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PROTOKÓŁ Nr  XLVIII/18 

z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 21 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu za rok 2017 oraz o planowanych działaniach i potrzebach 

w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Ocena zasobów pomocy 

społecznej za rok 2017. 

6. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2017 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej na rok 2018. 

7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

9. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2017 rok. 

11. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim za 2017 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

do składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 
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14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ XLIII/260/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-

2021. 
15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

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

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLVIII sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Państwo otrzymali, czy są jakiekolwiek wnioski do porządku obrad? 

Nie widzę. Wobec powyższego porządek obrad pozostaje bez zmian. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLVII Sesji RPŁ został 

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

Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  
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Ad. pkt 5 i 6 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu za rok 2017 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w 

zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Ocena zasobów pomocy społecznej 

za rok 2017. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2017 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej na rok 2018. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił sprawozdanie z 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2017 

oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 

rok 2018 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 /Zał. Nr 3/ oraz 

sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 

2017 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 

2018. /Zał. Nr 4/ 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Jeśli chodzi o sprawozdanie 

organizatora, powiem Państwu tylko tyle, tego nie ma w informacji, że w roku 

ubiegłym mieliśmy kontrole z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta kontrola 

wypadła pozytywnie, były tylko drobne uwagi natury organizacyjnej, nawet nie 

merytoryczne, ale te uwagi zostały już w większości wdrożone, także proszę 

Państwa o przyjęcie tych sprawozdań i jeśli będą jakieś szczegółowe pytania o 

jeśli będę umiał odpowiedzieć to z chęcią odpowiem. 

Radny Marcin Kosiorek: Tak, ja chciałbym, bo to co roku tak tego słuchamy i 

Panie Dyrektorze, Pan popatrzy na sale. Jak Pan myśli, dlaczego nikt tego nie 

słucha? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Pan mnie nie pyta. 

Radny Marcin Kosiorek: Wie Pan co, stale dostajemy od Pana taką 

książeczkę, że Pan ustawowo tam coś robi, okej – nie neguję tego. Natomiast to 

co robią inne powiaty nawet w województwie łódzkim z zakresu ekonomi 

społecznej, gdzie te centra powiatowe są zaangażowane w projekty, które 

wyciągają z domów ludzi, którzy tego potrzebują, są centra usług społecznych 

tworzone, są no różne naprawdę rzeczy w tej chwili, które się robi, 

przedsiębiorstwa społeczne powstają dlatego, że rynek pracy jest już w tej 

chwili tak chłonny, że przyjmuje i osoby niepełnosprawne, osoby takie 

naprawdę trwale wykluczone i nie widać Pańskich działań, od lat. Oczywiście, 
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zgodnie z ustawą Pan działa, trzeba Panu pogratulować za to działanie, rozdaje 

Pan pieniądze te, które Pan dostaje, ludziom potrzebującym – bardzo dobrze, ale 

jakiegoś tu, żeby z duchem czasu pójść, podejrzeć. Nie trzeba daleko. Można do 

Brzezin pojechać zobaczyć co tam się robi, do Opoczna. To nie jest daleko. 

Zachęcam Pana. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Dobrze, na pewno odwiedzę. 

Tylko szkoda, że Pan nie słyszy tego, że dwa projekty „Rodzina z przyszłością”, 

„Umiem więcej”, pozyskane pieniądze na przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie - no to są jakieś realne efekty pracy. No przykro mi, że Pan Radny tego 

nie widzi. 

Radny Marcin Kosiorek: Wysłanie dzieci na wakacje no jest takim działaniem 

bardzo dynamicznym, tylko to się robiło i 10 lat temu i 15 lat temu, natomiast 

naprawdę przecież Pan dobrze wie jakie rzeczy ludzie w Polsce, w 

województwie nawet łódzkim jakie się robi z zakresu ekonomi społecznej, jakie 

są pieniądze do pozyskania, ale nie przez Pana, bo ja rozumiem, że najlepiej jest 

rozdać, że tu i podpis Dyrektora jest, że pieniądze są rozdane. Natomiast, żeby 

tym ludziom realnie pomóc, bo oni sami zaczęli się organizować i są takie 

możliwości i nasz PCPR w ogóle w coś takiego nie jest zaangażowany. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy Pan Dyrektor chciałby 

się ustosunkować czy nie? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Nie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozumiem. Dobrze, czy są jeszcze 

jakieś pytania?  

Radny Jarosław Papuga: Znaczy ja pozwolę sobie trochę nie zgodzić się z 

Panem Radnym Kosiorkiem. Swego czasu jeszcze, kiedy nie byłem radnym 

powiatowym dane mi było uczestniczyć w jednym z projektów prowadzonych 

przez PCPR, gdzie PCPR prowadził kursy właśnie pomagające ludziom 

pozyskać nowe kwalifikacje. Gminy, które chciały w tym uczestniczyć 

oczywiście uczestniczyły, były też takie gminy, które nie chciały uczestniczyć i 

nie uczestniczyły. Było to robione wspólnie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, także tutaj no wie Pan, takie oskarżenia rzucić to jest dosyć łatwo, 

no niestety. Ja uważam, że plusem też jest to, że akurat o naszym PCPR nie 

mówią główne media i to w takim niekoniecznie korzystnym świetle i to też jest 

praca. Też pewnie cały czas pracownicy socjalni codziennie muszą czuwać, 
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żeby do takich sytuacji nie dochodziło, zaniedbań różnego rodzaju. Ja tutaj bym 

jednak tak krytyczny w tym temacie nie był. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja chciałem potwierdzić te opinie, które 

przedstawiłem na Komisji Budżetu i Finansów w związku z tym, że działalność 

jest taka, która zasługuje tutaj na uznanie PCPR w Łowiczu i to co powiedział 

Pan Radny Papuga jest bardzo istotne. Nie chcemy, żeby ktoś wypowiadał się na 

temat naszego powiatu w sposób zły. Ja rozumiem zaangażowanie Pana 

Dyrektora i podległych mu pracowników, bo dzisiaj w obecnym czasie, kiedy 

roszczeniowość jest tak ogromna, Pan sobie swobodnie daje radę z tymi 

roszczeniami i z tymi wszystkimi kwestiami, które dotyczą Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuje Panu za tą robotę i oby tak dalej. Nie 

pchajmy się nigdzie na żaden afisz, bo nie jest to nikomu potrzebne. 

Radny Marcin Kosiorek: Tu nie chodzi o żaden afisz, naprawdę. Nawet 

przejrzyjcie jakieś strony internetowe innych starostw w województwie 

łódzkim. Zobaczcie co można, bo jeżeli teraz pójdziemy do dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, która kończy szkołę dla nich to zobaczycie jakie są 

perspektywy i jakie możliwości i jakie przez zaniechanie, jak my, bo to jest 

tylko od nas zależne, oni sami jeżeli nie zostaną zmotywowani, zaanimowani w 

jakiś sposób a oni tego nie zrobią a są możliwości i my z tego nie korzystamy i 

tylko o to mi chodzi. Oni i ich rodziny często nie znają możliwości prawnych. 

Znaczy boją się cokolwiek zrobić, bo boją się, że stracą rentę czy stracą dodatek, 

co jest nieprawdą. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Odpowiem dosłownie w dwóch zdaniach, jeśli 

Pan Przewodniczący pozwoli. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Bardzo dziękuje za to zainteresowanie Marcinie, 

dlatego że jest to kwestia bardzo istotna, ale chce cie zapewnić, że te wszystkie 

sprawy, o których ty mówisz są monitorowane na bieżąco zarówno przez PCPR 

jak i Zarząd Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze dziękuje, czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. 
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Ad. pkt 7 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha przedstawił informację o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Radny Jarosław Papuga: Ja mam takie pytanie odnośnie tej 

ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h. Od kiedy 

została zaostrzona ta norma, bo tutaj powiem szczerze, że w kilku gminach, w 

mojej również, na moim wodociągu jest to dosyć istotny problem, no i 

generalnie korzystamy z jakiegoś innego tam wodociągu i ta woda jest 

powiedzmy o bardzo niskim ciśnieniu i mieszkańcy się skarżą. Jest wodociąg, są 

dwie studnie no i nie można korzystać, bo tam po 3 dniach jakieś życie się w 

niej pojawia, nie wiem. Trwa to dosyć długo i ta woda była pita przez 

mieszkańców przez 20 lat i było wszystko dobrze, a teraz się okazuje, że już nie 

można jej pić, tej samej wody. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Odpowiadając a pro po 

normy - w przypadku normy dotyczącej ogólnej liczby drobnoustrojów po 72 

godzinach, ta norma, rozporządzenie że tak powiem deleguje ustalenie tej normy 

Inspektorowi Sanitarnemu. Norma została ustalona na 100 jednostek tworzących 

kolonię w dm³. Ta norma została ustalona ze względu na bezpieczeństwo 

zdrowotne. Ta norma została ustalona na podstawie danych historycznych, czyli 

w tym momencie danych ze sprawozdań z badań w wodociągu z całego 

powiatu. Także na chwilę obecną ta norma w przypadku ogólnej liczby bakterii 

w wodzie wynosi 100 jtk. 

Radny Stanisław Olęcki: A jaka była do tej pory? 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Do tej pory nie było 

normy. Nie było normy w tym momencie prawnej ustalonej liczbowo. Może 

powiem tak: najważniejszym z punktu widzenia zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego wody najważniejszym wskaźnikiem budzącym zagrożenie 

dla zdrowia ludzi spożywających tą wodę jest wskaźnik występowania 

escherichia coli czyli mikroorganizmów patogennych i ewentualnie ogólnej 

liczby bakterii. Wiadomo, że zgodnie z prawem w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ta liczba została 

ustalona na 0, czyli nie mogą te bakterie występować w wodzie. Natomiast w 
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stosunku do ogólnej liczby bakterii tak jak powiedziałem jest to poziom 

ustalony na 100 jsk i póki co ten poziom nie zostanie zmieniony. Ja może 

odniosę się również do chorobotwórczości tej ogólnej liczby bakterii, bo to 

może budzić jakieś wątpliwości, strach itd., natomiast w skład tej ogólnej liczby 

bakterii nie wchodzą bakterie patogenne, czyli mogące mieć wpływ negatywny 

na zdrowie człowieka po spożyciu takiej wody. Natomiast jak Państwo wiecie, 

wiadomo że w każdej sieci wodociągowej ogólna liczba bakterii występuje. To 

nie jest tak, że w sieci wodociągowej nie ma tych bakterii. Mówimy cały czas o 

ogólnej liczbie bakterii. Ona jest, występuje i jest to proces naturalny, natomiast 

żeby zachować bezpieczeństwo zdrowotne ta liczba została przeze mnie 

ustalona na 100 jtk. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, czy są jeszcze jakieś 

pytania? Dziękuje bardzo Panu Dyrektorowi i za współpracę i za przedłożone 

sprawozdanie. 

Ad. pkt 8 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk przedstawił informację z 

działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 6/ 

Radny Stanisław Olęcki: Panie Doktorze, czy jest Panu wiadomo coś na temat 

zamknięcia zielonych przejść nad autostradą? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk: Proszę Pana, oczywiście 

są takie przypadki i wiadomo mi jest na ten temat, a mianowicie jest to jedno z 

działań mające na celu nieprzechodzenie tych zwierząt z tamtych rejonów, gdzie 

wirus występuje, tutaj głównie chodzi mi o powiaty przy mieście stołecznym 

Warszawa oraz tam gdzie są tzw. strefy czerwone, gdzie wirus występuje u 

dzików konkretnie. 

Radny Stanisław Olęcki: A w powiecie łowickim? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk: W powiecie łowickim nie 

słyszałem, żeby jakieś tu były, że tak powiem szczególne działania podjęte, 

aczkolwiek było takie pismo, że mogą takie działania być, ale to 

prawdopodobnie będę powiadomiony. 
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Radny Stanisław Olęcki: I efekt jest taki, że zwierzyna, która wyszła z lasu, 

została na polach i nie może wrócić. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Szanowni Państwo czy są 

jeszcze jakieś pytania do Pana Doktora? Nie ma. Dziękuję za przedłożone 

sprawozdanie i za współpracę z nami, z Radą i Zarządem. Bardzo dziękuję. 

Ad. pkt 9 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski przedstawił informację na temat 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 7/ 

Radny Marek Jędrzejczak: Moje pierwsze pytanie jest związane z obsadą 

lekarską i pielęgniarską, ponieważ takie informacje pojawiają się w przestrzeni 

publicznej, że w całym kraju tutaj występują problemy, w związku z tym 

chciałem zapytać, czy w szpitalu w Łowiczu takie problemy występują? To jest 

pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest - Pan tutaj mówi o tym, że jest to bieżące 

funkcjonowanie i jakichś takich problemów finansowych nie ma, natomiast ja 

chciałem się dowiedzieć czy w porównaniu do roku ubiegłego w kontekście 

tych usług, które są zakontraktowane, jaki będzie procent, jeżeli chodzi o 

deficyt? Dlatego, że przynajmniej na podstawie tego, co zdążyłem się przez 

kilka lat zorientować nie zawsze te środki są za wykonane usługi wypłacone 

albo nie w takich ilościach, które by pokryły koszty związane z wykonaniem tej 

usługi. To też chciałem się dowiedzieć czy ten dług, jeżeli chodzi o dług szpitala 

narasta, nie chodzi mi o kwestie inwestycyjne, tylko chodzi mi o bieżące 

funkcjonowanie, te usługi, które są wykonywane, czy to zadłużenie cały czas 

wzrasta, a jeżeli tak to do jakiego poziomu i czy nadal powodem tego zadłużenia 

jest w dużym stopniu fakt niedoszacowania tych usług, które są wykonywane 

przez NFZ, a z tym związane są potem problemy. Dziękuje bardzo. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Jeżeli chodzi o odpowiedź na 

pierwsze pytanie to generalnie staramy się wszystkie braki kadrowe załatwiać na 

bieżąco, natomiast w tej chwili, cóż tu ukrywać, mamy chwilowy, ale to są 

losowe braki na oddziale wewnętrznym związane ze szkoleniem lekarzy, 

chorobami, urlopami macierzyńskimi, ale oddział pracuje, może nie w takim 

zakresie jakbyśmy chcieli do końca, ale pracuje i przyjmuje pacjentów. Braki są 

w całej Polsce. Jeżeli chodzi o kadrę - pielęgniarek nie ma, trudno pozyskać, 
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wymagania finansowe bardzo duże, a jeżeli chodzi o próby zaopatrzenia się w 

personel lekarski z zewnątrz, głównie z dużych ośrodków, bo tam jeszcze 

można pozyskać to tutaj już rzeczywiście żądania finansowe są no nie na naszą 

kieszeń, jeżeli chodzi o kwotę za godzinę pracy. To musi być już naprawdę taka 

sytuacja, kiedy musimy zapewnić świadczenie i wtedy jednorazowo kupujemy 

takie świadczenie zewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie no to z 

punktu widzenia formalnego długu nie mamy, bo nie mamy kredytów, jest tylko 

pożyczka z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację, która 

robiona była 4 lata temu i ona jest regularnie spłacana, natomiast jeśli chodzi o 

stratę to wynika ciągle i nadal z przeszacowania punktu - my mamy podstawowe 

profile działalności. Szpitale głównie wojewódzkie te, które mają takie oddziały, 

takie profile działalności, które są inaczej wycenione i zawsze tam mają 

możliwość takiego łatania dziury a my nie bardzo, bo to jest tak naprawdę pięć 

podstawowych oddziałów i tak jak wcześniej mówiłem, ten punkt i cena za 

punkt, bo w tej chwili to już wygląda inaczej w budżecie, ale to było podstawą 

do utworzenia budżetu dla szpitali, cena za punkt wzrosła tylko o 2%, wtedy to 

było 52,00 zł, z 52,00 zł na 54,00 zł, teraz to już zupełnie inaczej wygląda. No a 

całą resztę to co nadrobiliśmy, to dzięki tylko i wyłącznie personelowi szpitala, 

bo to było zwiększenie kontraktu a później w efekcie budżetu, w związku 

właśnie z nadwykonaniami. Może przypomnę, że 5 lat temu budżet wynosił 

około 23 mln zł, teraz 27 mln zł, więc to tylko dzięki pracy całego zespołu, a nie 

dzięki temu, że coś zostało inaczej przeliczone. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są jeszcze jakieś 

pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę. Bardzo dziękuje za przedłożone 

sprawozdanie i chciałbym jeszcze w imieniu chyba całej Rady podziękować za 

to, że dyrekcja szpitala pomimo tak napiętego terminarza remontów w szpitalu 

tak zorganizowała pracę, że nie miały miejsca jakieś skargi i nieprzyjemności, 

było to bardzo trudne. Teraz też czekają nas trudne miesiące w szpitalu ze 

względu na remonty i myślę, że należą się bardzo duże słowa szacunku dla 

dyrektorów, którzy tak to zorganizowali, aby przebiegło to bardzo sprawnie. 

Dziękuje jeszcze raz dyrektorom. 

Ad. pkt 10 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2017 rok. 
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Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2017 rok. /Zał. Nr 8/  

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, rozmawialiśmy na Komisji Gospodarczej, 

to co Pani Dyrektor powiedziała, że niestety ludziom się nie chce pracować. W 

pewnej grupie, ale to miażdżąca większość ona przechodzi przez Urząd Pracy 

podpisuje listę i na tym się w zasadzie kończy i nie można mu niczego 

wmawiać, ale tak niestety jest. Tutaj, to co Pani Dyrektor powiedziała, że może 

jakieś nowe formy, nowe formuły będą przez Powiatowy Urząd Pracy… Nie 

wiem, dziwie się dlaczego dla pracodawców nie wymyślono czegoś, jakiś 

atrakcyjniejszych ofert pomocy wówczas pracodawca będzie chętnie sięgał po 

człowieka, ale koszt utrzymania w tej chwili dla małego przedsiębiorstwa czy 

dużego koszty stałe są tak duże, że przyjąć pracownika i dać mu tyle ile on by 

chciał to jest prawie nieprawdopodobne. Myślę, że to w tym kierunku powinno 

troszkę, tych pieniążki, bo te pieniążki one są przemielone to, co Pani 

powiedziała kolokwialnie przez Powiatowy Urząd Pracy i z tego nic nie wynika. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Ma Pan rację. Ja 

myślę, że ustawodawca stara się troszkę, bo ten Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

do tego zmierza, Fundusz Pracy to nic innego, tylko składki naszych 

pracodawców, więc formy, które możemy zaproponować to też są dla nich, nie 

tylko dla bezrobotnych. Pewnie gdybyśmy chcieli sięgać jeszcze głębiej no to 

tych potrzeb jest dużo więcej np. RODO, które też będzie dotyczyć wszystkich a 

które będzie obciążać też małych przedsiębiorców, skierowanie np. na taki 

doszkalający kurs pracownika w takim małym przedsiębiorstwie też obciąża 

bardzo pracodawcę. No myślę, że zacznie się o ty mówić więcej i chyba już się 

troszkę zaczęło, potrzeba jest. Nie powiedziałam o rzeczach najważniejszych - 

nasz rynek to teraz rynek także robotników, pracowników cudzoziemskich, bo 

od 1 stycznia troszkę inaczej podchodzimy do zatrudnienia, przyjmujemy 

oświadczenia i zezwolenia a nie tylko oświadczenia jak to było kiedyś. 

Zezwolenia dotyczą konkretnych prac w konkretnych zawodach i jest to praca 

sezonowa, cała reszta dotyczy prac głównie w rolnictwie, głównie tylko dla 

osób z krajów dawnego Związku Radzieckiego, Mołdawia, Białoruś, Ukraina. 

Znamy tę sytuację. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani 

Dyrektora? Jeżeli nie to chciałbym bardzo podziękować za sprawozdanie i 

chciałbym też podziękować za pomoc. Wiele osób zwraca się do mnie z prośbą 
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o podjęcie interwencji w różnych zakładach pracy, aktywizacji zawodowej i 

przyznam, że nie było ani jednego przypadku, żeby Pani Dyrektor mi nie 

pomogła. Dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 11 

Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim za 2017 rok. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację nt. 

działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim za 2017 rok. /Zał. Nr 9/ 

Radny Marcin Kosiorek: Ponieważ dwa miesiące temu był temat Centrum i tej 

kontroli i tego co będzie dalej z Centrum, to ja chciałem zapytać właśnie jak to, 

to chyba dla Pana Starosty bardziej to pytanie, jaka jest wizja Zarządu odnośnie 

Centrum. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rzeczywiście kontrola się zakończyła. 

Kontrola wskazała wiele nieprawidłowości, w wyniku których w poniedziałek 

złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, w 

związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu rachunkowości. Czekamy na 

dalszy bieg wydarzeń, natomiast Centrum na dzień dzisiejszy stara się pracować 

normalnie, realizować swoje zadania. Czekamy na wynik postępowania. 

Radny Marcin Kosiorek: Gdyby Pan, myślę że to wszystkich interesuje, trochę 

więcej powiedział i czy zagrożone są pieniądze? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, w naszej ocenie pieniądze nie są 

zagrożone, natomiast w wyniku tego, że jest złożony wniosek i będzie 

prowadzone postępowanie no nie mogę w tej chwili uprzedzać, zresztą nawet 

nie chciałbym tutaj wyrokować, gdyż zajmują się tym uprawione służby. 

Radny Marcin Kosiorek: Tak, ale co dalej z Centrum? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jak powiedziałem, Centrum na dzisiaj 

pracuje normalnie, realizuje swoje zadania, realizujemy również zalecenia te, 

które są pokontrolne. Pełniąca obowiązki Pani Dyrektor jest po spotkaniu z 

Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który również przygotowuje wytyczne do 

jakich standardów powinniśmy doprowadzić działalność Centrum. Tak jak 

powiedziałem, ponieważ toczy się postępowanie nie chcę zabierać w tym 

temacie na razie głosu. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś 

pytania? Nie widzę, dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych do 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, Szanowni Państwo to ja 

mam taką propozycję, do tej pory w tej Komisji pracowali Pan Radny Piotr 

Gołaszewski i Pan Radny Jarosław Papuga, ja mam prośbę do Panów aby dalej 

kontynuować pracę w tej komisji, to nie jest aż tak wiele i nie zmieniajmy tego 

do końca kadencji. Czy wyrażacie zgodę na to? Piotr tak, Jarku?  

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam. 

Radny Jarosław Papuga: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Więc ci dwaj Panowie Radni będą 

mogli być, dziękuje bardzo.  

Kierownika Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego.  

Radny Jarosław Papuga: Ja tylko mam taką prośbę, żeby ewentualnie te 

spotkania no chociaż ze dwie godziny opóźnić, bo 10:00 to jest dla mnie bardzo 

często nieosiągalna. Dnia wolnego z tego powodu nie za bardzo mogę brać. 

Kierownika Biura ZK Tomasz Kurczak: Postaramy się. Godzina 12:00 już by 

było dobrze? Dlatego, że czasami trwają około 4-5 godzin dlatego też nie 

chciałbym, bo tutaj służby, inspekcje pracują w różnych godzinach. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuję. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, M. Kosiorek/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/296/2018 RPŁ w sprawie delegowania radnych do 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panu bardzo. Przechodzimy 

do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: P. Gołaszewski, J. Michalak/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/297/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 14 

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. Dziękuje bardzo.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Zadecydowali o przyjęciu 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. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 15 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 13/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wszyscy Państwo dostali materiały 

pisemne na temat sprawozdania? Myślę, że nie będziemy ich czytać. Jeżeli są 

pytania to proszę o zadawanie pytań do zarządu. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Jacku cóż, dałoby radę, żeby porozmawiał Pan 

z tym wójtem z Bielaw, bo znajomy sobie miskę olejową rozwalił na tej drodze 

tam.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: To jest rzeczywiście problem, bo wróciłem z sesji 

tutaj na naszą sesję z Rady Gminy Bielawy. Pewnie tutaj wiele głosów będzie 

dotyczyło tych kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu na drogach 

objazdowych drogi nr 703, jak również tutaj w tej wschodniej części powiatu, 

gdzie autentycznie ciężarowe samochody rozjeżdżają nam te drogi. 

Rozmawialiśmy już miesiąc temu o tym, rozpoczął się proces destrukcji tych 

dróg, no nie jesteśmy dzisiaj w stanie zrobić nic. Na bieżąco Wójt Gminy 

Bielawy, chce Państwa zapewnić, że monitoruje tą sprawę, przywozi destrukt. 

Tutaj na naszych drogach powiatowych też Panowie Dyrektorzy czuwają nad 

bezpieczeństwem i wypełniają te ubytki, natomiast dzisiaj okazało się, że ruch 

ciężarowy w ciągu dnia jest niewielki, są to tylko wjazdy docelowe, natomiast 

nocami te ciężarówki jeżdżą. Dzisiaj na spotkaniu było trzech policjantów, był 

zastępca Komendanta Powiatowego i dwóch kierowników wydziałów w 

Komendzie Powiatowej Policji i te informacje dostali dlatego, że sami 

doskonale wiecie, tak jak Marcinie powiedziałeś tutaj można sobie urwać miskę 

i nie tylko, można wpaść do rowu i zrobić sobie krzywdę. Męczymy się 
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wszyscy, natomiast respektowanie tych zakazów musi przez policję się 

odbywać. 

Radny Marcin Kosiorek: Bo podobno dwa lata ma to tak trwać. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Półtora roku. 

Radny Marcin Kosiorek: Znaczy no ja nie wiem jak można doprowadzić, żeby 

takie drogi były. 

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko chciałem dodać, że naprawdę widać tam cały 

czas policjantów 24/h, ale żadnej ciężarówki jeszcze nie zatrzymali, tam jak 

rolnicy, którzy jadą z siewnikiem nawóz rozsiewać albo w pole w tej chwili 

wjeżdżają są kontrolowani masowo, bo łatwiej zatrzymać ich. To jest prawda. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tam powinien być ruch wahadłowy i 

byłoby wszystko dobrze.  

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam pytanie, niech będzie z uporem maniaka. Co 

ze zjazdem z objazdu na Nieborów? Panie Starosto na ostatniej sesji mówiłem o 

tym, miało być wysłane pismo do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, czy pismo wyszło i jaka nadeszła odpowiedź? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pismo wyszło, wyszło do Oddziału 

Łódzkiego, natomiast jest to skrzyżowanie z drogą gminną i tutaj adresatem 

korespondencji jest Urząd Gminy w Nieborowie. My możemy narzekać tylko, 

że jest tam źle. Powiem tak, nawet z Dyrektorem z Łodzi była szansa na jakieś 

pojednanie, bo mieliśmy wspólny cel, jeśli chodzi o most inż. Bryły, ale od 

czasu tych pism, że tak powiem zatrzymała się wola współpracy co do mostu, 

więc no odpowiedź jest taka, że chcieliśmy bariery, są bariery, natomiast nie o te 

bariery nam chodziło. 

Radny Stanisław Olęcki: Czy będzie wysłane następne pismo, które przyniesie 

jakiś skutek? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pismo następne może być wysłane i 

deklaruję, że będzie wysłane, za skutek nie mogę odpowiadać. 

Radny Marek Jędrzejczak: Jeżeli chodzi o wyjaśnienia, jeżeli chodzi o 

przejazd kolejowy to ja mam taką o to umowę, że do końca czerwca ma być 

uruchomione, bo ja do niego zadzwoniłem dwukrotnie i my sobie 
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rozmawialiśmy w lutym i oni mają tam takich przejazdów nie tylko ten jeden, 

tylko kilkanaście. Sukcesywnie będą te przejazdy uruchamiane i tutaj dostałem 

od niego informację, że w czerwcu już ta inwestycja powinna zostać wykonana. 

Jak będzie tego nie wiem. Ja chciałem zabrać głos w innej sprawie, a 

mianowicie tutaj miesiąc temu, Członek Zarządu Pan Jacek powiedział mi taką 

rzecz w odniesieniu do rowów przy Chruślance w Reczycach, że nie można tam 

w tej chwili żadnych prac podejmować ze względu na warunki atmosferyczne, 

jest mokro i teraz moje pytanie jest następujące, czy już taki plan jest w 

kontekście, no jednak ten miesiąc był taki, że tych opadów było mniej, jednak te 

tereny przeschły, czy są już decyzje co do tego, że te rowy będą, no tam gdzie 

ich nie ma to zostaną wykopane, a tam gdzie są zasypane zostaną udrożnione? 

Czy te prace tam już są przewidziane jakieś czy w tej chwili jeszcze nie? Takie 

moje pytanie, to jest pytanie mieszkańców, to jest pytanie dla nich bardzo ważne 

i myślę sobie w ten sposób, że warto byłoby pokusić się, żeby te prace już 

rozpocząć tym bardziej, że my nie wiemy jakie będą warunki atmosferyczne czy 

będzie mokro czy nie, a jednak trzeba się do tego przygotować. Im wcześniej 

zostanie to zaczęte no to tym lepiej, bo lato przyjdzie to ładnie wszystko 

wyschnie. Dziękuje bardzo. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Więc w tej chwili jest na ukończeniu rów w 

Strugienicach, który też ze względu na warunki atmosferyczne były na prawie 

miesiąc prace przerwane, ale już jest kończony albo już jest skończona na 

dzisiaj, natomiast będziemy sukcesywnie te rowy, dzisiaj nie potrafię 

powiedzieć czy następny rów to będzie na Reczycach, ale będziemy 

sukcesywnie te rowy odtwarzać w szczególności tam, gdzie te drogi są jeszcze 

w dobrym stanie i po prostu przez odtworzenie rowu przedłużymy ich 

żywotność samej jezdni, także dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć czy to 

będą Reczyce, ale na pewno Reczyce też są w planie. 

Radny Marek Jędrzejczak: Powiem tak, ja chciałbym też mieć pewną 

perspektywę czasową. Znaczy ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że to jest tak, że 

ja miesiąc temu o to pytałem, wiadomo że odpowiedź związana z pewnymi 

uwarunkowaniami zewnętrznymi mnie w pełni satysfakcjonowała, natomiast  

muszę powiedzieć, że na dziś jednak mieszkańcy chcieliby mieć perspektywę 

jak to zostanie zrobione czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za dwa. No, ale 

jednak mimo wszystko taka perspektywa powinna zostać podana, przynajmniej 

ja potrafię odpowiedzieć na pytania, a tak to co ja mam powiedzieć? 
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,,Sukcesywnie będzie robione”. Ja tego nie neguje, że to będzie sukcesywnie 

robione, ale to nie jest konkret. Konkret to jest perspektywa czasowa. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No niestety Panie Radny, tylko my też nie 

mamy konkretu z szefem na górze, że pogoda nam nie będzie przeszkadzać, bo 

na Strugienicach było założenie, że odtworzenie tego rowu będzie na poziomie 

24-27 dni roboczych, takie było założenie, natomiast wszystko trwało tak 

naprawdę blisko 90 dni. To nie jest tak, że my w tym czasie nie robiliśmy nic 

innego, natomiast warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rów. No w wodzie 

się rowu nie da kopać, znaczy kopać można, tylko po co? To jest wygrzebanie 

trochę ziemi i to wszystko popłynie i na tym się skończy. Chcielibyśmy to robić 

tak, żeby to było realizowane z wykonaniem na przyszłość, żeby nie marnować 

czasu i sprzętu. Nie chcę Panu odpowiedzieć. Być może, że odpowiem Panu 

albo Pani Dyrektor z PZDiT, kiedy będzie to robione, bo porozmawiam z nią jak 

widzą to czasowo, natomiast tak jak mówię będą realizowane te działania, 

natomiast musimy mieć na uwadze również warunki atmosferyczne. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja chciałby złożyć taki wniosek może do Pana 

Starosty, bo na pewno jakiś harmonogram tych prac jest opracowany w 

Powiatowym Zarządzie Dróg, o przekazanie po prostu radnym i wiadomo, że 

jakieś poprawki, obsunięcia będą, ale każdy radny będzie miał możliwość na 

bieżąco monitorować i chociażby mieć swoje takie perspektywy, gdzie, kiedy, w 

jakim terminie będzie wykonywane. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To znaczy my za takim sztywnym 

harmonogramem, no nie chciałbym naciskać na PZDiT, żeby taki sztywny 

harmonogram ustalić, dlatego że w tej chwili jesteśmy jeszcze cały czas w 

oczekiwaniu na 4 wnioski. To też decyzja o tych wnioskach w Urzędzie 

Wojewódzkim i w Urzędzie Marszałkowskim i w Ministerstwie też narzuci na 

nas pewne działania, bo jeżeli dostaniemy pozytywne opinie i będziemy 

realizować pewne zadania to do tych zadań musimy też przygotować czy drogi, 

bo nie wszystko jest ujęte w projektach, jak np. usunięcie drzew czy usunięcie 

pieńków po drzewach, bo to musimy zrobić. Jeżeli będziemy mieli realizację np. 

modernizacji Sobota-Bąków, w co wierzę i tam, gdzie są drzewa wycięte, w 

projekcie nie ma usunięcia pieńków, ale jeżeli zostawimy te pieńki i zrobimy 

tam modernizację to po prostu za trzy lata ten asfalt tam nam wpadnie. Tutaj  

trudno jest mówić o takim harmonogramie, natomiast cały czas podtrzymuje 

działanie, że tam gdzie jest potrzeba odtworzenia takiego rowu i jest 

zaangażowanie sołectwa w to, żeby podstawić przyczepy i odwieźć ziemię to 
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tam będziemy to robić w pierwszej kolejności, bo jest to zmniejszenie kosztów 

blisko o 50%. Jeśli my musimy zaangażować sprzęt i to robić to zwiększa 

koszty a są miejsca, gdzie przy współudziale sołtysów, wójtów ludzie deklarują 

się, każdy ma tam gdzieś jakiś dołek do zasypania i jedni chcą chętnie, drudzy 

nie, no więc tam gdzie ta pomoc, zaangażowanie ze strony samorządu gminnego 

i wiejskiego jest to na pewno tam będzie w pierwszej kolejności. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, czy są jeszcze jakieś 

pytania do zarządu? Nie widzę. Dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie teraz Państwo, że ja kilka 

minut wam zajmę. Sprawozdanie Przewodniczącego, więc tak: 9 kwietnia 

brałem udział w Gali Dziennika Łódzkiego związanej z wyborem Człowieka 

Roku w Województwie Łódzkim i w Powiecie Łowickim, 13 kwietnia brałem 

udział w Forum Samorządowym w Rzeszowie, 15 kwietnia brałem udział w 

uroczystościach 80-lecia Związku Pszczelarzy, 21 kwietnia brałem udział w 

uroczystościach 110-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Łowiczu w naszym Muzeum, 23 kwietnia brałem udział w 

otwarciu pracowni lingwistycznej w II LO, brałem udział w pracach Zarządu i 

posiedzeniach komisji. To tyle z mojej strony. 

Ad. pkt 17 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania? Jeżeli nie ma to 

pozwólcie Państwo, że ja przeczytam wam pismo, ponieważ grupa 

mieszkańców, to nie jest skarga to jest protest mieszkańców z ulicy 3 Maja, oni 

interweniowali już wcześniej, ja powiem, bo trochę też znam tą sprawę i pismo 

jest następującej treści.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo mieszkańców ŁSM  

dotyczące protestu w sprawie działalności Firmy ,,ART.-PIWNICA’’, ul. 3 Maja 

(Muzeum). /Zał. Nr 14/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ponieważ 

proszono mnie abym brał udział w spotkaniu mieszkańców tej ulicy z 

właścicielami lokalu, ale zbiegło się ono z terminem naszego spotkania 

odnośnie komisji, odnośnie okręgów wyborczych, które mieliśmy poprzednio. 

Nie mogłem w tym uczestniczyć, miałem kilka interwencji, telefonów, rozmów. 

Rozmawiałem kilkakrotnie z Panią Dyrektor Muzeum, ostatnio wczoraj, będzie 

jeszcze próba rozmów z najemcą tego lokalu. Umowa jest zawarta, wszystko 

jest w porządku tylko, że rzeczywiście najemca przedłuża te dyskoteki nie raz 

do 4 rano. Problem w tym, że mieszkańcy, którzy piszą o zakłócaniu spokoju, 

dwie osoby, które najbardziej interweniują mają tam nocne sklepy alkoholowe i 

przedłużyły godzinę pracy tych sklepów pod dyktando tej dyskoteki, także z 

jednej strony piszą skargi, a z drugiej strony interweniują, dlatego sprawa jest 

skomplikowana. Uzgodniłem z Panią Dyrektor, że może wspólnie z Panem 

Starostą jeszcze raz z najemcą się spotkamy, żeby skrócić te godziny, może do 

24, zobaczymy. Na razie sprawa jest patowa, bo to bardzo dziwnie wygląda. 

Bardzo proszę Panie Starosto o uszczegółowienie jeszcze tej sytuacji. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja obiecałem Pani Zofii Kroc, że co prawda ja się nie wybrałem na tą dyskotekę 

do środka, w sobotę pozwoliłem sobie podjechać, przed godziną 22:00 tam 

byłem, obiecałem że się tam pojawię, nie bardzo mogłem się wybrać aczkolwiek 

gdybym nie miał pilnych prac polowych, które wykonywałem w trakcie dnia to 

pewnie bym się wybrał i do środka, natomiast chce powiedzieć jedną rzecz, że 

samą tą dyskotekę za tą głośność to ja bym chyba obwiniał maksymalnie może 

w 15%, jak będę miał możliwość to w tą niedzielę się wybiorę wieczorem i 

policzę sobie jeszcze raz. Proszę Państwa jest problem, natomiast musimy na to 

spojrzeć z dwóch stron: doczekaliśmy się dzierżawcy, który płaci czynsz, a 

którego nie mieliśmy przez wiele lat i lokal stał pusty, dzisiaj ja nie mówię, że 

tam ludzie nie wychodzą przed lokal, natomiast tak jak powiedziałem ja 

oceniam to na poziomie 15%. Żabka jest otwarta do 23:00 i 7 dni w tygodniu, 

codziennie, ten lokal jest otwarty w weekendy, 40 metrów za Żabką jest 

całodobowy sklep monopolowy 7 dni w tygodniu. Tak trudno oceniać, że cały 

hałas spada na klientów tego lokalu. Rozmawiałem również z Panem Jackiem 

Kłosem, którego mama mieszka naprzeciwko i zapytałem, jego mama nie 

uznała, że jest to szkodliwe, natomiast no rzeczywiście akurat no mniej więcej 

tak gdzieś po środku czy może bardziej w kierunku Muzeum, między Żabką a 

wejściem do tego lokalu jest brama naprzeciwko po drugiej stronie ulicy. 



20 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przedszkola Nr 3. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wiadomo, że jest i nikomu nie przeszkadza. 

Także będzie rozmowa z dzierżawcą, będziemy próbowali znaleźć jakieś 

rozwiązanie bądź ograniczyć ten hałas chociaż tego hałasu. Tam tak naprawdę 

trudno się dopatrywać, natomiast nie zwalałbym tu całej winy tylko na ten lokal. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panie Starosto. Czy jeszcze 

w sprawach interpelacji ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni 

Państwo, ja jeszcze chciałbym przypomnieć o złożeniu oświadczeń 

majątkowych, bo 5 dni zostało. Pan Starosta jeszcze, proszę. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, bo nie powiedziałem 

tego. Tak jak powiedziałem czekamy na decyzję jeżeli chodzi o złożone wnioski 

do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli dostaniemy i 

byłby tam krótki termin na podpisanie umowy to będę w maju prosił o szybką 

sesję nadzwyczajną. Jeśli będzie mogło to czekać to nie będzie problemu, ale 

gdyby pojawiła się tak sytuacja, że dostajemy krótki termin na odpowiedź i 

uchwałę, to wtedy będę Państwa prosił o sesję. 

Ad. pkt 18 

Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XLVIII Sesji Powiatu Łowickiego. 
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