Aleksandra 

Frankiewicza. Aleksander jest dzisiaj nieobecny na sesji z powodu choroby 

nagłej, ale mam jego oświadczenie na piśmie, które zostawię, z datą dzisiejszą 25 

września 2019 r., więc odczytam treść /Zał. Nr 12/. 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo mi się podoba, że w końcu ucywilizowaliśmy 

nasza Radę, że jeżeli kogoś nie ma i ktoś jest zgłaszany to w końcu jest 

oświadczenie, bo takich przypadków mieliśmy na samym początku rady, że było 

bez oświadczenia i głosowaliśmy czyjąś kandydaturę, także bardzo się cieszę, że 

w końcu Klub PiS zrozumiał jakie są zasady. 

Radny Krystian Cipiński: To właściwie to oświadczenie wyjaśnia mi bezsens 

mojego starania się tutaj o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały, bo to już było 

wiadomo, że będziemy wybierać tych koordynatorów, no ale wracając do tematu 

to ja może bym zaproponował Panią Beatę Sawicką. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Przewodnicząca wyraża 

zgodę? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Dziękuję bardzo, ale nie wyrażam 

zgody. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne kandydatury? 

Jeżeli nie ma to przystąpimy do wyboru koordynatorów. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, bo przyjmowaliśmy uchwałę i czy nie 

można było tego od razu zawrzeć, że będziemy wybierać koordynatorów. Tak 

naprawdę Rada poza wnioskodawcami nie była przygotowana do tego, że coś 

takiego będzie miało miejsce. To co właśnie Pan Krystian zwrócił uwagę, że wy 

jako wnioskodawcy byliście przygotowani do tego, że przechodzimy tak i potem 

wybieramy koordynatorów. Nie można było tego zawrzeć od razu w uchwale, że 
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będziemy też wybierać później koordynatorów na sesji czy uchwała od razu z 

koordynatorami, zgłaszamy koordynatorów do tego, bo tak to dla mnie jest takie 

jakby powiedzieć niejasne, żeby nie używać innych brzydkich słów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim oddam głos radnemu to ja 

odpowiem Panu Radnemu, ponieważ materiały, które zostały dostarczone 

Państwu, w nich są zawarte informacje dotyczące kwestii koordynatorów, w 

związku z tym mówienie dziś, że nie ma takiej informacji, że są koordynatorzy 

jest nie do końca precyzyjne, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że w momencie, 

gdy pojawia się Młodzieżowa Rada Powiatu no to muszą być i koordynatorzy, 

więc myślę, że doświadczenie Pana Radnego jest na tyle duże, że ma pełną 

wiedzę, że łącznie w momencie, kiedy powstanie taka decyzja powstania 

Młodzieżowej Rady to wybieramy koordynatorów. Natomiast tutaj odnośnie 

uwagi Pana Radnego Cipińskiego, że to co mówił z góry nie do końca miało sens, 

bo już było wszystko… No niezupełnie. W momencie, kiedy jest decyzja to my 

musimy brać pod uwagę różne scenariusze i jednym z nich jest to, że taka 

Młodzieżowa Rada zostanie powołana. My nie możemy przed sesją przyjąć, że 

ona nie zostanie powołana, w związku z powyższym nie jesteśmy przygotowani 

na to, że wybieramy koordynatorów. My w momencie, kiedy procedujemy taką 

uchwałę to bierzemy pod uwagę, że taka rada zostanie powołana a skoro zostanie 

powołana to będziemy wybierali koordynatorów. W związku z tym ja nie bardzo 

tutaj widzę powód dlaczego Radny jest zaskoczony, że jest oświadczenie 

konkretnej osoby. No bo my sobie zakładamy jako klub, że jeżeli zostanie taka 

rada powołana to będziemy wybierali koordynatorów i chcielibyśmy, żeby Radny 

Aleksander Frankiewicz miał szansę wziąć udział w wyborach, dlatego też 

zaproponowaliśmy. Natomiast muszę powiedzieć w ten sposób, że Radny 

Aleksander Frankiewicz, muszę tutaj tak powiedzieć, że jest w szpitalu i tak 

naprawdę trudno, żeby był tutaj dzisiaj obecny, więc uważam, że ten powód w 

pełni go usprawiedliwia i myślę sobie, że jest osobą godną i bardzo się cieszę, że 

zgodził się kandydować jako Koordynator do tej Młodzieżowej Rady Powiatu. 

Radny Krystian Cipiński: No chciałem powiedzieć o tym, że Państwo jako klub 

radnych byli przygotowani na to, że będą wybierani koordynatorzy, no my 

niespecjalnie, nie wiedzieliśmy o tym, to stało się bardzo nagle po uchwaleniu tej 

uchwały no i właściwie to nie chcę powiedzieć, że jestem czarnowidzem, ale 

poniekąd moje obawy już zaczynają się spełniać, bo nie jesteśmy w stanie wybrać 

3 koordynatorów a co dopiero liczyć na ich aktywność w stosunku do 

koordynowania rady, także no… Kibicuję Państwu bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy dwóch, bo dlatego, że 

Przewodniczący wchodzi z automatu. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Radny Cipiński, Rada Powiatu wybiera dwóch 

koordynatorów i automatycznie wchodzi Pan Przewodniczący, to jest w 

materiale, więc proszę je przeczytać. Po drugie to rada wybiera dwie osoby i jedna 

osoba wchodzi tam automatycznie, no to wynika ze statutu właśnie. Jak by Pan 

doczytał to by Pan wiedział. Zresztą Pan Przewodniczący mówił o tym na 

początku, że jest on wybierany automatycznie, czyli wchodzi do rady jako 

koordynator i wybieramy dwie osoby jeszcze. Oprócz tego Panie Radny myślę, 

że tacy doświadczeni radni jak Pan powinni wiedzieć, że jak mamy punkt 

powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego w punkcie 8, że 

następstwem będzie powołanie koordynatorów i to się dzieje Panie Radny. Mi się 

wydaję, że to jest oczywiste dla osób, który ten dokument dostają i go analizują. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wyborem Pana 

Piotra Malczyka na Koordynatora Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 13/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, nie głosował K. Figat, M. Śliwiński/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Dokonali wyboru Pana Piotra Malczyka na Koordynatora Młodzieżowej Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wyborem Pana 

Aleksandra Frankiewicza na Koordynatora Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, nie głosował K. Figat, M. Śliwiński/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Dokonali wyboru Pana Aleksandra Frankiewicza na Koordynatora Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr 
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XIV/102/2019 RPŁ w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatowa nr 2704 E Arkadia – 

Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w 

granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Przepraszam bardzo, może jeszcze bym chciał 

wrócić. Miałem nie zabierać głosu, bo z natury staram się jakby to w sobie pewne 

rzeczy dusić, ale jest taka sytuacja, że była propozycja zdjęcia tego punktu, jeżeli 

chodzi o wybór Młodzieżowej Rady i mi się wydaje, że trzeba było skorzystać z 

tej oferty takiej zdjęcia, przeanalizowania i byśmy wrócili do tego tematu. Może 

jeszcze można było porozmawiać na ten temat. Nie ukrywam, nie podoba mi się 

to co się przed chwilą działo, 40 minut walczyliśmy o to a ten temat Młodzieżowej 

Rady podejrzewam, że jeszcze będzie nie raz wracał, więc zastanówmy się na 

przyszłość przy głosowaniu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny Kuczyński, natychmiast po 

sesji zapraszam do gabinetu, możemy przedyskutować ten temat i każdy inny. 

Życie nie kończy się dzisiaj. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że tyle czasu 

poświęciliśmy tej sprawie i myślę sobie, że jeszcze nie raz będzie ku temu okazja, 

ale jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żebyśmy w miarę sprawnie 

przeprowadzili dzisiejszą sesję… no każdy miał szansę się wypowiedzieć w tej 

sprawie, ja już przeczytałem projekt uchwały. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga 

powiatowa nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ile to będzie łącznie? 
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Łączna wartość tej 

inwestycji to jest 1 564 000,00 zł. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga 

powiatowa nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.    

/Zał. Nr 16/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XIV/103/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr VII/48/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia 

Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu droga powiatowa nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek 

Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów. /Zał. Nr 17/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie odezwałbym się w tym momencie 

gdyby nie to, że obrady są jednak transmitowane i chciałbym podkreślić pewną 

rzecz, ponieważ właśnie tak jak tutaj słusznie Pan Radny Kuczyński zauważył, że 

40 minut żeśmy rozmawiali o radzie, natomiast pragnę to podkreślić, bo takie są 

czasy, że ludzie ścigają się na lajki na facebooku, natomiast naszą ambicją 

naszego Zarządu jest ściganie się na pozyskane środki i chcę to podkreślić 

wyraźnie, że dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych my wkładając teraz tą no 

z naszej perspektywy duża kwotę, ale jednak na całą skromną, dokładamy się do 

tego, że do powiatu całego, do gmin, do miasta również trafiło z Funduszu Dróg 

Samorządowych czy trafia w tej chwili, jest realizowane 25 mln zł i myślę, że 

warto to podkreślić w tym momencie. 

Radny Krystian Cipiński: Ja się chciałem zapytać Pana Starosty o co chodziło 
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z tymi lajkami, bo poczułem się jakby to było do mnie a nie wiem, chyba każdy 

ma prawo wypowiadać się w temacie dotąd, aż uzyska odpowiedź. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja wytłumaczę. Są różne rodzaje 

konkurencji, dla niektórych ważne jest to, dla innych tamto. 40-minutowa 

dyskusja nad tematem i zadawanie tych pytań, które w zasadzie według mnie były 

takie same i ja na nie odpowiedziałem na początku sesji, no jest ważna, natomiast 

chciałem to podkreślić, że jednak z naszej perspektywy ważne są te pozyskiwane 

pieniądze i warto im poświęcić trochę uwagi. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, nie można umniejszać żadnemu 

tematowi, to po pierwsze a po drugie – mimo, że rozmawialiśmy 40 minut na ten 

temat to ja wciąż nie uzyskałem odpowiedzi na niektóre pytania, ale już trudno, 

ja te odpowiedzi znam po prostu, także już nie będę pytał. 

Radny Michał Śliwiński: Ja jeszcze raz przytoczę z paragrafu 1 pkt 1 - 

,,Upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększanie 

aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, współtworzenie 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju edukacji publicznej” – właśnie teraz 

tym głosowaniem daliśmy temu wyraz, czego nie mogliśmy zrobić w poprzednim 

punkcie, bo Zarząd przedstawił swoją ideę, która jest nie do ruszenia i nie chciał 

z nami rozmawiać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja chcę powiedzieć 

mimo, że nie chciałem tego powiedzieć, ale to powiem: Panu Staroście chodziło 

o to, żeby przekazać nam taką oto informację, że nasze gminy, nasz powiat 

uzyskał 26 mln zł środków na drogi. To jest bardzo dużo. W związku z tym a 

szczególnie każdy z nas reprezentuje określoną gminę i te drogi w każdej gminie 

będą robione i to jest suma pokaźna. Ja nie umniejszam naszej rozmowie 

znaczenia, jeżeli chodzi o poprzednią naszą uchwałę dotyczącą Młodzieżowej 

Rady Powiatu, natomiast faktem jest, że faktycznie przeszliśmy nad tą drugą 

uchwałą tak szybko, natomiast uważam, że to są naprawdę bardzo duże pieniądze. 

One podniosą komfort w każdej jednej gminie. To, co jest dla mnie najistotniejsze 

to to, że to jest pierwsza transza, ponieważ kolejne wnioski są znowu złożone i 

jest taka bardzo duża szansa na to, że one będą zrealizowane. I myślę sobie, że 

jedno nie wyklucza drugiego, natomiast myślę też, że mówmy o tym dlatego, że 

to jest dla nas i dla naszych mieszkańców powiatu sprawa niesłychanie ważna, 

żeby jednak tych dróg powstawało jak najwięcej a jest ku temu okazja, bo ja 

jestem przekonany, że dzisiaj jest taka sytuacja a za 4-5 lat wcale nie musi być, 
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więc wykorzystujemy tą sytuację, mamy szansę, pozyskujemy środki i należy się 

z tego cieszyć. Ja powtarzam, intencja Pana Starosty była intencją pokazującą 

znaczenie ile udało się osiągnąć w tak krótkim czasie. Ja pamiętam dyskusje 

budżetową i kiedy powiedziałem ,,dajmy szansę Zarządowi”, bo my oceniamy, 

że my wiemy lepiej i niech pokaże. Ja uważam, że to jest przykład świadczący o 

tym, że jednak Zarząd jest bardzo aktywny a dla nas jest to niesłychanie istotne, 

bo przecież my mówimy o drogach, ale przecież jest szpital, są inne działania 

prowadzące do tego, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. Państwo doskonale 

wiecie jakie są możliwości finansowe powiatu i bez środków zewnętrznych nasze 

możliwości inwestycyjne naprawdę nie są duże a dzięki tym programom, 

zwłaszcza programowi rządowemu budowy dróg lokalnych jest szansa na to, że 

te drogi będą albo wyremontowane albo zbudowane nowe i z tego się powinniśmy 

cieszyć. 

Radny Michał Śliwiński: Ale my się cieszymy Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie odniosłem takiego wrażenia, ale 

to jest moje prywatne zdanie. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem poprosić, aby przejść do 

następnego punktu, ale jeśli już to i ja sobie pozwolę podziękować Pani Dyrektor, 

osobiście Pani Dyrektor i pracownikom za sporządzenie wszystkich wniosków. 

Proszę Państwa, to pracownicy PZDiT sporządzili wnioski i za powiat i za gminy. 

I wnioski i projekty uchwał, wszystko to przygotowało tak naprawdę 3 

pracowników PZDiT. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem tutaj dodać odnośnie 

PZDiT i Pani Dyrektor, że praca była w trudnych warunkach, bo trzeba było 

wszystko robić szybko. Już tam nie chcę zdradzać kulis, ale pewne decyzje 

zapadały dosyć szybko i trzeba było szybko działać, także trzeba podziękować 

wójtom, którzy dosyć elastycznie i gotowi byli na współpracę i to też cieszy. 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 18/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, nie głosował K. Figat/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XIV/104/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 12 

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. 

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 20/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XIV/105/2019 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 21/ 
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Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 22/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może tak, Państwo dostaliście ten materiał, 

natomiast może ja tam w skrócie powiem o takich najważniejszych sprawach 

pewnie, o których trzeba by było powiedzieć. Już przywitaliśmy nowego 

Dyrektora Muzeum, może jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to Pan Dyrektor by 

się przedstawił radnym, powiedział coś o sobie i o planach. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, Panie Starosto dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. 

Nazywam się Grzegorz Dębski, witam bardzo serdecznie. Jestem z wykształcenia 

archeologiem i też konserwatorem po części. Jeszcze dodatkowo jestem też 

przeszkolonym logistykiem, udało się też, przepraszam że się spóźniłem na sesję, 

ale jestem też urzędnikiem wyborczym i te szkolenia przedwyborcze… 

Przepraszam za to. Z mojej strony na stanowisku kierowniczym mam blisko 15-

letnie doświadczenie, zaczynałem swoje doświadczenie dyrektorskie od Muzeum 

Regionalnego w Kutnie i Muzeum Bitwy nad Bzurą, bo tam są akurat dwa takie 

muzea w jednym. Następnie byłem przez dwie kadencje Dyrektorem Muzeum 

Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, powiedzmy że podobne, jak 

można powiedzieć charakterem, jak nasze Muzeum w Łowiczu z tego względu, 

że do 1995 r. było to Muzeum, które było oddziałem Narodowego i też znam 

bolączki jak to jest niestety po likwidacji oddziału, jak to niestety przeszło 

Muzeum na Starostwo to niestety się z tym bardzo spotkałem. Wiem, że te same 

problemy tutaj też Państwo miewają. Oczywiście zostałem tutaj dyrektorem w 

tym czasie, kiedy trochę niestety pogoda nam narozrabiała, mam nadzieję, że 

dzięki oczywiście tutaj współpracy z Państwem, z Radą, przy pomocy oczywiście 

i zewnętrznych środków, którymi będziemy się starali doprowadzić do świetności 

i trzeba podkreślić, że po krótkiej przerwie skansen funkcjonuje, przyjeżdżają 

grupy i mnie to bardzo cieszy, że pomimo tak tragicznej można powiedzieć w 

skutkach do nas przyjeżdżają, chcą zobaczyć i my to też chcemy wykorzystać to, 

że to zostało medialnie nagłośnione, dlatego też jesteśmy zadowoleni, dzięki temu 

więcej osób do nas przyjeżdża. Tym bardziej, że postanowiłem przedłużyć, bo 

sezon zwiedzania skansenu miał być do końca października i też powiedziałem, 

że co najmniej 2 tygodnie na listopad przedłużymy, jeżeli będzie pogoda i tym 
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samym pozwolimy, żeby więcej osób do nas przyjeżdżało. Z planów to też może 

tak – nie będę otwierał drzwi już otwartych, jak to się mówi, z tego względu na 

pewno będę kontynuował rzeczy, które zostały zaczęte, na pewno tutaj wycinanki, 

moją chęcią też jest właśnie rozwijanie poczucia właśnie, że z jednej strony 

Muzeum w Łowiczu jest muzeum etnograficznym i niestety coraz więcej, też na 

to zwracam uwagę, bardziej ten nacisk na muzeum etnograficzne będę się starał 

zwrócić właśnie na skansen, jego atrakcje i rozwinąć tutaj pod tym względem, 

żeby on się tam bardziej rozwijał a nasze tutaj Muzeum na Starym Rynku 

stworzyć, że to jest muzeum wielu działów, ma czym się chwalić, ja to zawsze 

podkreślam, ze zbiorami działowymi, historycznymi. Oczywiście każda taka 

placówka musi współpracować. Będę się oczywiście starał ściągnąć duże grono 

zwiedzających z Muzeum w Nieborowie do nas, żeby nas odwiedzali, że jak 

wszędzie są w ofertach zwiedzanie właśnie Nieborów-Arkadia, żeby też właśnie 

odwiedzili i skansen, który byłby głównym punktem tych wycieczek, nie tylko 

tam uciekają, ale żeby do nas też przyjeżdżali i dlatego myślę, jakie 

wprowadzenie wspólnego biletu na wszystko, żeby za jednym zamachem 

zwiedzić muzeum na Starym Rynku, w Maurzycach, żeby zmusić tego turystę 

aby pojechał do Maurzyc zobaczyć co tam się dzieje. Tutaj akurat chcę się 

otworzyć właśnie na młodzież, zaprosić tutaj właśnie szkoły ponadgimnazjalne 

do współpracy, żeby w ramach praktyk mogły u nas zrobić właśnie praktyki na 

podstawie zbiorów, które są, uczestniczyć jako wolontariusze we wszelkich 

naszych działaniach czy z Nocą Muzeów związane czy z Europejskimi Dniami 

Dziedzictwa, czy też właśnie wszystkie wystawy, które można jeszcze 

uatrakcyjnić, to właśnie dzięki współpracy takiej wolontaryjnej – też bym chciał, 

żeby to się u nas działo. Na pewno też pomyślimy, by wykorzystać  ten trend na 

modę na eko z tego względu, że chce wprowadzić właśnie takie centrum można 

powiedzieć właśnie na bazie skansenu – Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Ekologicznej, aby pokazywać jak żyć w zgodzie z przyrodą, jak to można u nas 

wprowadzić, rośliny, zielarstwo, chcemy ożywić skansen i chciałbym zaprosić 

jakichś pszczelarzy, już rozmawiałem z prezesem łowickiego pszczelarstwa, żeby 

do nas pasieka zawitała, żeby też pokazać inną formę, trochę zwierzyny, aby 

zachęcić okoliczne gminy, które mają agroturystykę, które chciałyby prowadzić 

na bazie naszego skansenu agroturystykę właśnie ze zwierzętami i przez to 

właśnie nasz skansen byłby bardziej atrakcyjny i żywy – żywy, żeby właśnie było 

widać to dawne XIX wieczne rolnictwo, ale właśnie dzięki naszemu skansenowi. 

Z drugiej strony też myślę tutaj o naszym Muzeum na Starym Rynku, żeby też 

tutaj uatrakcyjnić. Dzięki Państwa wsparciu zostało dużo zrobione, zostało dużo 
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wyremontowane, widzimy to, piękna elewacja, ekspozycje, ale to wszystko 

oczywiście wymaga to dalszego dopracowania, dalszego rozwijania przez 

właśnie media, mamy Facebooka, pomyślimy o założeniu Instagrama, żeby też 

zachęcić, pokazywać od razu co się dzieje na bieżąco, ale to wszystko wyjdzie w 

trakcie. W tym momencie Państwa zapraszam do wszystkich imprez, które będą 

organizowane czy w skansenie czy na Starym Rynku i dziękuję za uwagę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Dyrektorze powiem tak: pomysł, który Pan 

przedstawił – chylę czoło i powiem tak, że będę kibicował, żeby naprawdę to 

wszystko Panu się udało. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym wrócić do skansenu, zatrzymać się przy 

skansenie w Maurzycach, wiemy co tam się wydarzyło, po prostu ta trąba 

powietrzna spustoszenie zrobiła, ale chciałbym się skoncentrować na tej drodze 

dojazdowej. Od kilku lat o tym mówimy, to jest droga gminna należąca do Gminy 

Zduny, tam olbrzymie spustoszenie wśród tych drzew w lesie się zrobiło, trzeba 

to wszystko wywieźć, ta droga pewnie ucierpi, bo tam bardzo duży sprzęt będzie. 

Może by należało wrócić nie wiem, do rozmów z Gminą Zduny, żeby tą drogę 

naprawdę po tym wszystkim już naprawić, wyprostować, bo to jest naprawdę 

olbrzymia uciążliwość. Niektórzy mówili, że to jest droga do skansenu, w 

skansenie nie musi być asfaltowo, ale faktycznie teraz jak te drzewa zostaną 

wywiezione bardzo ciężkim sprzętem, ciężkimi samochodami to ta droga będzie 

tylko gorsza. Także prosiłbym, żeby faktycznie wrócić do tego tematu na wiosnę 

na przyszły rok, już ta droga naprawdę by wyglądała zupełnie inaczej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Do tematu jak najbardziej wróciliśmy i 

rozmawialiśmy z Wójtem, szkoda byłoby, ponieważ dosyć krótka jest to droga, 

zgłaszać ją do Funduszu prawda, ale wstępnie jesteśmy umówieni z Wójtem, 

jeżeli Pan Radny mógłby też się włączyć, żeby rada też przychylnie do tego 

wystąpiła, żeby po prostu na współkę, że tak powiem zrobić tą drogę, no bo droga 

jest gminna, natomiast nam niezwykle zależy na tym, żeby droga była zrobiona. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do Pana 

Dyrektora? Nie widzę. Dziękuję i życzymy sukcesów.. Czy są jeszcze jakieś 

pytania? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak jak mówię, materiały Państwo 

dostali no i jeszcze z takich ważnych informacji no to jak Państwo pewnie wiecie 
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nowym Dyrektorem od 1 października Domu Pomocy Społecznej w Borówku 

będzie Pan Marek Dziedziela, chyba większości tutaj znany, nie trzeba go 

przedstawiać a na pewno na najbliższej sesji sam się też przedstawi, na następnej 

sesji. No i w związku z niewyłonienie dyrektora w ZSP Nr 4, w poniedziałek, 

oferty są złożone dwie, w poniedziałek odbędzie się konkurs na Dyrektora ZSP 

Nr 4, tam się takie najważniejsze czy może najciekawsze informacje, natomiast 

jeśli są pytania do jakiejkolwiek innej części… A jeszcze mam taką dobrą 

informację, że jutro będziemy w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisywać 

umowę, pewnie też dzięki Bogu, ale w tym momencie na pewno trzeba 

podziękować posłowi Woźniakowi, który sam zwrócił się do nas z takim 

zapytaniem o potrzeby i jutro będziemy podpisywać umowę na dwa defibrylatory 

z Funduszu Sprawiedliwości, które niezbędne są do naszych karetek w tej chwili, 

na łączną kwotę 168 tys. zł. 

Radny Michał Śliwiński: Oczywiście cieszę się z tego, że te defibrylatory trafią 

do nas, chociaż ja jakoś nie mogę tego ogarnąć, że Ministerstwo Sprawiedliwości 

daje defibrylatory a nie Ministerstwo Zdrowia, ale to już pomijajmy to. Mam 

pytanko też, jeżeli chodzi o przetarg na wybór wykonawców na modernizację 

szpitala chciałbym dowiedzieć się ilu było oferentów i co to jest za firma, która 

wygrała. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem Panie Radny, przecież jest 

napisane. 

Radny Michał Śliwiński: No tak, ale ja nie znam tej firmy, skąd ta firma jest, 

czy od nas czy nie od nas… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To można w internecie sprawdzić. Ja też 

nie zajmuje się jakimś tam wnikliwym sprawdzaniem skąd jest firma. Ważne, 

żeby praca była wykonana. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, jak Pan podpisuje umowę to ma Pan na 

pewno adres tej firmy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Oferta była jak Pan wie jedna, nazwa firmy 

tam jest napisana, w tej chwili nie pamiętam, nie wymienię z pamięci. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam takie pytanie jeszcze, jeżeli chodzi o 

ustalenie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum w Łowiczu, czy ono 

jest na podobnym poziomie jak poprzedniczka? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może nie co do złotówki, ale tak. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czy komisja konkursowa na dyrektora ZSP Nr 4 

jest ta sama co była poprzednio? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Z naszej strony jest taka sama, jeśli idzie o 

Związki też jest taka sama i o nauczycieli zdaje się chyba też, tylko rodzice, inne 

są nazwiska rodziców. 

Radny Zbigniew Kuczyński: I kolejne pytanie mam, a komisja, jeżeli chodzi o 

dyrektora Centrum Kultury, mogę wiedzieć jaki skład jest, bo jest powołana przez 

Zarząd? Wie ktoś? Nie wie nikt. 

Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Po prostu nie pamiętam. Za chwilę to 

ustalimy. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Mam pytanie do Pana Dyrektora Grabowskiego, 

jeżeli możemy wrócić jeszcze – stan zdrowia Powiatu Łowickiego. Troszkę mnie 

niepokoi, jeżeli chodzi o choroby wieku dziecięcego. Czy te choroby, które się 

zwiększyły w ostatnich latach to są spowodowane brakiem poszczególnych 

szczepień? 

Dyrektor ds. Lecznictwa w ZOZ Łowicz Andrzej Grabowski: To znaczy my 

nie obserwujemy wzrostu tutaj w Łowiczu chorób zakaźnych, natomiast 

obserwujemy straszne wzmożenie działalności różnych stowarzyszeń, mniej lub 

bardziej wątpliwych, temat świeży, już jestem po rozmowie również z 

Dyrektorem Muchą z Sanepidu, więc temat świeży, że różne stowarzyszenia, 

których nazwy brzmią bardzo ładnie próbują wykorzystywać wręcz kanały 

publiczne, czy to samorządy czy szkoły pod ładnie brzmiącymi nazwami różnych 

stowarzyszeń i tu mój apel do dyrektorów, zwłaszcza do dyrektorów szkół, 

dyrektorów oświaty, żeby uważali co upubliczniają, ponieważ te różne 

towarzystwa ładnie nazwane występują do samorządów, występują do szkół z 

prośbą, żeby coś tam rozpowszechnić i dyrektorzy w dobrej wierze mogą to 

rozpowszechniać, także mój apel przy okazji, że jak są wątpliwości to kontakt czy 

z nami czy z Dyrektorem Sanepidu, czy to stowarzyszenie jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym, no wszystkie są pewnie zarejestrowane, ja nie umiem może 

teraz nazwać, ale czy to stowarzyszenie nie jest jakimś, stowarzyszeniem, które 

na przykład powinno się znaleźć na jakiejś liście, że niekoniecznie 

upowszechniamy co oni tam chcą, żeby upowszechniać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wymieniam skład komisji konkursowej na 
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dyrektora Centrum: Marcin Pluta, Ilona Wężowska, Monika Mamcarz, Joanna 

Idzikowska, Agata Tracz. 

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 1 września byłem na Cmentarzu 

Wojskowym przy ulicy Listopadowej w Łowiczu – brałem udział w 

uroczystościach związanych z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz 

wystawie fotografii 1939 – Łowicz w czasie wojny. 8 września uczestniczyłem w 

obchodach 39 rocznicy powstania NFZZ Solidarność oraz 8 edycji Narodowego 

Czytania organizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. 14 września w 

Muzeum w Łowiczu wziąłem udział w wystawie prac Romana Artymowskiego, 

cenionego malarza, grafika i pedagoga związanego z Łowiczem, będąca hołdem 

dla twórczości artysty w 100-rocznicę jego urodzin oraz w koncercie 

patriotycznym pt. ,,Wrzesień 1939”. 17 września uczestniczyłem w Kompinie w 

uroczystościach związanych z 80-rocznicą Bitwy nad Bzurą. 23 września 

uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Ad. pkt 15 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący jeden temat, obiecałem 

mieszkańcowi Powiatu Łowickiego, chodzi o ulicę prowadzącą do ZSP Nr 3, to 

jest ulica będąca własnością Skarbu Państwa, prawda Panie Starosto, ona jest w 

zarządzie powiatu, a z tego co się zdążyłem zorientować to faktycznie stan tej 

drogi, bo to zgłaszał mi ten znajomy, jest bardzo kiepski. Czy są jakieś plany na 

działanie w kontekście remontu tej drogi? A jeżeli nie ma to sugeruję, żeby były. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pan Radny czyta w naszych myślach, 

właśnie tydzień temu zabraliśmy się mocno za tą kwestię, Sekretarz z Panią 

Dyrektor i będziemy się starali… Tam jest duży problem z działkami i 

budynkami, które wchodzą nie w swoje miejsca, że tak powiem, ale myślę, że 

rozwiążemy ten problem i daj Boże w przyszłym roku uda nam się ten problem 

rozwiązać. 
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Radny Krystian Cipiński: Wspaniała puenta dzisiejszej sesji, potrafimy się 

pięknie zgadzać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani 

Dyrektor chciała się podzielić z nami swoimi uwagami odnośnie tego okresu, 

kiedy była dyrektorem. 

Pani Adrianna Kaczor: Szanowni Państwo, Panie Starosto, Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, tak krótko już, żeby Państwa nie zatrzymywać. 

Mam takie podsumowanie odnośnie podatku Centrum naliczonego versus 

należnego, więc w kilku słowach przytoczę może tą kwestię. Miniony okres kilku 

miesięcy bieżącego roku to nie tylko realizacja kalendarza wydarzeń i imprez 

związanych z promowaniem kultury, folkloru Powiatu Łowickiego. To również 

prostowanie nieprawidłowości stwierdzone przez różne organy kontrolne, m.in. 

kontrolę wewnętrzną Starostwa, Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego w Łowiczu 

w zakresie nieprawidłowości rozliczeń podatku VAT za rok 2015 i 2016. Od 

początku roku 2019 wszelkie zdarzenia związane z funkcjonowaniem Centrum 

odbywają się w siedzibie firmy przy użyciu zakupionych i posiadanych 

programów informatycznych, a więc program fakturujący, program kadrowy, 

program księgowy. Z ustaleń zawartych w protokole z Urzędu Skarbowego za te 

lata Centrum powinno dopłacić bez odsetek kwotę 81 375,35 zł, gdyż nie 

deklarowało podatku należnego od wszystkich świadczonych usług. Jednostka 

skorzystała z możliwości skorzystania z przysługującego odliczenia podatku 

naliczonego przy dokonanych zakupach materiałów, towarów i usług. W tym celu 

zlecono podmiotowi zaprowadzenie stosownych rejestrów zakupów i sprzedaży i 

sporządzenie korekt deklaracji VAT czy wszczęciem przez Urząd postępowania 

podatkowego. Łącznie za rok 2015 odliczono podatek VAT w kwocie 46 699,00 

zł, co pozwoliło zrównoważyć należy podatek od sprzedaży usług. Podatek do 

zapłaty na rzecz Urzędu wynosił 6 011,00 zł. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w 

roku 2016, w którym brakuje nie tylko jakiejkolwiek ewidencji księgowej, ale 

również dokumentacji źródłowej po stronie kosztów. Wystosowaliśmy do 

naszych kontrahentów z tamtego okresu pisma z prośbą o duplikaty faktur VAT. 

Na ich podstawie będziemy mogli porządkować poszczególne wydatki w 

konfrontacji z zapisami dziennika korespondencji, w zaksięgowaniu ich do 

stosownych rejestrów i końcowo sporządzenia poprawnych rozliczeń w postaci 

korekt deklaracji VAT 7. Łącznie za rok 2016 doliczono podatek naliczony w 

kwocie 22 826,00 zł, co pozwoliło zrównoważyć należny podatek od sprzedaży 

usług w kwocie 53 470,00 zł, uwzględniając zapłacony pierwotnie podatek VAT 
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w kwocie 12 336,00 zł – to jest to co Centrum rok rocznie, miesiąc w miesiąc 

płaci, dopłaciliśmy do Urzędu kwotę 16 556,00 zł. Nie mamy jednakże jeszcze 

ostatecznej akceptacji Urzędu co do rozliczeń korekt VAT 7 za rok 2016. 

Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do Pani Dyrektor 

odnośnie tego, co nam tutaj przedstawiła? Nie widzę. Dziękujemy bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko bardzo chciałem Pani Dyrektor 

Adzie podziękować. 

Ad. pkt 16 

Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała: 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 
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