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PROTOKÓŁ Nr     /18 

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 19 (nieobecny K. Figat,                  

Z. Kuczyński) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2017 

roku. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2017 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. 
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

za rok poprzedni. 
8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w 

Kiernozi.  
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-

2020” w Powiecie Łowickim. 
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr  

XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. 

w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele 
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niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego. 
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Łowickiego. 
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi 

na Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
14.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 
15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr  

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 
16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 
18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  
19. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLVII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 20 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim przejdziemy do porządku 

obrad chciałbym, żeby Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Sylwia Walkiewicz 

podzieliła się z nami bardzo fajną informacją.  
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Dyrektor Wydziału Edukacji Sylwia Walkiewicz: Serdecznie witam 

wszystkich Państwa. Szanowni Państwo na dzisiejszej Sesji wręczone zostaną 

listy gratulacyjne dla zawodników i trenerów, którzy zostali uhonorowani 

nagrodami i stypendiami sportowymi za osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2017.  

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki oraz Przewodniczący RPŁ Krzysztof 

Górski wręczyli listy gratulacyjne zawodnikom i trenerom, którzy zostali 

uhonorowani nagrodami i stypendiami sportowymi za osiągnięcia we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku. 

Trener UKS ,,Błyskawica’’ Mieczysław Szymajda: Wiadomo, że zawodnicy 

uzyskali gratulacje tutaj od Powiatu Łowickiego oczywiście za wyniki, ale ja 

chciałem przytoczyć może jeszcze kilka wyników związanych z klubem, o 

pozycji klubu - to też jest dzięki pracy właśnie wszystkich zawodników w 

klubie. Nasz powiat łowicki w województwie został sklasyfikowany na 7 

miejscu, co jest najwyższym miejscem w historii na 24 powiaty, oczywiście 

Domaniewicka ,,Błyskawica’’ na 60 miejscu, co jest też wielkim wyczynem 

tutaj, bo nigdy w 100-tce nie byliśmy, a za 2017 rok taki wysoki skok 60 

miejsce 312,5 punktów zdobytych. Te wyniki sportowe właśnie też przekładają 

się na liczbę zdobytych punktów, dlatego mówię też o tych punktach tutaj. Na 

sklasyfikowanych 3 638 klubów 60 miejsce także najwyższe. Jesteśmy wioską 

przecież do 1 000 mieszkańców także o tym coś świadczy. Z kolei Powiat 

Łowicki został sklasyfikowany też najwyżej dotychczas, za czasów powołania 

powiatów, miejsce 109 i 331 punktów, Domaniewice 312,5, pozostałe kluby 

18,5. Chciałbym, żeby to było też na ileś docenione i będę na pewno odwiedzał 

jeszcze Starostwo Powiatowe, bo w uchwale też jedną zmianę będę chciał 

wprowadzić, tu Pani Przewodnicząca Komisji napisze pismo na pewno i już 

wcześniej rozmawiałem tu z Panią Idzikowską, także tam takie rozmowy były 

przeprowadzane i będę starał się to zrobić, bo na pewno będzie to pozytywne dla 

naszych zawodników. Cóż jeszcze, z promocji może dla dwóch braci Janickich, 

którzy mają po Zbigniewie najwyższe wyniki na torze drugim, też będziemy 

prowadzić rozmowy. Trudną też sytuację mamy z pojazdami, jeśli chodzi o 

wyjazdy na zawody, w gminie zostało to troszkę pozmieniane na niekorzyść 

naszą, ale myślę że może coś z powiatem jeszcze domówimy, przynajmniej 

jeden-dwa wyjazdy, jest też większy bus, no też będziemy rozmawiać. No także 

na pewno ja nie jestem przeciwny przyznawaniu innym klubom też dotacji, też 

tam praca jest. One są wszystkie niewymierne tak moja, jak i w innych klubach, 
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ale na pewno ta nasza jest tutaj najwyższa, a jest to naprawdę bardzo nisko 

docenione. Z tego, co otrzymaliśmy to jest tylko na jedno zgrupowanie. Będę 

występował na pewno o dotację jeszcze na jedno, tylko, że nie tak jak w 

ubiegłym roku, że my nie mamy i dziękuje. To ja też bym powiedział, że nie 

mamy, nie robię, a ja i tak robię. Tu wszyscy wiedzą, że Mieczysław i tak 

będzie robił czy dostanie czy nie dostanie, ale naprawdę musi być jakieś 

wsparcie, żeby coś zrobić, bo tak to jest bardzo ciężko. Chcę jeszcze 

podziękować za to, co zostało dziś tutaj wręczone, no będziemy się starać 

jeszcze na pewno pracować i oby jak najwyżej z wynikami wchodzić w świat i 

w kraju też jak najwięcej medali zdobywać. Dziękuję bardzo.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja przyłączam się do tych gratulacji, ale ja mam 

dobrą pamięć i rok temu jak byli tu sportowcy padła deklaracja, że w następnym 

roku zostanie to uwzględnione, jeżeli chodzi o nagrody i stypendia, natomiast 

muszę powiedzieć z rozczarowaniem, od kilku miesięcy próbowałem w jakiś 

sposób przekonać pozostałych, żeby te wasze osiągnięcia były jeszcze bardziej 

docenione, ale w porównaniu do roku ubiegłego nie zmieniło się nic. Mimo 

deklaracji, która padła rok temu nawet o 20-30,00 złotych nie poczyniono 

jakiegokolwiek ruchu. Padła deklaracja, że to zostanie uwzględnione rok temu i 

przyznam się szczerze, że jestem zdziwiony. Wyniki Pan trener przedstawił, 

zresztą innych zespołów sportowych, które działają tutaj są coraz wyższe, 

poziom osiągany jest coraz wyższy, my natomiast jakoś nie potrafimy tego 

docenić, tylko staramy się podtrzymać to co jest. To jest dużo, ja nie mówię, że 

nie, natomiast uważam, że jeżeli sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki to my 

również powinniśmy, przynajmniej w miarę naszych możliwości, ja nie mówię 

że dużo, ale to byłoby zupełnie co innego gdyby to stypendium nie byłoby 

230,00 zł czy na przykład powinno być 270,00 zł czy 250,00 zł czy 300,00 zł, 

stopniowo. Oczywiście, że nie od razu, bo takich możliwości może nie ma, ale 

to byłby taki gest pokazujący, że my oprócz tego, że podziwiamy również 

potrafimy docenić w taki sposób i myślę, że jeżeli chodzi o możliwości 

finansowe, to nie są jakieś wygórowane sumy, natomiast grupę mamy niezbyt 

uważam, że szeroką, a taka zachęta byłaby naprawdę takim zastrzykiem nadziei 

i takiego optymizmu dla tych wszystkich, którzy uprawiają ten ciężki sport. 

Dziękuje bardzo, ale mówię jeszcze raz, słowa się dotrzymuje, a nie tak że 

powie się wtedy, że oczywiście uwzględnimy, a przyszło co do czego to nic nie 

uwzględniliśmy, dziękuje bardzo.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo ja proponuję tego 

typu dyskusję prowadzić już potem merytorycznie w obradach. Nie chciałbym, 

żeby zbijać kapitał polityczny. 20,00 złotych nic nie da. To co powiedział Pan 

Starosta na Komisji uważam, że jeżeli będzie wniosek z klubu, a jest o co 

wnioskować, wtedy będzie można rozpatrywać. My jesteśmy specyficznym 

samorządem, to nie jest samorząd gminy ani miasta i wydaje mi się, że oprócz 

zasług trzeba jeszcze widzieć realia. Uważam, że można nawet w formie kilku 

tysięcy złotych pomóc, natomiast nie w ten sposób. Ja rozumiem, że są 

sportowcy, że można powiedzieć i z tego miejsca chciałbym oprócz wyników 

sportowych i tego co zrobili Szanowni sportowcy z gminy Domaniewice, bo to 

jest głównie, są i inni w naszym powiecie, ale gmina Domaniewice jest 

specyficzna, chciałbym z całego serca podziękować i pogratulować Panu 

Mieczysławowi Szymajdzie - to jest wyjątkowy człowiek, który potrafi 

wyłuskiwać talenty i to jest fenomen. To jest fenomen gminy Domaniewice, że 

są tam talenty, natomiast nie można uważam postępować tak, wiedząc jaka jest 

sytuacja. Ja powtórzę przykład, który podał Pan Starosta, no dzisiaj go nie 

będzie na naszej sesji - w gminie zakopiańskiej Kamil Stoch nie dostaje ani 

złotówki z powiatu, bo taka jest specyfika, natomiast my robimy co można i 

jeżeli będzie wniosek z klubu, będziemy pomagać, tak jak mówili członkowie 

Zarządu.  

Pan Zbigniew Bródka: Dzień dobry Państwu, chciałbym serdecznie 

podziękować za kolejne wyróżnienie, po raz kolejny tutaj jestem wyróżniony, 

ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem podziękować przede wszystkim 

trenerowi, bo tak jak powiedział robi tu dużą robotę i ten klub co roku jest coraz 

wyżej, a nie zawsze to się przekłada jak gdyby na środki, które otrzymują nasi 

zawodnicy. Mogę tylko zwrócić uwagę, że powinniśmy bardziej, może celowo 

dobierać te nagrody i wspierać mniejszą ilość sportowców, którzy mogą nas 

promować na arenach międzynarodowych i połączyć to z promocją powiatu aby 

jedna i druga strona miała z tego korzyść. Myślę, że tak to dzieje się w innych, 

można powiedzieć, ośrodkach, w innych powiatach, tutaj przykład zakopanego 

nie jest najlepszy, ponieważ no niestety jest właśnie słabe wsparcie i skutkuje 

tym, że zawodnicy odchodzą do innych klubów, przechodzą do Katowic. 

Wszyscy, którzy mieszkają w Zakopanym, moi koledzy są w innych klubach, 

tam gdzie po prostu są pieniążki na rozwój. Ja jestem oczywiście w troszeczkę 

w innej sytuacji, bo pieniążki mam od sponsorów i o to się nie muszę martwić, 

jednak dziękuje, że doceniacie Państwo, co roku jestem tutaj wyróżniany, ale 

jest grono tutaj sportowców właśnie, no ja mogę powiedzieć o tych, których 
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znam czyli z UKS Błyskawica Domaniewice, bracia Janiccy, którzy potrzebują 

takiego wsparcia. Wsparcie, które im pomoże kontynuować dalej karierę, a 

myślę że mają duży potencjał, aby osiągnąć podobny sukces do mojego. 

Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Ja prosiłem, żeby 

nie zabierać głosu w tym temacie teraz. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale nie, jedna rzecz. Ja tylko mam krótką…  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę bardzo, ale ja nie chcę się 

kłócić, chodzi o kulturę.  

Radny Marek Jędrzejczak: Bardzo krótką informację. Obraził mnie Pan, ja 

naprawdę… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie obraziłem.  

Radny Marek Jędrzejczak: Obraził mnie Pan, mówiąc o tym, że ja próbuję 

jakiś kapitał zbijać. Ja z tymi ludźmi, którzy tutaj są, byłem dyrektorem szkoły i 

ich wspierałem jak tylko mogłem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: My też. 

Radny Marek Jędrzejczak: W związku z powyższym mówienie mi dzisiaj o 

jakimś kapitale politycznym… Proszę Pana co to ma wspólnego z jakimkolwiek 

kapitałem, tu chodzi o to, żeby oni się rozwijali, żeby osiągali jak najlepsze 

wyniki. Pan może mi powiedzieć, że mamy mniejsze środki, nie daliśmy itd., ale 

proszę nie mieszać do tego polityki, bo to nie ma nic wspólnego z polityką.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozmawialiśmy o tym na komisji.  

Radny Marek Jędrzejczak: Tu mówimy o osiągnięciach sportowych, a nie z 

żadną polityką, a Pan mi tu będzie opowiadał o kapitale politycznym. Co to jest? 

Jestem w sejmie jakimś? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, jedno zdanie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę.  
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Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja Panu serdecznie dziękuje za udzielenie 

odpowiedzi Panu Radnemu. Moja odpowiedzi byłaby i Zarządu taka sama, jak 

Pan udzielił, więc bardzo Pana proszę, żebyśmy przeszli do meritum sesji, a nie 

w tej chwili dywagowania nad tym czy można czy nie można.  

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, proszę o 5 minut przerwy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:20 ogłosił 

przerwę w obradach XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:25 wznowił 

obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakiekolwiek wnioski do 

porządku obrad? Nie widzę.  

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLVI Sesji RPŁ został 

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

Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2017 roku. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację o 

działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2017 roku. /Zał. Nr 3/ 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Czy mają Państwo jakieś pytania 

do tego materiału?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie ma pytań? Dziękuje Pani 

Dyrektor.  
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Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2017 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 ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2017 

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 4/ 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Czy macie Państwo jakieś pytania 

do tego materiału? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do Pani Dyrektor? 

Nie widzę. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor.  

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. /Zał. Nr 5/ 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Myślę, że 

więcej tu nie ma sensu, żebym informowała. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie 

udzielę odpowiedzi.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Czy są jakieś 

pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie ma. Dziękuje Pani Agnieszko. 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.  

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske przedstawiła sprawozdanie ze stanu 

prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi. /Zał. Nr 6/  
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Radny Jerzy Wolski: Może nie tyle pytanie, my na Komisji Gospodarczej 

mieliśmy ten sam punkt i Pan Dyrektor, no było zapytanie i faktycznie 

najważniejsze, że termin jest absolutnie niezagrożony, a nawet jesteśmy ciut 

przed czasem i to co Pan Dyrektor podkreślał na Komisji, że lipiec/sierpień to 

jest takie, no może nie tyle specyficzne, ale będą powiedzmy takie nasadzenia, 

których oczywiście się nie da zrobić, bo trudno, żeby krzewinki jakieś sadzić 

powiedzmy w lipcu, kiedy będzie 35°C itd., ale ważne, że ta inwestycja 

naprawdę idzie nawet nie zgodnie z planem, ale ciut przed. Dobrze, że dobry 

inwestor, dobrze, że te zimy takie były jakie były dla tych budowlańców. W 

sumie myślę, że tu Panie Dyrektorze jeszcze coś w lipcu i w sierpniu się 

wydarzy, ale to już będzie tylko taki retusz.  

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Faktycznie, że przez cały sezon nie 

było takiej sytuacji, żeby te roboty były przerywane. 

Radny Janusz Michalak: A ja chciałem zapytać czy w zleceniu na wykonanie 

jest też wyposażenie?  

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Nie. 

Radny Janusz Michalak: Szkoda, bo wykonawca ma gust.  

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Właśnie rzadko się zdarza, natomiast 

to poczucie estetyki zdecydowanie więcej niż, że tak powiem większość z nas 

pewnie posiada. Natomiast no trafił nam się właściciel czy tam współwłaściciel, 

no który jest z zawodu plastykiem i to wyczucie, że tak powiem, jeżeli chodzi o 

aranżację wnętrz no to ma tutaj predyspozycję i dzięki temu też jak gdyby w 

całości inwestycji z tego mamy okazję skorzystać. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Chciałem zapytać jaki jest planowany termin 

już wyposażenia, oddania tego obiektu?  

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Większość prac chcemy do końca 

sierpnia z wyjątkiem nasadzeń, które planujemy. Mamy jeszcze takie, może 

pokrótce, jeżeli mogę skorzystać z okazji to oprócz tego zakresu, który ma ten 

wykonawca i te roboty, które są zrealizowane, pierwsza rzecz to musimy dostać 

pozwolenie na użytkowanie i to w zakresie mamy i po otrzymaniu użytkowania 

następne etapy to jest rozebranie skrzydła tego nieistniejącego, starego oraz 

remont w tej części skrzydła frontowego, to znaczy był ten istniejący obiekt, to 

jest to stare skrzydło północne budynku, tak to nazywamy oraz w latach 70’ 
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było skrzydło od frontu dobudowywane i ono pozostaje, natomiast tam przede 

wszystkim zrobienie nowej stołówki, ponieważ w chwili obecnej jest 48 

uczniów, więc ta część wewnętrzna, powiedzmy połowa to jest stołówka, a 

druga część to była taka sala gimnastyczna, no przystosowano do powiedzmy 

takich zajęć ruchomych, ponieważ od września spodziewamy się mieć 70 już 

uczniów, a więc prawie, że ta liczba została podwojona i w związku z tym 

mamy prace takie no adaptacyjne w tym skrzydle frontowym, które też 

planujemy do końca sierpnia skończyć, ponieważ 1 września rok szkolny i że 

tak powiem dzieci z tornistrami startują. Jedyne co to jeszcze te roboty, które 

związane są z zagospodarowaniem terenu właśnie nasadzenia, no trawniki, 

krzewy. Tutaj tak ze względu na tą porę przewidujemy do końca września ze 

względu na roślinność, która tam będzie posadzona, żeby no miała szansę 

przyjęcia się.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Czyli rozumiem, że do końca sierpnia 

planowane jest całe wyposażenie obiektu, tak żeby było gotowe? 

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Tak, łącznie z wyposażeniem. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie 

widzę. Dziękuje bardzo Panie Dyrektorze. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020” w Powiecie 

Łowickim. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo, program choć szybko w telegraficznym skrócie został 

przedstawiony na Komisji Zdrowia i zostały jej przedstawione cele, zadania, 

oczekiwanie rezultaty i źródła finansowania więc pozwolicie, że jeśli będą takie 

pytania to odpowiem, a teraz sobie pozwolę na odczytanie projektu uchwały.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie przyjęcie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na 

lata 2018 – 2020’’ w Powiecie Łowickim. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są pytania w tej 

sprawie i do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosowali: K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, S. Olęcki, nieobecni K. 

Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/289/2018 RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020” w Powiecie 

Łowickim. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

Dyrektor PCPR Robert Wójcik: Szanowni Państwo, podobnie tutaj, załącznik 

został szczegółowo przedstawiony na Komisji Zdrowia i Komisji Budżetowej. 

Ja porównywałem jak wygląda plan do wykonania ubiegłorocznego, 

odpowiedziałem na wszystkie pytania, więc pozwolicie Państwo, że odczytam 

projekt uchwały.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania w tej sprawie lub do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ, nie głosowali: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, S. Olęcki, nieobecni K. 

Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/290/2018 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w 

sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Radny Jerzy Wolski: Na Komisji Rozwoju Gospodarczego oczywiście projekt 

tejże uchwały był, przegłosowaliśmy na tak. Panie Dyrektorze ja miałbym 

propozycję, bo to jest obszerne, wiadomo stawki godzinowe itd. i chciałbym, 

aby Pan powiedział, że w zasadzie się w porównaniu z rokiem poprzednim i 

stawki cenowe nie zmieniły, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, co się 

zmienia i może będzie sprawniej, bo tutaj jest jedna konkretna zmiana. Myślę, 

że będzie to bardziej płynne i bardziej czytelne. 

Z-ca Dyrektor PZDiT Mirosław Karcz: Rozumiem. Proszę Państwa ustalamy 

stawki dla tzw. infrastruktury telekomunikacyjnej. Jest to absolutne novum, 

które nie było uwzględnione w uchwale Nr XXXIII/269/2009 z dnia 19 czerwca 

2009r. i dlatego teraz te stawki wprowadzamy. Dlaczego? W uzasadnieniu do 

uchwały Państwo oczywiście mają wykładnik dlaczego my to robimy. Nie było 

tych stawek i zgodnie z sugestią, i pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji, 

który się zgłosił pismem do wszystkich samorządów oraz pismem ITV Media 

Spółka z o.o. z Łowicza poproszono samorząd, żeby ustalić jakieś preferencyjne 

stawki, co by firma mogła wprowadzić, zamontować wręcz, a chcieli po prostu 

wykonać przyłącza światłowodowe do domu, chcą zwiększyć wartość 

nieruchomości zaopatrzone w nowoczesne przyłącza światłowodowe, chcą 

zapewnić możliwość dostępu do trzech usług o wysokiej jakości jak: internet, 

telewizja cyfrowa, tani telefon wysokiej jakości. Ponadto wysoką jakość usług, 
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bardzo niską awaryjność sieci światłowodowych wynikającą z odporności na 

czynniki zewnętrzne oraz możliwość wykonania przyłącza bez konieczności 

podpisywania umowy na dostarczenie usługi dostępu do internetu, telewizji czy 

też telefonu i o to w tym wszystkim chodzi. ITV Media piszą, że zbyt wysokie 

koszty mogą stanowić barierę dla budowy tego rodzaju urządzeń na terenie 

powiatu. Chcą umożliwić mieszkańcom, instytucjom dostęp internetowy o 

wysokich przepływach. Do tej infrastruktury podłączane są również szkoły, 

urzędy, pozostałe budynki użyteczności publicznej, świetlice wiejskie, remizy 

OSP, gminne ośrodki kultury oraz gminne biblioteki publiczne oraz ich filie. 

Propozycja uchwały wprowadza te stawki, one są wyższe jak te stawki 

zaproponowane przez ITV Media i stąd projekt uchwały. Tak jak powiedziałem, 

dotyczy to tylko infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z internetem 

stricte.  

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Mirosław Karcz przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa 

drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu 

łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje bardzo Panie 

Dyrektorze. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosowali: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, S. Olęcki, nieobecni K. 

Figat, Z. Kuczyński:/ 

Za  – 12 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/291/2018 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr  

XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009r. w 

sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 
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przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Sekretarz. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

Promocji – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosowali: K. Górski, I. Grzegory – Gajda, M. Kosiorek, J. Michalak, 

S. Olęcki, nieobecni K. Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/292/2018 RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Jędrzejczak: Wpłynęła 

skarga Pana Piotra i ta skarga związana jest z możliwością parkowania, takiego 

specjalnego miejsca dla tego Pana, który ma III grupę inwalidzką i 85 lat. Na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej my rozpatrywaliśmy tą sprawę i doszliśmy do 

takiego wniosku, że to nie leży w kompetencjach komisji rewizyjnej. W 

związku z powyższym uchwała jaka może być podjęta jest następującej treści.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Jędrzejczak przedstawił 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na Powiatowy Zespół do 

spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu organowi właściwemu do 

jej rozpatrzenia. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo dziękuje Panu Radnemu, czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Piotr Gołaszewski: Mam takie pytanie, może troszeczkę szersze niż 

właściwie sama ta uchwała. Mam pytanie właśnie o działanie Powiatowego 

Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochodzą mnie skargi 

rodziców dzieci niepełnosprawnych na czas oczekiwania na komisję. Nawet w 

trakcie sesji pozwoliłem sobie zadzwonić do rodzica, który ostatnio miał taką 

sytuację i np. podał sytuację – dziecku kończył się okres ważności orzeczenia na 

początku stycznia, rodzic dokumenty złożył w grudniu jeszcze przed świętami 

czyli wcześniej, a komisja była dopiero pod koniec miesiąca luty, więc trwało to 

dość długo i w tym czasie to dziecko nie posiada ważnego dokumentu o 

niepełnosprawności. Myślę, że w gestii Zarządu i Starosty jest to, żeby to 

przebiegało sprawniej, o wiele sprawniej. Dziękuje bardzo. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Rozmawialiśmy już na Komisji, wiemy doskonale 

i przekazaliśmy Panu Radnemu informację o tym, że jest komórka do spraw 

orzekania i tam należy przygotować dokumenty z pewnym wyprzedzeniem 

czasowym, więc decyduje często czynnik ludzki osoby zainteresowanej w tej 

kwestii, że nie składa w odpowiednim czasie odpowiednich dokumentów i być 

może ten proces orzekania się wydłuża. Zainteresujemy się oczywiście tą 

sprawą, ja bardzo bym prosił po sesji o konkretne przekazanie imienia i 

nazwiska, jeżeli Pan Radny byłby uprzejmy, zbadamy sprawę i odpowiemy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby 

zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie to przystąpimy to głosowania. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ, nie głosowali: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, S. Olęcki, nieobecni K. 

Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/293/2018 RPŁ w sprawie przekazania skargi na 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Ja mam tylko jedną taką uwagę 

odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego, którą Państwo 

otrzymaliście, bo w niej jest autopoprawka polegająca na wprowadzeniu zadania 

pn. „Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” i 

zabezpieczeniu środków w dziale 750, rozdział 75020, §60050 w kwocie 

40 000,00 zł z wolnych środków.  

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosowali: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, S. Olęcki, nieobecni K. 

Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/294/2018  RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. /Zał. Nr 12/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:00 ogłosił 

przerwę w obradach XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:15 wznowił 

obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr  

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ/ nieobecni K. Figat, Z. Kuczyński/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/295/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 14/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Materiał odnośnie pracy zarządu 

wszyscy Radni otrzymali. Myślę, że nie będziemy odczytywać. Czy są jakieś 

pytania do Członków Zarządu? Nie ma pytań. Dobrze, to dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 17 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Więc tak: 3 marca byłem w 

Łowickim Ośrodku Kultury – byłem na uroczystości wydaniu książki o Panu 

Stanisławie Madanowskim - znanym artyście z naszego powiatu, 8 marca byłem 

na uroczystościach związanych z Wyzwoleniem Cyfry na ulicy Kurkowej, 15 

marca o 10:00 rano byłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w czasie 

oddania do użytku Ekopracowni z udziałem Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Łodzi, a o 16:00 byłem w Łowickim Ośrodku Kultury 

na koncercie zamykającym uroczystość X rocznicy Uniwersytetu III Wieku. 22 

marca brałem udział w walnym zgromadzeniu Łowickiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w naszym Ratuszu, a wczoraj brałem udział w spotkaniu ze 

służbami mundurowymi, brałem udział w posiedzeniach Komisji i w 

posiedzeniach Zarządu. Czy są jakieś pytania? Nie ma.  

Ad. pkt 18 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim rozpoczniemy kolejny punkt 

naszych obrad przypominam Szanownym Państwu o tym, żeby składać 

oświadczenia majątkowe. Mija termin, oświadczeń jeszcze nie ma. Bardzo 

proszę o składanie w terminie oświadczeń majątkowych.  

Radny Marek Jędrzejczak: Kilka tygodniu temu miałem tą przyjemność, że 

odwiedziłem zakład w Stanisławowie. Ta moja wizyta miała charakter 

prywatny, ale przy okazji tak się złożyło, że czekałem na wizytę i byłem 

świadkiem, kiedy przybył do tego zakładu Pan zajmujący się wykładzinami. No 

i tak przy okazji byłem świadkiem jak tłumaczył zaistniałe tam problemy. Ja 

zorientowałem się, że ten zakład był remontowany, a przy okazji zobaczyłem 

sobie jak te wykładziny zostały położone. Na podstawie tego oglądu, którego 

mogłem dokonać stwierdziłem, że wykładziny zostały położone w sposób 

niewłaściwy. Dlaczego? Dlatego, że podłoże zostało niewłaściwie 
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przygotowane do ich położenia, tzn. jest nierówne. Są miejsca gdzie jest wyżej, 

niżej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są różnego rodzaju wgłębienia, 

których usunięcie w tej chwili jest niemożliwe. Natomiast te miejsca będą 

powodowały, że za kilka miesięcy a z tego, co się zdążyłem później w 

rozmowie z Dyrektorem dowiedzieć, bo ja nie byłem w innych pomieszczeniach 

tylko widziałem to na korytarzach, natomiast w salach jest podobnie, już 

podlegają ścieraniu. W związku z powyższym z tego, co ja wiem to taka 

inwestycja objęta jest gwarancją i chciałbym bardzo prosić o to, żeby 

wykładziny były położone w sposób prawidłowy, żeby Wykonawca wszystkie 

usterki, które są usunął, ponieważ to są pieniądze publiczne i powinno to być 

zrobione w sposób prawidłowy. Problem jest duży. Dlaczego? Dlatego, że jest 

to problem całego budynku. Ja mówię, ja byłem tylko w niektórych miejscach 

natomiast w całym budynku nie byłem. Na podstawie informacji, którą 

uzyskałem, bo tym od razu się zainteresowałem jest problem całego budynku. 

W związku z tym bardzo proszę o to… Znaczy ja powiem jedną rzecz, ja nie 

znam dokładnie wszystkiej dokumentacji z tym związanej, natomiast te 

wykładziny, które widziałem mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że są 

położone źle i dzisiaj mogę powiedzieć również, że za kilka miesięcy a z tego, 

co się dowiedziałem tam, gdzie są sale już się przecierają, w związku z tym to 

trzeba zrobić bardzo szybko, ponieważ żeby się nie skończył okres gwarancji. 

Nie ma sensu, żebyśmy potem ponosili za to konsekwencje finansowe i to jest 

moja wielka prośba. Tylko, że ja chciałbym również prosić o to Zarząd, żeby za 

miesiąc, żebym mógł otrzymać informację, jakie prace już zostały wykonane i 

chciałbym również prosić o to, żeby, kiedy te wszystkie usterki, jeżeli chodzi o 

wykładziny zostaną usunięte to również bym bardzo prosił o podanie mi 

informacji, że one zostały usunięte, dlatego, że sprawa jest pilna i powiem tak, 

budynek robi bardzo pozytywne wrażenie i naprawdę szkoda, żeby przez 

niektóre elementy to wszystko, co zostało zrobione no nie spełniało tego, co 

powinno spełniać. Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że utrzymanie potem tych 

wykładzin, różnego rodzaju maszyny czyszczące z tym związane to są 

dodatkowe koszty i uważam, że no nie powinno się ponosić tych dodatkowych 

kosztów. To jest pierwsza rzecz i bardzo proszę o to, żebym taką informację za 

miesiąc już, jakie ustalenia zostały z wykonawcą poczynione być może już.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Już można odpowiedzieć? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja skończę i ja powiem. Jeżeli to już zostało 

ustalone to bardzo dobrze. Ja tylko po prostu chcę się dowiedzieć, bo mówię 
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sam z taką sytuacją się zetknąłem, to pierwsza uwaga. Druga uwaga jest 

następująca, jeżeli chodzi o drzwi wejściowe - dostałem informację następującą, 

że te drzwi wejściowe były zakładane w ramach remontu i od samego początku 

pojawiły się problemy z tymi drzwiami. Wykonawca je naprawił, ale ta naprawa 

nie spowodowała, że one lepiej funkcjonują, a w trakcie, nie wiem czy naprawy 

czy w jakiś inny sposób, one zostały porysowane, w jakiś sposób uszkodzone w 

związku z tym to nie jest też tak, jak powinno być. Jeżeli w ramach naprawy coś 

zostało uszkodzone no to, to nie jest wina zakładu, tylko po prostu wykonawca 

powinien albo wymienić na nowe albo no tak zrobić, żeby one spełniały swoje 

zadanie. No i trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć to jest brama, to już 

troszeczkę niezwiązane jest z remontem. W tej chwili jest tak, że pracownik, 

który zajmuje się tą stroną konserwującą pracuje do godziny 16:00, natomiast 

odwiedziny są do godziny 20:00 i tak naprawdę potem już pielęgniarki ją 

zamykają. Byłoby dobrze i tu jest taka prośba, żeby to była ta brama zamykana 

elektronicznie. Jak zdążyłem się zorientować to ogrodzenie w ogóle jest już 

takie zużyte bardzo no, ale wiadomo, że jeżeli pieniążków nie ma na to, to w 

perspektywie pewnej czasowej tam można byłoby pomyśleć o wymianie tego 

ogrodzenia, natomiast ze względu na położenie tego miejsca, przecież tam jest 

wokół teren leśny, byłoby dobrze, gdyby taka brama została tam zainstalowana, 

natomiast mówię, to jest taki element dodatkowy. O jeszcze jednej rzeczy 

chciałbym zwrócić uwagę, na którą zwróciłem uwagę, a mianowicie jak kładzie 

się wykładzinę to pewien fragment tej wykładziny kładzie się na ścianę i tam za 

tą ścianą powiem zupełnie szczerze dzieją się rzeczy na tym fragmencie, tam 

zwykle 20 cm się nadkłada, w związku z tym też tam to nie wygląda najlepiej. 

To albo to nie zostało porządnie wysuszone albo nie zostało to porządnie 

zabezpieczone. Co mnie jeszcze uderzyło? Te wykładziny się klei, bo to są 

kawałki. Dlaczego to wiem? Dlatego, że u nas w gimnazjum to jest w związku z 

tym mam jakieś doświadczenie w tym zakresie jak te wykładziny powinny 

zostać położone. Niesłychanie ważne jest łączenie. Tutaj są takie miejsca, że są 

dwukrotne łączenia. Nie powinno być dwukrotnego łączenia. Powinno być to 

pojedyncze, bo to jest na gorąco robione i wydaje mi się, że tutaj też takie, bym 

to powiedział jest to wynikające albo z pośpiechu albo z faktu, że ktoś się po 

prostu do czegoś nie przyłożył. Uważam, że estetyka ma też swoje tu znaczenie. 

To powinno być lepiej zrobione. To jest moje takie spostrzeżenie osoby, która 

się troszeczkę tym interesuje, troszeczkę się na tym znam. W związku z tym 

wydaje mi się, że tu również warto byłoby się nad tym pokusić tym bardziej, że 

mówię, zwracam uwagę na to, że na ścianach robi się czarno, w związku z tym 
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coś jest nie tak. To jest starszy budynek w związku z tym czy grzyb czy innego 

rodzaju problemy no jednak to też powinno być wyeliminowane. Budynek jest 

na gwarancji w związku z powyższym bardzo proszę o to, żeby no te, bym to 

powiedział uważam, że dosyć poważne uchybienia, bo wykładzina to jednak jest 

poważna sprawa, żeby to zostało usunięte i ja bym bardzo prosił również o to, 

żebym ja taką informację na następnej sesji, jakie prace już zostały wykonane, a 

kiedy już wszystko zostanie wyeliminowane, żebym też dostał informację. Ja 

przyznam się szczerze, że bardziej zainteresowałem się ławkami i przyznam, że 

w pierwszym momencie to taka myśl, która mi przyszła to były te ławki przy 

wejściu, taka jedna ławka jest, natomiast potem okazało się, że pojawiły się inne 

dodatkowe rzeczy i mam nadzieje, że one zostaną wyeliminowane. To jest moja 

wielka prośba, ponieważ mówię, żeby nie okazało się tak, że skończy się 

gwarancja i my za swoje pieniądze będziemy musieli wszystko naprawiać, a to 

powinien zrobić wykonawca. Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę - w jednym 

miejscu na próbę założono poprawnie wykładzinę, w jednym miejscu czy 

dwóch. Co jest rzeczą charakterystyczną, że tam gdzie założono na próbę 

wszystko jest okej. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam że mówię troszeczkę 

długo, na którą zwróciłem uwagę i tutaj proszę o odpowiedź, czy drzwi w tym 

budynku to są drzwi, które nie pozwolił wymienić konserwator czy to jest efekt 

tego, że po prostu zabrakło pieniędzy? Bo ja tak z czystej ciekawości, bo one się 

bardzo rzucają w oczy na tle całego budynku, ale mówię najważniejsze jest to, 

żeby jak najszybciej usunąć te usterki związane z wykładziną, z elementami, 

ponieważ dla kogoś kto nawet w tym się nie orientuje wystarczy spojrzeć na 

podłogę - ona została położona, wykładzina na podłogę nierówną. Dzisiaj 

kładzie się posadzki maszynowo. To jest masło. To praktycznie rzecz biorąc tam 

nic nie trzeba poprawiać. Co oni tam zrobili, że jak się patrzy na wykładzinę to 

są bez przerwy różnego rodzaju takie punkciki, jak gdyby jakieś gruziki zostały. 

Ja w każdym razie zwracam na to uwagę, ponieważ dla pracowników jest to 

problem, dla wszystkich jest to problem i mam nadzieję, bo przecież w gruncie 

rzeczy po to się robi remont, żeby potem czuć jakiś tam dyskomfort, tylko po to, 

żeby te warunki pracy, a zwłaszcza żeby ci, którzy tam przyjeżdżają byli w jak 

najlepszych warunkach. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Radnemu. 

Chciałbym poinformować, że byliśmy w piątek tam z Komisją Zdrowia, za 

chwilę myślę Pani Przewodnicząca powie o naszych ustaleniach. Była cała 

Komisja Zdrowia, był Pan Dyrektor Reske i cała Dyrekcja szpitala, także bardzo 

proszę. 
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Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Szanowni Państwo, 

Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Komisja Zdrowia miała w planie komisję 

wyjazdową 23 marca w piątek, pojechaliśmy do Stanisławowa. Tak się złożyło, 

że wiedzieliśmy, że Pan Wykonawca, nie będę mówić nazwiska, dwa lata temu 

był remont tego oddziału, pewnie wszyscy pamiętacie Państwo, bo byliśmy tam 

na kontroli. Pojechaliśmy tam, ponieważ do nas hasłowo docierały informację, 

że ta wykładzina jest położona no nie w ten sposób, byliśmy któregoś razu w 

sierpniu, no nie wiem czy w ubiegłym roku, pojechaliśmy po prostu na 

oględziny na zobaczenie akurat Stanisławowa. Na dzień piątkowy były trzy sale 

poprawione. Było nas kilka osób, więc proszę mnie poprawić. Uzyskałam 

protokół od Inspektora Nadzoru, gdzie został spisany 27 lutego protokół w 

obecności kilku osób i oczywiście Wykonawcy, gdzie wszystkie te elementy 

były, które Pan wyszczególnił, my to dość dokładnie wszystko obejrzeliśmy. On 

ma termin do grudnia. Zobowiązał się Pan do wykonania do końca listopada. 

Pojechaliśmy celowo wcześniej, żeby nie odkładać, bo myślę, że to powinno 

być w ciągu kilku miesięcy zrobione, nie czekać na okres jesienny. Tym 

bardziej, że może w okresie letnim będzie odrobina mniej pacjentów. 

Radny Janusz Michalak: To nie powinno być takich terminów, bez przesady.  

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: No tak mi przekazano, 

że taki jest… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: On ma termin, natomiast wystąpimy 

o roboty wcześniej. 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Dzisiaj Komisja 

Zdrowia posiadła informację, ja przygotuje taki wniosek i wyszczególnię to 

wszystko na piśmie i złożymy taki wniosek do Zarządu, żeby Zarząd po prostu 

zmobilizował Wykonawcę, no przyspieszył wykonanie tych prac, bo proszę 

Państwa na pewno jest jeden problem i są to pacjenci. My musimy patrzeć na to, 

że pacjent musi mieć komfort, więc te sale muszą być wyłączone stopniowo, 

także myślę, że zajęliśmy się. A jeśli chodzi o te drzwi to zwracaliśmy uwagę 

już kilkakrotnie, ale to jest niestety budynek objęty konserwatorską opieką i te 

drzwi niestety nie mogą być wymienione. One wyglądają naprawdę okropnie, ja 

mówię o tych w środku, nie mówię o tych drzwiach na zewnątrz. No niestety 

psuje to troszeczkę estetykę. Z tym, że tak kto mi podpowie jak nazywa się ta 

wykładzina, bo to nie jest ani…  
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Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Tarkett.  

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Bo to się jakoś tak 

dziwnie nazywa. Także, jeśli ja mogę odpowiedzieć to na następną Komisję już 

będzie przygotowany taki wniosek do Zarządu z wyszczególnieniem 

pomieszczeń. Dziękuje. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam w taki razie jeszcze przy okazji takie 

pytanie, do kiedy jest gwarancja? Tutaj padł termin, że grudzień.  

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Do końca grudnia. 

Radny Marek Jędrzejczak: Oczywiście tutaj ma rację Pan Radny, że to 

powinno być w ramach gwarancji. Ja chcę się po prostu dowiedzieć do kiedy 

jest gwarancja. 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Do końca grudnia z 

tego co nam wiadomo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Do końca roku. 

Radny Marek Jędrzejczak: Przyznam się szczerze, że to nie powinno tak być, 

bo jeżeli gwarancja byłaby później no to oczywiście wykonawca, ale co to jest 

do końca grudnia? To praktycznie na styk by to wszystko robił. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: To znaczy on już wymienia, on już to 

robi. 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: On już wymienia. Już 

są sale, które są wymienione. Nie zauważył Pan? 

Radny Marek Jędrzejczak: Zauważyłem, że jest ich kilka, natomiast tak 

naprawdę to jednak… 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Trzy sale powiedziała 

nam Pani Doktor, że są już zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: No tak, ale jeżeli popatrzymy na całość, na 

wszystko to troszkę tej roboty tam jest. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Wykonawca o tym wie i wie, że… 
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Radny Marek Jędrzejczak: Ale proszę zrozumieć, że podanie terminu 

grudniowego jest podaniem terminu już kiedy kończy się gwarancja. 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman: Nie, ale to nie podał 

termin grudniowy Pan Wykonawca, bo ja rozmawiałam z Wykonawcą… Nie, 

Pani Irenka powiedziała, że termin wykonania wszelkich robót jest do grudnia. 

Termin gwarancja jest do końca grudnia, natomiast wykonanie myślę, że w 

miarę możliwości… Pani Doktor jest tam w kontakcie z Wykonawcą i ona 

sukcesywnie, jak jest dwóch chorych na sali to powiedzmy na tą sale starą 

przenoszą, bo to są pacjenci którzy leżą po 3 tygodnie, nie można tego turnusu 

skrócić. Także ja na tyle. Jak będę miała wszystko spisane przedstawię Państwu 

za miesiąc, jak będzie Komisja Zdrowia. Dziękuje.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja, jeżeli Państwo pozwolą to w imieniu Zarządu 

chciałem podziękować Panu Radnemu za zwrócenie szczególnej uwagi i 

zainteresowanie się sprawą i chcę Państwa uspokoić dlatego, że Zarząd zwrócił 

na te kwestie uwagę. Na dzień dzisiejszy jak Pani Przewodnicząca powiedziała 

jest spisany protokół dotyczący usterek, które Wykonawca będzie chciał 

wykonać niezwłocznie. Nie będzie uchylał się w żaden sposób od naprawy tych 

usterek. Będzie wykonywał sukcesywnie w miarę możliwości, także wszystkie 

te kwestie dotyczące tych usterek zostaną wykonane w najkrótszym możliwym 

czasie. Co do drzwi, tak jak Pani Przewodnicząca była uprzejma zauważyć będą 

naprawione dlatego, że podlegają konserwatorskiej ochronie. Brama wjazdowa, 

czyli to na co Pan zwrócił uwagę to też część wizerunku. Rozmawialiśmy też 

tutaj w Zarządzie na ten temat, też myślimy, żeby zakończyć sprawę 

Stanisławowa w taki sposób, żeby przynosiło to miejsce chlubę wszystkim z 

nas. Normalną rzeczą jest, że podczas dużych inwestycji czy dużych remontów 

są jakieś drobne kwestie, które wymagają naprawy, także serdecznie jeszcze raz 

w imieniu Zarządu Państwu dziękuje za zainteresowanie się, zwrócenie uwagi, 

ale chciałbym zapewnić Państwa, że tutaj Zarząd trzyma rękę na 

przysłowiowym pulsie. Dziękuje bardzo. 

Radny Marcin Kosiorek: Jeśli mogę na inny temat? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę, oczywiście. 

Radny Marcin Kosiorek: Do Pana Przewodniczącego: pierwsza sprawa - mam 

taką prośbę, żeby jak jest trudna sytuacja, żeby nastrojów nie podgrzewać, tylko 

tonować, natomiast na poprzedniej sesji zwróciłem się z prośbą i Pan 
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Przewodniczący obiecał, że tak będzie, że powołamy taką komisję odnośnie 

tych… No i nie powołaliśmy dzisiaj i w związku z tym ponawiam to pytanie czy 

są prowadzone jakieś prace, bo pewnie są i pewnie jakieś wyliczenia są, bo my 

też liczymy i czy moglibyśmy jakoś to skonfrontować te wspólne wyliczenie 

czy coś tam? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, więc tak, ja oczywiście po 

pierwsze nie podgrzewam atmosfery. Odpowiadam na określone sytuację i nie 

jest tak, ale to każdy ma inne subiektywne odczucia. A drugie – oczywiście 

sprawę, o której rozmawialiśmy po sesji podniosłem na Zarządzie, czekamy na 

uchwały ze wszystkich gmin. Nie wiem czy to będzie w formie komisji, 

natomiast na pewno spotkamy się w grupie z przedstawicielami wszystkich 

radnych, tak, żebyśmy mogli rozmawiać na temat wyborów i obwodów. Będzie 

wszystko jak tylko będziemy mieli z gmin wszystkie dane i z miasta, bo mamy 

na razie z miasta. Dzisiaj byłem na Sesji Rady Gminy Łowicz, dopiero dzisiaj 

jest podjęta uchwała. Będą wszystkie na pewno, będą wszyscy przewodniczący 

klubów i wszyscy radni powiadomieni o spotkaniu, na którym zapadną wspólne 

ustalenia.  

Radny Marcin Kosiorek: To znaczy jeśli mógłbym poznać związek, jakie dane 

z gmin są nam potrzebne, bo… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie no, do końca marca muszą być 

podjęte uchwały w gminach. 

Radny Marcin Kosiorek: Ale to nie ma wpływu na nasze…  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja wiem o tym, ale chcemy mieć te 

wszystkie dane. Po drugie, nie wiem, nie przypominam sobie czy informowałem 

Państwa, dopiero w drugiej połowie kwietnia odbędzie się szkolenie i spotkanie 

z Komisarzem Wyborczym w Łodzi pracowników Starostwa… 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Panie Przewodniczący są zmiany.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No to widzicie, to ja tego nie 

wiedziałem. No to ja znam ustalenia nasze z Zarządu sprzed tygodnia. Dobrze, 

dam Pani Sekretarz odpowiedzieć i dopiero mieliśmy się spotkać gdy będziemy 

mieli te wytyczne, bo ja obiecałem i nie uniknę tematu, żebyśmy razem spotkali 

się w tym temacie. Bardzo proszę Panią Sekretarz, jeżeli są jakieś zmiany.  
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Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie wiem czy to są zmiany tylko może 

lekkie sprostowanie. To nie będzie szkolenie tylko w ramach forum sekretarzy, 

na spotkaniu ma być szefowa Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w 

Łodzi i będziemy na ten temat rozmawiać, więc będzie to po prostu bardziej 

spotkanie organizacyjne, natomiast na pewno Państwo już wiecie, że w tej 

chwili będziemy pod Delegaturą Łódzką, nie Skierniewicką tylko Łódzką. 

Natomiast odpowiadając Panu Radnemu Kosiorkowi na pytanie, jakie dane z 

gmin potrzebujemy - aby określić liczbę mandatów w danym okręgu 

wyborczym, musimy posiadać liczbę mieszkańców danego okręgu, czyli tak  

wprost musimy posiadać liczbę mieszkańców danej gminy na dzień 31 grudnia 

zeszłego roku i dlatego wystąpiliśmy do gmin o udostępnienie takich danych. 

Radny Marcin Kosiorek: Ale te dane są, bo my mamy te dane. No ludzie... 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Być może Państwo je macie, my ich nie 

mamy. Chcemy mieć je oficjalnie przekazane z gmin. Dzwoniliśmy w tej 

sprawie do Krajowego Biura Wyborczego do Łodzi. Mamy taką informację z 

Krajowego Biura Wyborczego delegatur w Skierniewicach, że mamy pozyskać 

te dane z gmin. 

Radny Marcin Kosiorek: Znaczy powiem tak, to co tu słyszę to mówiąc 

najdelikatniej, nie chcąc wywoływać awantury no to budzi duże wątpliwości co 

do profesjonalizmu pracy nad tym co nas czeka, bo naprawdę żadne uchwały 

rady gmin nam do niczego nie są potrzebne, do tego abyśmy zaczęli rozmawiać 

na temat okręgów wyborczych. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie są potrzebne i ja tego nie powiedziałam, 

że są potrzebne. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, ja powiedziałem.  

Radny Marcin Kosiorek: Tak, ale tu usłyszałem na tej sali, ale jakby nie o to 

chodzi. Chodzi o to, że wszystkim nam zależy aby proces wyborczy był w miarę 

transparentny i dobrze by było, abyśmy w jakiś tam w miarę sformalizowanych 

ramach, co uniemożliwia nam statut mogli o tym zacząć rozmawiać i dlatego też 

na poprzedniej sesji taki wniosek postawiłem, aby tą jakąś sformalizowaną 

możliwość zacząć realizować. No i tu widzę, że no wygląda to tak nie najlepiej, 

nie wiem czy celowo czy nie, ja w to już nie będę w to wnikał, natomiast no 

dobrze by było jednak spróbować się porozumieć i nie robić z tego awantury, bo 

nie o to chodzi, bo to będzie rzutowało na nas wszystkich jak tu siedzimy. 
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Dlatego myślę, że ta moja propozycja nie byłaby jakaś najgorsza. Tutaj jeśli 

idzie w ogóle o komisarzy wyborczych, szkolenia, to w ogóle nie ma 

najmniejszego znaczenia dlatego, że decyzję podejmuje rada i uchwały rad gmin 

nie mają w ogóle związku z naszym procedowaniem tego procesu wyborczego i 

w związku tym no chciałbym, żebyśmy jakoś w miarę w ciszy i spokoju 

popracowali nad tym. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, ja podniosłem tą sprawę na 

Zarządzie, przekazałem, zobowiązuję się do tego, że na pewno będzie takie 

spotkanie ze wszystkimi przedstawicielami klubów i gdy tylko będzie to 

możliwe jak najszybciej na najbliższym Zarządzie postaram się też być i 

powiadomię Państwa o spotkaniu, możemy to nazwać komisją, albo grupy 

złożonej ze wszystkich radnych.  

Radny Marcin Kosiorek: W taki razie mam prośbę/propozycję do Zarządu, 

żeby no jednak skoro Pan Przewodniczący tutaj nie może no to, ponowię, to 

naprawdę o nas wszystkich świadczy i trudne to będą dla nas wszystkich 

decyzje, bo jakby będą one dotyczyły nas, więc dobrze by było żeby w miarę to 

jakoś spróbować ogarnąć i mieszkańców poinformować tak wcześnie jak się da, 

jak będą głosować… Każdy kto się tym zajmuje w głowie ma różne 

rozwiązania, bo różne są możliwe. Oczywiście czysto teoretycznie każdy też ma 

jakieś tam założenia, co zweryfikuje dzień wyborów, prawda? Natomiast dobrze 

by było, żeby wokół tego nie było jakiś takich dziwnych… 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Bardzo słuszna uwaga. Panie Przewodniczący 

jeżeli mogę to dwa zdania. Ja słyszę tutaj z ust Pana Przewodniczącego, że 

będzie tutaj organizował spotkanie… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tylko chciałem mieć pełną wiedzę.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: No tak, tą wiedzę niebawem Pan Przewodniczący 

będzie miał i będzie organizował te spotkania, także tutaj rola Zarządu chyba nie 

jest potrzebna. Zostawiamy tą kwestię Panu Przewodniczącemu.  

Radny Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo to moje maniakalne skrzywienie – 

zjazd do Nieborowa. Jest prasa i bardzo proszę o moralne wsparcie. Jest bardzo 

niebezpieczny ten zjazd. Byliśmy tam z Komisją po wypadku samochodowym, 

jedna strona została zrobiona i bardzo dobrze. Może i bardzo dobrze, że na 

bardzo bogato, a druga ta bardziej niebezpieczna została. Prośba do Pana 

Przewodniczącego i apel do Zarządu, bombardujmy pismami Główną Dyrekcję 
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Dróg Krajowych i Autostrad, może wreszcie zareagują, bo tłumaczenie, że jak 

wolniej jeżdżą to nie wpadną to tak jakby tutaj koledze Markowi ktoś 

odpowiadał: jakby nikt po tej wykładzinie nie chodził to by nie była zniszczona. 

Na tej samej zasadzie odpowiada Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad. Dziękuję.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Znaczy ja do Zarządu, chodzi o co: teraz już nie 

mamy zimy, nie mamy śniegu, ale mamy śmieci przy drogach powiatowych i 

mamy pytanie: kiedy będą usunięte te śmieci przy naszych drogach 

powiatowych?  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Są usuwane na bieżąco, odpowiadam Panu 

Radnemu. Jest ich tyle, że po prostu no można tutaj dzisiaj wypowiedzieć się w 

tej kwestii, że nie dorośliśmy jeszcze do tego, że ustawa o tych śmieciach daje 

dzisiaj możliwość wywozu każdemu za drobne pieniądze, a jednak mieszkańcy 

czy przyjezdni te śmieci w te rowy wyrzucają. Jest ich naprawdę ogromna ilość. 

Nie ma Dyrektora, bo powiedziałby pewnie ile m³ śmieci czy ton jest zbieranych 

każdego dnia. Niewątpliwie jest to praca, którą będziemy wykonywać przez cały 

sezon, teraz po zejściu tej zimy. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Do Świąt zdążymy?   

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Gdzie się da radę to tak.  

Radny Piotr Gołaszewski: Ja może też w temacie dróg właśnie. Tutaj tak samo 

droga, która należy do GDDKiA, czyli wjazd do Łyszkowic autostradą. Jest to 

droga nieoznakowana, jest tam bardzo ciemno jak się w nocy jedzie i to jest też 

no po łuku. Wiem, że wójt gminy Łyszkowice szuka tam wsparcia, wysyła 

różne pisma do urzędów odpowiednich i mam tutaj taką prośbę też do Zarządu, 

żeby wsparł wójta w tych staraniach chyba w osobie Pana Starosty, który jest 

kompetentny, żeby jako szef Komisji Bezpieczeństwa się tam po prostu dołożyć 

do tej sprawy, bo faktycznie wjeżdżając czy zjeżdżając w nocy jest bardzo 

ciemno, nie ma ani jednej lampy. Wjazd do Łyszkowic od strony Łowicza. Mam 

taką wiedzę, że wójt składa teraz pismo do GDDKiA właśnie w sprawie tej 

drogi i wiem, że szuka wsparcia, więc tutaj byłoby chyba wskazane, żeby 

powiat wsparł te starania wójta.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Jesteśmy na bieżąco. Rozmowa z Panem Wójtem 

była. 
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Radny Piotr Gołaszewski: No tak, wójt także do mnie dzwonił w tej sprawie.  

Radny Marek Jędrzejczak: Dwa miesiące temu, jeszcze w okresie zimowym 

prosiłem o to, żeby uwzględnić rowy przy Chruślance w Reczycach. Tam są 

takie tereny, jest tam bardzo mokro i jest dużo wody, a to jest spowodowane 

tym, że część została zaorana, część jest zarośnięta, a część jest... W związku z 

tym chodzi o to, żeby w tej chwili z Wydziału Dróg ktoś przyjechał ze sprzętem 

i po prostu udrożnił po całości. Nie mówiłem o tym wcześniej, ponieważ no 

jeszcze był to okres zimowy, w związku z tym no trudno, żeby się wtedy tym 

zajmować, natomiast w tej chwili wszystko będzie puszczać. Nie wiemy jaka 

będzie wiosna, ale to jest rozwiązanie na lata ze względu na to, że my z tą wodą 

najprawdopodobniej będziemy mieli problem cały czas, więc jeżeli zrobimy tam 

odprowadzenie do rowu, ten problem zostanie w jakiś sposób ograniczony. Tym 

bardziej, że jest to przy drodze, w związku z tym jak najbardziej jest to 

wskazane, a dla mieszkańców nawet tych posesji, bo to na ogół jest tak, że jak 

zalewa jak jest blisko, tu nawet są posesje oddalone od drogi, a mimo to 

podwórka są w tej chwili zalane i byłoby dobrze gdyby jednak te tereny w jakiś 

sposób udrożnić. Tym bardziej, że mówię w niektórych miejscach jest zwykła 

trawa i tutaj problemu nie będzie, natomiast tam gdzie ktoś zaorał pole jako 

takie - no trudno, ale to jest teren, w którym powinien być rów, a nie pole 

uprawne i bardzo bym prosił, żeby tym się zainteresować, ponieważ to jest 

niesłychanie ważne dla mieszkańców, no bo ktoś zrobi sobie jakiś remont czy 

coś takiego i potem co? Tylko dlatego, że nie ma rowu będzie zalany, a my nie 

wiemy jaka będzie pogoda. Dziękuje bardzo.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Pragnę Pana Radnego zapewnić, że na bieżąco 

monitorujemy tą sprawę. Pracownicy tutaj z Dyrektorem Karczem na bieżąco 

dokonują tych oględzin, ale no niestety technologia wykonywania tych rowów 

teraz, gdzie jest w nich pełno wody, no nie jest możliwe to do wykonania. No 

dlaczego? Dlatego, że jeżeli w rowie jest woda to ma Pan świadomość tego, że 

koparka zacznie kopać to ten rów się zacznie obrywać, podmywać. Musimy 

poczekać po prostu na możliwe dobre warunki pogodowe, żeby wykonywać te 

odwodnienia w miejscach, gdzie rzeczywiście są one niezbędne, konieczne i 

nikt nie będzie naprawdę zwracał uwagi na to czy ktoś wyraża zgodę czy nie 

wyraża w naszym gruncie powiatowej drogi wykonywać jakiekolwiek prace. To 

jest nasz grunt. My będziemy informować oczywiście mieszkańców. Nie 

będziemy tak jak do tej pory szukać jakichś konfliktów, bo nie na tym rzecz 

polega, a to po prostu w interesie dzisiaj mieszkańców nie tylko Reczyc, ale 
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wielu miejscowości jest, żeby te rowy po prostu kolokwialnie mówiąc odkopać, 

udrożnić, żeby mogły odprowadzać wodę, także zapewniam Pana, że na bieżąco 

jest ta kwestia monitorowana i tylko, jeżeli będą warunki ku temu, żeby 

technologicznie można byłoby sprostać zadaniu, te zadania zostaną wykonane. 

Radny Jarosław Papuga: Ja chciałbym, żeby Powiatowy Zarząd Dróg 

podobnie jak Urząd Gminy w Nieborowie zwrócił się do wykonawcy remontu 

kolejowego w miejscowości Bednary – Mysłaków do Łowicza, który zniszczył 

część dróg gminnych już i również niszczy co najmniej jedną drogę powiatową, 

mówię tutaj o ulicy Kolejowej w Mysłakowie i dalej w kierunku Bednar. 

Nośność tych dróg jest zdecydowanie za niska w porównaniu do tonażu jaki 

wykonawca tam przewozi, są to bardzo ciężkie samochody, a teraz jest bardzo 

mokro i właściwie ta nawierzchnia pływa i to się rozjeżdża. No w gminie 

Nieborów jedną z dróg - Spacerową cztery lata temu zrobioną nową drogę 

rozjeździli praktycznie doszczętnie, a to są dosyć duże pieniądze. No ulica 

Kolejowa też w Mysłakowie na tym odcinku później dalej w kierunku Bednar 

też wygląda bardzo źle. Także tylko chciałbym, żeby Powiatowy Zarząd Dróg, 

ja tam wstępnie już ze Starostą rozmawiałem, ale chciałbym żeby tutaj poszła 

jakaś interwencja i żeby po prostu później dołożyli się również do remontu tej 

ulicy.  

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Byłem na spotkaniu akurat z tym 

całym kierownikiem, dyrektorem itd. i o co się rozchodzi: oni pokryją nam 

wszelkie straty. Mówią, że ich ubezpieczyciel to pokryje. Następna sprawa, nie 

możemy tutaj za bardzo głosu zabierać, bo ta droga troszeczkę biegnie w pasie 

drogowym kolejowym, także my musimy też… Dekretowałem teraz pismo, oni 

występują o lokalizację tych wszystkich dróg, także to już nie będzie tak czy tak 

czy tak. Oni nie odchodzą jak gdyby od tematu, powiedzieli, że ubezpieczyciel 

to pokryje. Ograniczą to, co będą mogli ograniczyć. No, ale oni pewne prace 

muszą wykonywać, tak? Dziękuje. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Problem jest bardziej złożony, bo nie dotyczy 

tylko tej drogi, ale jeszcze szeregu innych dróg, zwłaszcza przy drodze 

remontowanej nr 703 w Gminie Bielawy, gdzie Zarząd Dróg Wojewódzkich 

wyznaczył objazdy po wsiach, po drogach powiatowych, jak również po 

drogach gminnych. Te drogi na dzień dzisiejszy już są w opłakanym stanie. 

Remonty mają trwać do 1,5 roku, więc spodziewamy się, że to te drogi po 

których dzisiaj dopuszczony jest transport kołowy do 3,5 tony, a jeżdżą tam 
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rzeczywiście tiry czasami. Policja nie jest w stanie po prostu być tam w każdym 

dniu i w każdej godzinie. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: To jest objazd i wszystkie samochody 

jadą. Ale teraz pytanie czy ci z województwa, bo tak ją remontują, że 

rzeczywiście jest zamknięta cała droga i teraz strona Gaj – Wojewodza jest w 

opłakanym stanie, a Bielawy do Brzozowa jest druga, tam też jest… 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Oczywiście i zwracam na to uwagę, że tak jak 

tutaj Pan Andrzej Wicestarosta uczestniczył w tych spotkaniach, organizujemy 

te spotkania, rozmawiamy po to, żeby wymóc na Wykonawcy zadośćuczynienie 

jakieś w przyszłości. Sami doskonale wiecie, bo ten problem się powtarzał w 

momencie, kiedy była budowana autostrada. Tu z Januszem często 

rozmawialiśmy na ten temat jak ugryźć ten problem, bo rzeczywiście problem 

jest znaczny i faktycznie jest kłopot, bo drogi są rozjeżdżone i trzeba je będzie w 

przyszłości naprawić poprzez położenie nakładki, uzbrojenie tego terenu, 

okopanie rowami.  

Radna Zofia Rogowska - Tylman: Jeśli mogę, jak w piątek jechaliśmy do 

Stanisławowa no to jechaliśmy przez te drogi, które w tej chwili są 

dopuszczone, a główna droga jest remontowana, ale proszę Państwa do 

Stanisławowa no praktycznie jest jedna droga z głównej drogi do Chruślina w 

lewo, bądź w Chruślinie można pojechać prosto, ja nie znam dokładnie nazw, 

nie chcę pomylić, ale w jednym miejscu jak jest znak postawiony Stanisławów 

4km to na odcinku, jest mi trudno powiedzieć czy to jest 30 metrów czy 40, po 

prostu nie ma asfaltu. Jest tylko, nawet nie można tego nazwać drogą szutrową 

dlatego, że my jak jechaliśmy to był mróz, także w tej chwili ta droga zacznie 

siadać i tam się po prostu osiądzie, a to jest dla pacjentów i ich rodzin no jedna z 

dróg, którą on może dojechać. Tym bardziej, że tą drogą jest puszczony właśnie 

objazd także. 

Radny Marcin Kosiorek: Tylko współczuć Dyrektorowi Grzywaczowi, bo tam 

po prostu jest droga, której nie ma. Po prostu jedzie się po drodze, której nie ma. 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: To znaczy do Stanisławowa mówię. 

Radny Marcin Kosiorek: A ja jechałem do Borówka.  

Radna Zofia Rogowska - Tylman: A to do Borówka też?  
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Radny Marcin Kosiorek: Nieprawdopodobne, że coś takiego…  

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Może nie jechałeś tą drogą? 

Radny Marcin Kosiorek: No właśnie tam tym takim czymś... Jechałem 

objazdem i tam nie ma drogi, znaczy jest droga, ale jej nie ma no. Tak to 

wygląda. 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: Bardzo prosimy. Tym bardziej gdyby tiry 

nie jeździły, a tiry absolutnie mają zakaz, a jeżdżą, bo ja się dwa razy 

wymijałam z tirami.  

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, żebyśmy się nie obudzili tak jak 

z ulicą Chełmońskiego, że Eurovia pójdzie sobie, a my będziemy próbowali to 

klecić jakoś. Przecież jesteśmy właścicielem drogi i bez naszej wiedzy nikt nie 

może zorganizować objazdu. Policja jedynie, jak wypadki się zdarzają.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: W tej chwili jest tam napisane 

„Objazd” i tir nie tir, każdy samochód skręca i jedzie objazdem z jakim by nie 

był ciężarem i tam już tej drogi nie ma i nie ma następnej drogi do Chruślina i 

po Chruślinie, po Gaju… 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: To znaczy nie, ktoś powiedział, że przecież 

możemy dojechać od strony Głowna, ale ja nie bardzo sobie wyobrażam, to jest 

dużo dalej. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Szanowni Państwo dokumentacja jest 

sporządzona na polecenie Wójta Gminy Bielawy, my też ową dokumentację 

tworzymy. Chce tylko powiedzieć, że zadośćuczynienie nastąpi za zniszczenie 

tych dróg także… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś interpelacje lub 

sprawy różne? Nie ma. Szanowni Państwo, ja w związku ze zbliżającymi się 

Świętami chciałem życzyć Wam zdrowych, spokojnych, radosnych, rodzinnych 

Świąt. 

Ad. pkt 19 

Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XLVII Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała:  

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


