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PROTOKÓŁ Nr XVI/19 

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 października 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 16 (nieobecny J. Chudy,                

A. Frankiewicz, J. Michalak) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego 

za rok szkolny 2018/2019. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu 

Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku 

pracy z radnym. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/50/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E 

Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – 

Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica 

odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
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VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza 

odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół 
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Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Reymonta Łowiczu, ul. 

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

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2020 rok. 

25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

26. 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. 

27. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

28. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

29. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

30. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 16 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 Szanowni Radni 

otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, chciałbym punkt 7 wnioskować o 

zdjęcie z porządku obrad i przesunięcie na kolejne obrady sesji: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Dlaczego? Dlatego, że 

funkcjonujemy w tym Stowarzyszeniu od 19 lat, uzasadnienie do projektu tejże 

uchwały jest bardzo lakoniczne, bardzo niepoważne. Przecież odbywały się 

posiedzenia komisji, na żadnej z komisji w ogóle ten punkt nie był podejmowany, 

nie było to traktowane z pełną powagą, taką jakby należało to potraktować. Ja 

jestem po rozmowie z Prezesem Stowarzyszenia, do Prezesa Stowarzyszenia nie 

przyszło żadne zaproszenie i nie przyszło żadne zapytanie, które uważam, że 

należało po tylu nastu latach współpracy, jaka ona by nie była zaprosić na 

posiedzenia komisji, chociażby nawet na dzisiejszą sesję, chcielibyśmy zadań 

kilka pytań, chcielibyśmy usłyszeć jak to funkcjonowało, jak funkcjonuje, co 

dalej się wydarza a my po prostu tą uchwałę dziś wrzucamy pod obrady sesji jako 

zwykłą uchwałę czyszczącą. Wnioskuję, to jest mój wniosek o zdjęcie tego 

punktu z porządku obrad i jeszcze raz pochylić się nad projektem tej uchwały i 

nie wiem, czy na następnej czy na kolejnej. Uważam, że taki punkt powinien się 

znaleźć pod obradami każdej z komisji stałych, szczególnie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i wówczas możemy wrócić z tym projektem pod obrady sesji. 

Uważam, że to nie jest sprawa na cito, sądzę że nie jesteśmy przygotowani dzisiaj 

do rozmowy nad punktem tym. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy tak, ja chciałbym wprowadzić 

do porządku obrad 2 punkty: pierwszy punkt to w pkt 23: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
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Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu i to jest uchwała 

jedna z tych takich formalnych dotyczących przekształceń szkół i w związku z 

powołaniem Pani Małgorzaty Zielińskiej na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w pkt 

24, tak jak przyjęliśmy to wcześniej z innymi dyrektorami chciałbym wprowadzić 

uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest to też związane z tym, że 

trwa rok szkolny i siatka godzin, nauczyciele mają przydzielone godziny i nie 

chcielibyśmy robić tam w tym momencie rewolucji. 

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

obradach XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:20 wznowił obrady 

XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zdjęciem z 

porządku obrad punktu 7: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,       

K. Słoma, nie głosowała B. Sawicka/: 

Za  – 5 

Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 0 

Nie zdjęli z porządku obrad punktu 7: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ze względu na problemy techniczne 

od nas niezależne, które się pojawiły, dokonamy ponownego głosowania. 

Reasumpcja głosowania 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zdjęciem z 

porządku obrad punktu 7: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 
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wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,       

K. Słoma/: 

Za  – 4 

Przeciw  – 9 

Wstrzymało się  – 0 

Nie zdjęli z porządku obrad punktu 7: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przystępujemy do kolejnego 

głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 23 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 5/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,       

K. Słoma/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 23 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 24 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. 

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

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. /Zał. Nr 6/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,       

K. Słoma/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 24 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

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

5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego 

za rok szkolny 2018/2019. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu 

Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku 

pracy z radnym. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/50/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E 

Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – 

Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica 

odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w 
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granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza 

odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 
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19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Reymonta Łowiczu, ul. 

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

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego 

w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2020 rok. 

27. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

28. 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. 

29. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
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30. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

31. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

32. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XIV Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XIV Sesji 

RPŁ? Nie widzę. Protokół z XV Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze 

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

Ad. pkt 5 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok 

szkolny 2018/2019. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2018/2019. 

/Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie do Pani 

Dyrektor w kontekście reformy oświaty, ponieważ ona wkroczyła do szkolnictwa 

średniego – czy szkoły zgłaszają problemy wynikające z tego, że liczba uczniów 

w szkołach jest znacznie większa niż to jest normalnie, bo są dwa roczniki, czy są 

jakieś problemy w szkołach z tym związane? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska Nie, ja żadnych sygnałów z tym 

związanych nie mam ze szkół. 

Ad. pkt 6 

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu RPŁ. /Zał. Nr 8/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek przedstawił informację dotyczącą 
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oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Łowickiemu. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu 

Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. /Zał. Nr 10/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma/: 

Za  – 9 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/110/2019 RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu 

Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku pracy 

z radnym. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uzasadnienie 

do projektu tejże uchwały jest obszerne, ale nie na tyle obszerne, żeby tak po 

prostu przejść obok niesympatycznego, przykrego wręcz zdarzenia. Mam 

nadzieję, że nigdy taka rzecz się nie zdarzy, że my radni będziemy musieli 

zajmować stanowisko w takiej kwestii, kogo by to nie dotyczyło. Ja chciałbym 

prywatnie jako osoba, jako Jerzy Wolski powiedzieć – znam Jacka Chudego  

od 10 lat, zanim byliśmy radnymi. Przecież ani on, ani ja, my wszyscy jak 

siedzimy na tej sali i nie tylko my radni nie przypadkowo zostaliśmy radnymi, 

funkcjonujemy w jakichś gremiach, funkcjach, czy to myśliwi czy to w jakichś 

stowarzyszeniach, społeczeństwo naprawdę bardzo starannie dobiera ludzi  

w wyborach, głosuje. Przypomnę, Jacek Chudy od kilku kadencji bardzo dużo 
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głosów zdobywa, będąc radnym w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej kadencji i to 

nie jest bez znaczenia. Przede wszystkim społeczeństwo, ludzie, którzy głosowali 

na Jacka Chudego, tak samo jak i na nas głosowali postrzegają nas jako dobrych 

pracowników, starannych, sumiennie wykonujących swoją pracę, w tym 

wszystkim organizując sobie tak czas pracy, żeby naprawdę jeszcze realizować 

się czy w funkcjach społecznych czy samorządowych, czy to w szkołach, 

myślistwo, straże, jak każdy z nas. Przede wszystkim pracę szanujemy, 

pielęgnujemy, dbamy o nią, wykonujemy to starannie i tak właśnie jak ja tylko 

znam i ludzie, których znam od kilkudziesięciu lat. Akurat tak się składa,  

że jestem z sąsiedniej gminy i nie sposób, żeby nie mógł tego ocenić. Chociażby 

tutaj były wzmianki o majątku, przecież wiemy jak ten domek wyglądał, który 

jest własnością nadleśnictwa, ile Pan Jacek Chudy włożył serca, zdrowia, czasu, 

pieniędzy własnych, żeby to wyglądało starannie, należycie. Przecież to nie jest 

jego prywatny dom. Nawet w życiu bym nie pomyślał, że ktoś kto pracował ponad 

30 lat zostanie tak potraktowany przez pracodawcę. Jak można być pracownikiem 

u takiego pracodawcy? To jest dla mnie rzecz nie powiem skandaliczna, 

niebywała, nie odnoszę się tutaj do punktów merytorycznych, ale osoba naprawdę 

szanowana, przez tyle lat w środowisku, przede wszystkim jest postrzegana to co 

powiedziałem wcześniej, jako dobry człowiek, pracownik, sumiennie 

wykonujący swoje obowiązki. Właśnie takich ludzi wybiera się do gminy,  

do powiatu, dlatego na tylu gremiach, forach Pan Jacek Chudy jest postrzegany 

i pełni takie stanowiska. Nie wyobrażam sobie, żeby po tylu dziesięciu latach 

pracy zauważono, że człowiek, który w zasadzie jest już w wieku 

przedemerytalnym pracował, mieszkał w tym domu przez tyle dziesiąt lat i raptem 

taki strzał na do widzenia? No to jest rzecz niebywała, ja bym powiedział nawet 

skandaliczna. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panowie 

Starostowie, w imieniu Jacka Chudego, z którym rozmawiałem i przedwczoraj  

i wczoraj wieczorem chciałbym bardzo podziękować za to, że Zarząd 

przygotował uchwałę negatywną, że jest tak dobrze przygotowane uzasadnienie  

i mam nadzieję, że wszyscy po przemyśleniu przełożymy to na właściwe 

głosowanie. Szanowni Państwo, dzisiaj tak samo jak na poprzedniej sesji nie ma 

z nami Pana Jacka Chudego, dzisiaj jest w sanatorium, do którego został wysłany 

przez Zarząd Główny Lasów Państwowych, do sanatorium o podwyższonym 

standardzie dlatego, że dobrze wykonywał swoją pracę. Nie był na ostatnich 

sesjach, nie był na ostatnich komisjach dlatego, że jego stan zdrowia od kilkunastu 

tygodni jest bardzo zły. Spadło to wszystko na niego jak grom z jasnego nieba. 

Chciałbym podkreślić, że nikt, ani jego przełożony, nie porozmawiał z nim ani 

razu o tym, że będzie rozwiązany stosunek pracy. Ja wiem, że najpierw powinna 
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być podjęta uchwała i przedłożone stanowisko rady, ale wydaję mi się,  

że z pracownikiem,  którego po 33 latach pracy chce się zwolnić, przełożony 

powinien przeprowadzić rozmowę. Tego do tej pory nie było. Ja wiem, że nasza 

uchwała nie będzie miała znaczenia, jeżeli chodzi o decyzję podjętą przez Pana 

Nadleśniczego, ale tak się nie robi. Ja byłem przez 26 lat dyrektorem różnych 

zakładów pracy, nigdy nie robiłem tak, nawet w konfliktowych sytuacjach, żeby 

rozstawać się z kimś, gdy był jakiś konflikt, bez zamienienia słowa. Pan Jacek 

prosił mnie też o to, żeby powiedzieć, że załoga za nim się wstawiła, potem ci 

członkowie załogi byli proszeni na różne rozmowy i musieli zmienić zdanie,  

że się za nim nie wstawiają. Tak się nie robi. Szanowni Państwo, to co było 

napisane w uzasadnieniu i to co jest napisane w piśmie Pana Nadleśniczego to jest 

bardzo nieuczciwe, jeżeli po 33 latach pracy, ciężkiej, trudnej pisze się  

o niedoborze drewna na kwotę 862,80 zł, gdy dochodowość leśnictwa, które 

prowadził Radny Jacek jest na poziomie od 1,5 mln do 2 mln zł – trochę jest nie 

tak i bez żadnej motywacji, bez żadnych rozmów. Proszę Państwa, tak jak było 

napisane w uzasadnieniu, sprawa pracy radnego nie powinna być utrudniana. Pan 

Jacek prosił mnie również, żeby dodać to, że on na początku tego roku prosił 

swojego przełożonego, aby otrzymać urlop na obronę pracy doktorskiej – nie 

dostał tego urlopu. Ma napisaną pracę a obronić jej nie może. Nie mógł, bo nie 

miał kiedy. W poprzedniej kadencji, kiedy bliżej jeszcze współpracowałem  

z Jackiem z racji pełnionej funkcji, bardzo często przed zarządami, na których 

bywałem dzwoniłem do niego uzgadniając pewne rzeczy, od 5.00, od 6.00 rano 

siedział w pracy, siedział w lesie i wykonywał swoje obowiązki, a tu pisze,  

że nienależycie wykonywał swoje obowiązki. Tak się po prostu nie postępuje, 

dlatego mam nadzieję, że wszyscy Państwo przychylą się do uchwały 

przygotowanej przez nasz Zarząd. Natomiast ja zabrałem głos po to, żeby  

w naszym wyobrażeniu nie został Radny Jacek Chudy, jako ta osoba tak 

negatywnie opisana przez swojego przełożonego, tylko jako dobry pracownik, 

dobry samorządowiec i dobry kolega. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak Jako Przewodniczący Rady 

chciałbym powiedzieć, że z Panem Jackiem Chudym współpracuję od 5 lat  

i zawsze jest osobą, która jest osobą kompetentną, zawsze przygotowany był do 

każdej sesji. W komisjach dał się poznać jako osoba, która potrafi uzasadniać 

swoje racje. Nie chciałbym się wypowiadać na temat kwestii związanych z pracą 

zawodową, bo nie mam do tego kwalifikacji, natomiast mogę się wypowiedzieć 

jako w stosunku do osoby i naszego tutaj radnego i mówię, jest to osoba zawsze 

godna zaufania i zgadzam się tutaj z tym, co powiedział Pan Krzysztof Górski  

i myślę, że nasza decyzja, oczywiście ja nie chcę wpływać na każdego z Państwa, 

powinna być odzwierciedleniem oceny właśnie Pana Jacka Chudego. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. /Zał. Nr 12/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/111/2019 RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku pracy  

z radnym. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

Młodszy Referent w Wydziale KM Joanna Wiechno przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli 

idzie o te nowe linie czy dołożenie przystanków to było to absolutnie na wniosek 

wójtów i radnych gmin, byliśmy w Bielawach i tam rozmawialiśmy, bo tam był 

największy problem, rozmawialiśmy z Panem Wójtem i z Panem radnym, niestety 

nie pamiętam nazwiska, ale właśnie z tamtej strony od Waliszewa. Również 

mieszkańcy Sierżnik byli u nas w Starostwie prosić, żeby tam zatrzymywał się 

również autobus w Sierżnikach i stąd te zmiany. Są tylko i wyłącznie reakcją na 

potrzeby mieszkańców, zgłoszone przez wójtów i radnych z danych gmin i osób 

najbliżej będących tych problemów. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma, nie głosował K. Figat/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/112/2019 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/50/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo – Wiskienica – 

Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 

E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna 

znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 

kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E 

Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą 

powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – 

Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy 

Zduny.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2119 E Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki 

i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica 

Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych 

Gminy Zduny. /Zał. Nr 16/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma, nie głosował K. Figat/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/113/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr VII/50/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek 

Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – 

Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/47/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków 

Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się 

w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 

kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2709E 

Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – 

Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek 

Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Kiernozia. /Zał. Nr 18/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma, nie głosował K. Figat/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/114/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/47/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – 

Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – 

Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica powiatu łowickiego 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 

kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E 

Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica 

powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Łyszkowice. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice. /Zał. Nr 20/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma, nie głosował K. Figat/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/115/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr VII/46/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – 

Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica powiatu łowickiego 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. /Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywanych 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu.         

/Zał. Nr 22/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma, nie głosował K. Figat, B. Kołodziejczyk/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XVI/116/2019 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywanych dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 23/ 

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

obradach XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:20 wznowił obrady 

XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

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

publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 24/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński,  

K. Słoma/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/117/2019 RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 
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oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 25/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w 

Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 26/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/118/2019 RPŁ w sprawie przekształcenia I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 27/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Łowiczu. /Zał. Nr 28/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/119/2019 RPŁ w sprawie przekształcenia II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. /Zał. Nr 29/ 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 30/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński, nie 

głosował K. Figat/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/120/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. 

Władysława Grabskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 31/ 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 32/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/121/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 33/ 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 

1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 przy 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. /Zał. 

Nr 34/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 
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nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński, K. 

Figat/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/122/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku 

Piechoty w Łowiczu. /Zał. Nr 35/ 

Ad. pkt 20 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu przy Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w 

Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 36/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński, K. 

Figat/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/123/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum Nr 2 w Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.         

/Zał. Nr 37/ 
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Ad. pkt 21 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Reymonta Łowiczu, ul. 

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

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu przy Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Reymonta Łowiczu, ul. 

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

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w 

Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława 

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

/Zał. Nr 38/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, Z. Kuczyński, K. 

Figat/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/124/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum Nr 3 w Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. 

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

/Zał. Nr 39/ 

Ad. pkt 22 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

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

– pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu. /Zał. Nr 40/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Cipiński, K. Figat/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/125/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 41/ 

Ad. pkt 23 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 42/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/126/2019 RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu. /Zał. Nr 43/ 
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Ad. pkt 24 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w 

Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. 

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

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

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

5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

/Zał. Nr 44/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/127/2019 RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. 

Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. /Zał. Nr 45/ 

Ad. pkt 25 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 46/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat, nie głosował  

P. Gołaszewski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/128/2019 RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 47/ 

Ad. pkt 26 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2020 rok. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok. 

/Zał. Nr 48/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat, nie głosował  

P. Gołaszewski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/129/2019 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2020 rok. /Zał. Nr 49/ 
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Ad. pkt 27 

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. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 50/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVI/130/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 51/ 

Ad. pkt 28 

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 52/ 

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

nieobecny J. Chudy, A. Frankiewicz, J. Michalak, K. Figat/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XVI/131/2019 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 53/ 

Ad. pkt 29 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 54/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, jeśli utrzymujemy tą konwencję, że pytania ewentualnie, bo materiały 

Państwo dostaliście to bardzo proszę. 

Ad. pkt 30 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 29 września brałem udział w 

zawodach sportowo-pożarniczych Powiatu Łowickiego, 13 października 

uczestniczyłem w uroczystej prezentacji dzieła ks. Biskupa Józefa 

Zawitkowskiego invitatorium ku czci Najświętszej Panny Księżnej Łowickiej 

oraz oratorium, które powstało dla uczczenia 350 rocznicy konsekracji Bazyliki 

Katedralnej. 14 października uczestniczyłem w miejsko – powiatowych 

obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej a 26 października spotkałem się z 

radnymi wybranymi pierwszej w historii Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego – to spotkanie miało miejsce w sobotę i muszę powiedzieć, że 

młodzież, która została wybrana, Ci młodzi ludzie, którzy zostali radnymi mają 

mnóstwo zapału, chcą bardzo dużo zrobić. To co musze powiedzieć – są to młodzi 

ludzie, którzy potrafią się wypowiedzieć, ta swoboda wypowiedzi zaimponowała 

mi i mówię, mnóstwo pomysłów, zobaczymy jak ta Rada będzie funkcjonowała 

w praktyce, ale musze powiedzieć, że mam bardzo pozytywne wrażenie z tego 

spotkania z tymi młodymi ludźmi. Pogratulowaliśmy im wyboru, miejmy 

nadzieję, że będzie spełniała oczekiwania nasze, jako starszych radnych a przede 

wszystkim oni będą się realizowali w tej nowej dla nich roli. 

Ad. pkt 31 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, ja mam dzisiaj komplet, czyli interpelację, zapytanie i 

wniosek, za chwilę przekażę na ręce Pana Przewodniczącego interpelację i 

wniosek. Interpelacja dotyczy podjęcia działań remontowych Komendy 
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Powiatowej Policji w Łowiczu. Ja wiem, że Starosto mało ma do tego, jeżeli 

chodzi o środki własne, ale dużo ma do tego, jeśli chodzi o dobre relacje z 

administracją rządową i można pobudzić gdzieś tam swoimi ścieżkami remont 

Komendy, bo wygląda tragicznie i ja zachęcam też również media do tego, aby 

się tym tematem zainteresowały i zobaczyły w jakich warunkach pracują nasi 

funkcjonariusze. Wniosek z kolei dotyczy przyznania nagród finansowych dla 

pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu za pozytywnie 

oceniony wniosek na remont dróg gminnych, myślę że chyba jest bardzo 

uzasadniony. Z kolei zapytanie chciałbym odczytać z mównicy Panie 

Przewodniczący. Szanowni Państwo, tak się akurat złożyło, że dzisiaj nagrywają 

się dwie sesje – w mieście i w powiecie, byłem na tej sesji miejskiej, ona 

rozpoczęła się o godzinie 12:00 i tak naprawdę nie wiem czy na tą chwilę się 

zaczęła, bo od samego początku radni zgłaszali szereg wniosków, propozycji, 

zmian w porządku obrad, także bardzo długo to trwa, zupełnie inaczej niż tutaj. 

Jedną z propozycji radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość i Niezrzeszeni była 

zmiana w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu. A mówię o tym 

dlatego, bo ta zaproponowana zmiana, która zostanie przegłosowana, bo jest to 

kooperacja dwóch ciekawych, dotąd nigdy nie związanych ze sobą środowisk, ale 

jak widać mogą znaleźć język porozumienia i polityka potrafi całkiem 

sympatycznie połączyć – jest to kooperacja Prawa i Sprawiedliwości i klubu 

Łowickie.pl. Wniosek zmierza do tego, by statut Młodzieżowej Rady zmienić tak, 

by nie wybierano młodzieżowych radnych miejskich z uczniów szkół 

ponadpodstawowych, za to wybierano ich z uczniów szkół podstawowych 

podlegających miastu. Sprawa zupełnie nie skonsultowana ani z młodzieżą, ani z 

radcą prawnym, ani z nikim kto byłby tym tematem bezpośrednio dotknięty. Tak 

samo zadziało się tutaj w przypadku Powiatowej Rady Młodzieżowej, gdzie statut 

mieliśmy zaprezentowany właściwie na krótko przed jego procedowaniem na 

Komisji Edukacyjnej, później próbowaliśmy wprowadzić zmiany, według mnie 

w kulejącym statucie tu na posiedzeniu Rady Powiatu Łowickiego, Państwo na to 

nie pozwolili a cel był jeden – cel był taki, żeby Młodzieżową Radą Powiatową 

wykluczyć funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej i Państwo sobie 

doskonale zdają z tego sprawę i Pan Panie Starosto jest tutaj główną osobą, która 

na ten temat wiedziała i wie więcej. Bardzo mi przykro, że jako Przewodniczący 

Komisji Edukacji, również radny, który chyba tylko przez Państwa został 

zdefiniowany, jako opozycyjny, byłem dezinformowany na każdym kroku w 

kontekście wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dobrze Pan wie jak to 

wszystko wyglądało. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostały 

ogłoszone dwukrotnie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu Pana 

Henryka Zasępę i dwukrotnie nie odbyły się. Częściowo odbyły się w drugim 

terminie, ale dyrektorzy, jak zdążyłem ustalić sam u źródła, mieli wydany zakaz 
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wybierania radnych ze swoich szkół podlegających pod powiat do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. Pan twierdził w rozmowie ze mną, mam na to świadków również, 

bo rozmawialiśmy telefonicznie, że żadnego zakazu nie ma, ale zakaz był i 

zmierzał do tego, żeby wybrać Młodzieżową Radę Powiatową z uczniów szkół 

ponadpodstawowych, z kolei sprowadzić Młodzieżową Radę Miejską do tego, 

żeby była wybrana z dzieci - z uczniów szkół podstawowych. I nie wzięli Państwo 

pod uwagę tego jak ocenia to młodzież, która jest już przygotowana do tego, żeby 

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej wystartować. Zupełnie inna 

specyfika jest Młodzieżowej Rady Miejskiej, to chyba Państwo wiedzą najlepiej, 

bo funkcjonujemy w Radzie Powiatu, ale mamy też kolegów w Radzie Miejskiej. 

Nie zajmujemy się sprawami miejskimi, zajmujemy się sprawami powiatowymi 

tak samo Młodzieżowa Rada Powiatu będzie zajmowała się totalnie inną działką 

– działką, która niekoniecznie interesuje wszystkich uczniów. W moim odczuciu, 

będą to mocne słowa, ale jest to łamanie Konstytucji, łamanie podstawowych 

zasad i praw, tak Panie Starosto, tu się nie ma z czego śmiać, bo jeżeli uczniowie 

są zdecydowani na to, żeby kandydować do Rady Miejskiej to należy na to 

pozwolić. Bardzo sobie chwalę współpracę w tym kontekście z poprzednim 

Zarządem Powiatu, nie było żadnych przeciwwskazań do tego, żeby wybierać 

radnych młodzieżowych ze szkół podlegających powiatowi. Dobrze sobie 

Państwo też zdają sprawę z tego, że młodzież  a właściwie dzieci uczęszczające 

do szkoły podstawowej są jeszcze nie gotowi na to, aby aktywizować się na polu 

samorządowym, sami jeszcze nie wiedzą jak potoczy się ich życie, na razie 

realizują to, co muszą realizować – uczą się w szkole, mają jakieś swoje pasje, ale 

na pewno nie są sfokusowani na to, żeby brać udział już w takiej cennej i 

kształcącej przygodzie, jaką jest rada młodzieżowa. Drodzy Państwo, składam 

dzisiaj zapytanie w sprawie wprowadzonego zakazu przeprowadzenia wyborów 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu w szkołach ponadpodstawowych. 

Proszę o pisemne wyjaśnienie powodów wprowadzenia zakazu przeprowadzenia 

wyborów, jaki był wprowadzony przez Pana Starostę do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Łowiczu w szkołach ponadpodstawowych. Jednocześnie proszę Pana 

Starostę o wyjaśnienie celu skandalicznego dezinformowania mnie o braku 

zakazu, który w rzeczywistości był oraz młodzieży oczekującej na terminowe 

przeprowadzenie wyżej wspomnianych wyborów. O zasadach naboru do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej informował jeden z radnych Prawa i 

Sprawiedliwości i Niezrzeszonych, który jest jednocześnie pedagogiem i 

dezinformował młodzież w szkołach ponadpodstawowych tłumacząc już wtedy i 

tu też zapaliła mi się lampka, że Młodzieżowa Rada Miejska byłaby wybierana ze 

szkół podstawowych, co dzisiaj się zadziało. Szanowni Państwo, określam tą 

sprawę jako skandaliczną, jako taką, którą nie powinna mieć miejsca i liczę na 

zrozumienie i liczę jeszcze na reakcję Pana Starosty, po prostu trzeba dać szansę 
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młodzieży. Jeżeli ktoś chce decydować o swoim losie i prowadzić swoją 

działalność w granicach miasta i działać przy inicjatywach, które już przez 

Młodzieżową Radę Miejską są realizowane od lat to należy mu dać szansę, żeby 

to robił. Ja kibicuję Młodzieżowej Radzie Powiatowej, kibicuję naprawdę bardzo. 

Widziałem, odbyło się pierwsze spotkanie, Panie Przewodniczący gratuluję, 

naprawdę trzeba młodzież brać pod skrzydła i uczyć samorządności, kierować 

tym w sposób mądry, dobry, nie polityczny a tutaj ten ostatni warunek myślę, że 

został już złamany. Dziękuję serdecznie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, Panie Radny, ja jestem pełen podziwu dla Pana Przewodniczącego, no bo 

jednak rada i tak w ustawach jest zapisane, zajmuje się tym, co w ustawie jest 

zapisane. Pan tu pewne porządki samorządowe pomylił. Adresowanie do mnie 

jakichś pretensji związanych z pracą Rady Miejskiej jest niewłaściwe. Nie było 

zakazu, tak jak powiedziałem na początku chcieliśmy najpierw my przeprowadzić 

wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu, z tego co wiem w niektórych szkołach 

odbyły się wybory, w niektórych odbywają się czy tam są w trakcie wybory i po 

wyborach będzie Pan mógł działać z Młodzieżową Radą Miejską tak, jak Pan tam 

będzie sobie uważał. To, co robi Rada Miejska jest jej sprawą i nas nie dotyczy w 

ogóle, także te sugestie pod naszym kątem tutaj są nietrafione moim zdaniem. Tak 

pozwolę sobie to i nie rozwodząc się nad tym, bo też daleki jest zawsze na 

wszelakich wystąpieniach od opowiadania jakichś truizmów i jakichś takich 

oczywistości i tyle. Ja zabrałem głos w innej sprawie, chciałbym zaprosić Państwa 

na uroczystość, na galę z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu, która odbędzie się 

w dniu 29 listopada o godzinie 17:00 w Sali Barokowej w Muzeum. Uroczystość 

ta będzie okazją do gratulacji dla osób związanych z samorządem powiatowym 

przez minione dwie dekady, uhonorowani zostaną radni Rady Powiatu 

Łowickiego, którzy pełnią swój mandat najdłużej. Podziękowania skierowane 

zostaną również do pracowników, którzy są związani ze Starostwem od początku 

jego funkcjonowania, przypomniana zostanie idea samorządowego. W programie 

wydarzenia znajdzie się również część nawiązująca do 100-lecia Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i może tutaj powiem dlaczego, ponieważ rozmawiałem z 

Panem Dyrektorem Muchą, który z takim rozżaleniem, że on by chciał to 100-

lecie jakoś odbyć w tym roku i wpadłem na taki pomysł, że skoro organizujemy 

ta galę, to dlaczego mamy jej nie zrobić wspólnie z Sanepidem i myślę, że … w 

każdym bądź razie Pan Dyrektor wyraził wielkie zadowolenie. Na galę zaproszeni 

zostaną między innymi radni powiatowi wszystkich kadencji, członkowie zarządu 

powiatu z 20 lat, delegacje z partnerskich powiatów, osoby związane z 

działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu oraz 
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wójtowie i przewodniczący rad gmin, jak również osoby reprezentujące 

instytucje, stowarzyszenia i media. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, nie urodziłem się wczoraj i dobrze 

wiem jak funkcjonuje współpraca klubu radnych z Rady Miejskiej, mówię o 

radnych z Prawa i Sprawiedliwości i Państwa. Państwo się spotykają, rozmawiają, 

to są naczynia połączone, przepływ informacji jest bardzo dobry i tak to miało po 

prostu zadziałać. Odciąganie w czasie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w szkołach – Pan mówi, że nie było zakazu, ja dobrze wiem, że taki zakaz był, 

może dyrektorzy nie powiedzą wprost, ale taki zakaz był. Na pierwszym piśmie 

skierowany w sprawie pierwszego terminu wyborów podpisał Pan ,,nie wyrażam 

zgody”. Było tak? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak. 

Radny Krystian Cipiński: Tak, no właśnie. Na coś Pan czekał. W międzyczasie 

pewnie pojawił się pomysł, żeby przeorganizować Młodzieżową Radę Miejską 

tak, by wybierano uczniów młodszych – dzieci. Wiadomo, że to będzie zabicie 

Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dzieciom można pokazać jak funkcjonuje 

samorząd i zaprosić do urzędu, opowiedzieć, ale nie można w nich pobudzić, bo 

to jeszcze za wcześnie. Ja wiem jak to wszystko działa, ja się tym interesuje od 

roku 2015. Spotkałem się z wieloma radami młodzieżowymi w kraju, ostatnio z 

Młodzieżową Radą Miejską w Redzie, która de facto wybiera swoich członków z 

radnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. No jak Pan myśli, kto 

jest aktywny w tej radzie? Którzy uczniowie? No ci z podstawówki raczej nie za 

bardzo, nie czują tego zupełnie. Ja bardzo kibicuję Państwa radzie, od początku 

byłem zwolennikiem jej powstania, bo były zapewnienia o współpracy, tak było. 

Również na starcie ten element polityczny był duży i celem powołania 

Młodzieżowej Rady Powiatowej było tylko i wyłącznie to, by przejąć 

kompetencje Młodzieżowej Rady jako takiej, który dotychczas posiadał Urząd 

Miejski w Łowiczu. Tak sobie Państwo to zaplanowali i tak to jest realizowane. 

Ja poczekam na odpowiedź na piśmie. Chciałbym, żeby tam znalazła się tylko i 

wyłącznie prawda. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja chciałbym tylko z jednym się nie 

zgodzić, że Młodzież 14, 15 czy 16-letnia nie może przygotowywać się już do 

takich funkcji, o jakich mówimy a przykładem jest Pański kolega z byłej pracy, 

który… no byłem jego nauczycielem, został posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży 

w wieku gimnazjalnym, to chyba nawet nie było w 3 klasie, pewnie w pierwszej 

też nie, chyba w drugiej myślę. No i w zasadzie tyle, nic więcej tutaj nie będę 

dodawał. 
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Radny Krystian Cipiński: Wie Pan co, ja mam znajomego, który przebiegł 

ostatnio 123 km, ale to nie znaczy, że ja przebiegnę 123 km i każdy z Państwa. 

Zdarzają się takie przypadki, że ktoś jest wybitny, ale to są przypadki, dlatego 

prosiłbym o poważne potraktowanie sprawy i nie robienie polityki na szczeblu 

młodzieżowym. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałem się troszeczkę 

ustosunkować do wypowiedzi Radnego Krystiana Cipińskiego. Jestem 

zwolennikiem jak najszerszej możliwości wypowiedzi każdego radnego, ale ja 

bym prosił bardzo o jedną rzecz, żeby nie mówić o kwestiach związanych kto 

jakie ma relacje na zasadzie radnych i to na zasadzie radnych miejskich, kto z kim 

wchodzi w jakąkolwiek koalicję, jeżeli to nie jest związane z naszym powiatem. 

My tutaj zajmujemy się sprawami powiatowymi i ewentualne konfiguracje to nie 

jest temat dla nas. To jest taka moja prośba, bo ja mówię, każdy ma prawo 

wypowiedzi, ja Państwu nie ograniczam czasu, staram żeby się każdy 

wypowiedział, ale tego unikajmy, bo to będzie prowadziło do tego, że kto inny 

będzie mówił coś zupełnie innego i wchodzimy w takie pole konfliktu, które 

myślę, że nie jest nam tutaj potrzebne. Natomiast kwestia wzajemnych tutaj 

wypowiedzi, jeżeli chodzi o Pana Starostę i Pana, zostanie to na piśmie 

wyjaśnione i mam nadzieję, że wszelkiego rodzaju kontrowersje no tutaj zostaną 

rozwiane. Taka byłaby moja prośba i powtarzam raz jeszcze, to nie jest jakaś 

uwaga, że komuś ograniczam czas, tylko bardzo bym prosił o to, bo mamy pełną 

swobodę wypowiedzi, ale ograniczajmy się do naszych tutaj spraw powiatowych, 

natomiast już takie relacje kto jakie z kim zawiera koalicje na poziomie Rady 

Miejskiej no to nie jest troszeczkę temat związany z nami tutaj, jeżeli chodzi o 

nasze funkcjonowanie. To taka moja prośba jako Przewodniczącego. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, ja mam do Pana ogromny 

szacunek i przy tym całym moim szacunku chciałbym tylko zauważyć, że ten 

temat jest powiązany, jedno wynika z drugiego, działalność Zarządu Powiatu 

Łowickiego, działalność Rady Miejskiej w Łowiczu, gdzie obecnie Prawo i 

Sprawiedliwość ma większość w porozumieniu z klubem Łowickie.pl to jest 

sprawa, która została zaplanowana w kooperacji tych dwóch środowisk i nie 

mówiłbym też o tym tak, że nie powinniśmy rozmawiać o sprawach miejskich, 

bo przecież miasto jest w granicach powiatu, także myślę, że mieścimy się tutaj 

w normie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim oddam głos Radnemu 

Michałowi Śliwińskiemu – ja nie miałem na myśli mówienia o sprawach 

miejskich, tylko miałem na myśli mówienie o kwestiach koalicji politycznych, 

które są zawierane na forum Rady Miejskiej, bo to nie jest sprawa z nami 
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związana. Proszę nie mylić kwestii miejskich, że sprawa miasta. Oczywiście 

jesteśmy w mieście, jest to jak najbardziej związane, ale naprawdę dla nas, jako 

radnych, kto wchodzi w koalicję w mieście, no to nie jest temat, o którym 

powinniśmy dyskutować. To jest takie moje zdanie, jako Przewodniczącego, 

natomiast co do innych rzeczy to jak najbardziej. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, akurat to nie jest nasza sprawa, 

ma Pan rację, nie jest to nasza sprawa, ale Starosta jest akurat szefem struktur, 

które zawierały tam koalicję, także myślę, że takie wyjaśnianie i wybielanie 

samych siebie to takie nie do końca jest na miejscu. Tym bardziej przypominam 

sobie wiele kwestii, którymi Rada Powiatu zajmowała się, nie związanymi w 

ogóle z tym na co powoływał się Pan Starosta, czym powinien zajmować się 

powiat, kwestie ideologiczne, jeszcze inne rzeczy były tutaj głosowane, także jak 

już się Panowie bronicie, że czymś nie powinniśmy się zajmować to używajcie 

takich argumentów, żeby te argumenty pasowały do danej sytuacji, bo jest tak – 

Kali kraść dobrze, Kalego okraść źle. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Cieszę się, że kolega Michał zabrał tutaj 

głos. Tak się składa, że gdzieś tak od 9 czy nawet 10 lat jakiekolwiek działania ze 

środowiska, z którego ja się wywodzę są działaniami politycznymi. Podpisywanie 

umów koalicyjnych przez innych nie są działaniami politycznymi. Jest to dziwne, 

ja myślę, że mieszkańcy, którzy przysłuchują się tej dyskusji czy będą relacje 

zdawać, potrafią sobie wyrobić zdanie, że tylko jedna grupa uprawia w mieście, 

w powiecie, w gminach politykę, natomiast reszta nie robi tego, działa 

abstrakcyjnie od systemu, abstrakcyjnie od tych relacji, jakie są. Mieszkańcy 

mogą sobie wyrobić na ten temat zdanie czy rzeczywiście tak jest czy nie. To jest 

jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa – jest mi niezwykle przykro, 

podejmowaliśmy na tej sesji dosyć ważne uchwały, dosyć ważne uchwały 

dotyczące dofinansowania dróg, które… ja nie chcę nikomu umniejszać, młodzież 

jest bardzo ważna, sam mam małe dzieci, nastoletniego już syna i wiem jak to jest 

ważne, czym się interesuje, co ogląda, jakie komentarze mówi na temat również 

tego, co dzieje się wokół niego, natomiast myślę, że dużo ważniejsze dla 

mieszkańców powiatu są w tej chwili uregulowane przez nas kwestie drogowe i 

drogi, które są robione w liczbie, które do tej pory nie pamiętam, żeby było w 

ciągu roku czy nawet pół roku, bo tak naprawdę tak trzeba powiedzieć – zrobione. 

Myślę, że gdyby był Pan od początku na tej sesji to może by Pan zauważył. 

Rozmawialiśmy jeszcze też o innej rzeczy, bo oprócz tego, że tworzymy jakieś 

środowiska i Pan to już może ocenić z perspektywy roku, że jest tak, że mamy te 

środowiska, one tam ze sobą czasem rozmawiają, czasem nie, ale też jesteśmy 

ludźmi, spotykamy się na co dzień i rozmawiamy i jeżeli, tu pozwolę sobie na 

wtręt odnośnie Rady Miejskiej, to przecież jeżeli do mnie są adresowane jakieś 
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pretensje w związku z tą Radą, no to chyba to nie jest trafione dlatego, że to nie 

ja układałem koalicję miejską rok temu. Każdy wybiera sobie i od razu też 

powiem, że to nie była polityka. Natomiast to, że radni dogadali się, bo te 

głosowania, przecież Pan był na tej sesji, nie były sztywne, te wyniki głosowań 

były bardzo różne. Radni po prostu się dogadali jako ludzie, tak uważam. I w 

zasadzie chyba więcej tu nie ma co mówić, zajmowaliśmy się właśnie też sprawą, 

szkoda że Pana nie było, bo to była sprawa właśnie taka ludzka. 

Radny Krystian Cipiński: To nie wiem, teraz Pan Starosta będzie decydował, 

które sprawy są ważniejsze, a które są mniej ważne, tak? O których… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To moja opinia, mam do niej prawo. 

Radny Krystian Cipiński: Aha, rozumiem, no to ja też mam prawo do tego, żeby 

powiedzieć o tym, że celowo wstrzymywali Państwo wybory do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej po to, żeby poczekać na sesję miejską, która obecnie jeszcze trwa, 

gdzie przegłosowano formułę wybierania radnych do tej rady. Tylko i wyłącznie 

w tym celu, żeby wykosić Młodzieżową Radę Miejską i zastąpić ją Młodzieżową 

Radą Powiatową. Taki jest cel i proszę tutaj nie robić ze mnie głupka, dobrze, bo 

naprawdę czasami już czuję się jak bym był oderwany od rzeczywistości w tych 

wszystkich Państwa zakłamywaniach rzeczywistości. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja zwracam uwagę i to będę zawsze 

robił, żebyśmy ważyli słowa, które wypowiadamy i jeszcze jedno zdanie do 

Radnego Michała Śliwińskiego – nie wiem czy Pan zauważył, że staram się 

wszystkim zwracać bez względu, w którym miejscu siedzą. Odnośnie 

wypowiedzi dotyczącej jakie są relacje w Radzie Miejskiej, gdyby to wypowiadał 

przedstawicie Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciel PSL-u zareagowałbym tak 

samo, bo ja nie powiedziałem nic, co byłoby uwłaczające dla tej osoby, która 

mówiła, żeby po prostu o takich sprawach, jakie są koalicje w mieście nie mówić 

i tylko tyle. Ja uważam, że to nie jest jakieś coś nadzwyczajnego. Po prostu my 

mamy się skupić na sprawach powiatowych i to jest nasze meritum. Ja jestem od 

tego, żeby tutaj na sali to było tematem dominującym a kto tworzy w mieście 

koalicję… no proszę wybaczyć, ale czy to jest meritum akurat dzisiejszego 

naszego spotkania. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, Panie Radny Krystianie, myślę 

że nie ma co obrażać kogoś tam czy używać za mocnych słów, a może po prostu 

warto usiąść i porozmawiać i tyle. 

Radny Krystian Cipiński: Przepraszam naprawdę Państwa Radnych, że ten 

temat już jest tak długo wałkowany, ale z kim? Z kim ja mam usiąść i rozmawiać 

Panie Starosto? Z kim? Zapraszałem Pana na kawę, żeby porozmawiać o temacie 
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Młodzieżowej Rady Miejskiej, nie chciał mi Pan telefonicznie powiedzieć o co 

chodzi, sms-owo też, rozumiem, były jakieś ustalenia, które musiały poczekać na 

to, żeby ujrzały światło dzienne, ale mówił mi Pan o tym, żeby rozmawiać a tu 

nie ma żadnego podłoża do tego, żeby tak zrobić. Ja się do Pana kieruję z 

życzliwością, naprawdę zależy mi na tym, żeby współpracować jak najlepiej, ale 

to jak Państwo postępują no to jednak nijak się ma do współpracy z całym 

szacunkiem. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale może w związku z tym co się dzieje, 

może to nie ja powinienem być adresatem tej rozmowy, no już podpowiadam 

Panu jak mogę. 

Radny Jerzy Wolski: Obawiałem się, że może dojść do takiej dyskusji i 

pamiętam, jak w sierpniu to bodajże było, jak rozmawialiśmy o statucie. Był statut 

Młodzieżowej Rady Powiatu wrzucony w ostatniej chwili, nawet na komisji nie 

było czasu. Już padały słowa, nawet z ust nie tylko Krystiana, ale i innych osób, 

uwagi, żeby po prostu odwołać to, oddalić, pochylić się jeszcze raz nad tym, żeby 

starannie przygotować ten statut, żeby mieć czas naprawdę solidnie, uczciwie się 

zapoznać, wszyscy byliśmy za tym, żeby ta rada powstała, ale nie mieliśmy 

naprawdę fizycznie czasu całkiem poważnie się tym zająć. Nie wolno tak 

traktować projektów uchwał. To zostało przeforsowane, nawet nie słuchaliście 

nas. Dzisiejszy przykład to projekt dzisiejszej uchwały – ta uchwała przeszła, 

wycofanie się ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, tak samo w 

ostatniej chwili została wrzucona, proponowałem, żeby zdjąć punkt z porządku 

obrad, pochylić się nad tym, zaprosić Prezesa Zarządu co ma do powiedzenia, ale 

to siła głosu, matematyka się liczy, zostało to przegłosowane. Także wcale się nie 

dziwię Krystian twoim słowom, bo obawiałem się, że też do pewnego zgrzytu – 

może źle powiedziane, ale że będzie jakaś konfrontacja. Wcale nie musiało do 

tego dojść. 
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