
1 

 

PROTOKÓŁ Nr I/18 

z obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21, 26 i 29 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 19 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1  

Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości otworzył 

obrady I sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Radni Powiatu Łowickiego w kolejności: 

1) Chudy Jacek 

2) Cipiński Krystian 

3) Dąbrowski Krzysztof 

4) Figat Krzysztof 
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5) Frankiewicz Aleksander 

6) Gołaszewski Piotr 

7) Górski Krzysztof 

8) Jędrzejczak Marek 

9) Kołodziejczyk Barbara 

10) Kosiorek Marcin 

11) Kozioł Tadeusz 

12) Krajewski Waldemar 

13) Kuczyński Zbigniew 

14) Malczyk Piotr 

15) Michalak Janusz 

16) Sawicka Beata 

17) Słoma Katarzyna 

18) Śliwiński Michał 

19) Wolski Jerzy 

 złożyli ślubowanie w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek 

formalny, tzn. przerwę w obradach do najbliższego poniedziałku do godziny 9:00. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Szanowni Radni, zanim przegłosujemy 

wniosek Pana Janusza Michalak musze stwierdzić prawomocność obrad. 

Ad. pkt 3 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Radny Senior Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 19 

Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można by było to bardzo bym prosił, żeby nie w 

poniedziałek, bo ja akurat w poniedziałek będę na rehabilitacji i nie będzie mnie 

w Łowiczu. Może być jakiś inny termin, wtorek czy piątek… 
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Radny Senior Krzysztof Górski: Nie wiem, czy Pan Radny Michalak może 

zmienić termin czy chce poniedziałek? 

Radny Janusz Michalak: No Panie Przewodniczący, zgłosiłem i to należy 

głosować po prostu i już. 

Radny Senior Krzysztof Górski: No jeżeli tak mamy postępować… Myślałem, 

że czasami trzeba coś uwzględnić. 

Radny Senior Krzysztof Górski w dniu 21.12.2018 r. o godzinie 13:30                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski w dniu 21.12.2018 r. o godzinie 13:35                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, wysłuchując wniosku 

Radnego chciałbym się spytać czy jest jeszcze jakiś wniosek formalny? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja chciałbym postawić drugi wniosek, żeby 

faktycznie ta sesja odbyła się we wtorek o 9:00 rano. No jeżeli mam zaplanowaną 

ta wizytę to musiałbym w tym przypadku, jeżeli będzie to w poniedziałek, 

musiałbym ją odmówić a to jest trochę czasu czekania na to. Także stawiam 

wniosek, żeby była we wtorek o 9:00. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Janusza Michalaka. /Zał. Nr 3/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 2 

Przyjęli wniosek Radnego Janusza Michalak o przerwanie Sesji do dnia 

26.11.2018 r. 

Radny Senior Krzysztof Górski w dniu 21.12.2018 r. o godzinie 13:40                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego do dnia 

26.11.2018 r. 

Radny Senior Krzysztof Górski w dniu 26.12.2018 r. o godzinie 9:00                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Senior Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, otwieram II część po 

przerwie I Sesji RPŁ. Wrócę do punktu 3, stwierdzam, że nasze obrady są 

prawomocne, jest quorum – 19 radnych. Proszę o wnioski do porządku obrad, 

jeśli takie są. Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: W tym punkcie informuję, iż Rada Powiatu 

Łowickiego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wybierze 

ze swego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

Zanim przystąpimy do głosowania musimy wybrać komisję skrutacyjną. Proszę 

o podawanie propozycji odnośnie składu ilościowego Komisji Skrutacyjnej 

Radny Michał Śliwiński: Zazwyczaj braliśmy komisję 3-osobową, ale żeby 

każdy miał przedstawiciela w tej komisji to myślę, że 4-osobową przynajmniej 

komisję skrutacyjną. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja nie z propozycją, natomiast z kandydaturą 

można? 

Radny Senior Krzysztof Górski: Tak, tylko ja najpierw muszę przegłosować. 

Czy są inne propozycje co do składu ilościowego komisji skrutacyjnej? Nie 

widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad 4-osobowym 

składem Komisji Skrutacyjnej. /Zał. Nr 4/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Zdecydowali o wyborze 4-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Jest to Komisja, która będzie pracowała przy 

wszystkich tajnych głosowaniach. Proszę o podanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej. 
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Zgłaszam Radnego Piotra Gołaszewskiego. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Chciałem zgłosić Radnego Jerzego 

Wolskiego. 

Radny Janusz Michalak: Ja w imieniu naszego klubu, który jeszcze formalnie 

nie istnieje zgłaszam siebie do Komisji. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja proponuję, żeby Pani Katarzyna Słoma była w 

Komisji. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Czy Pani Katarzyna wyraża zgodę? 

Radna Katarzyna Słoma: Tak, wyrażam. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Gołaszewski wyraża zgodę? 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Czy Pan Jerzy Wolski wyraża zgodę? 

Radny Jerzy Wolski: Tak, wyrażam. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Czy Pan Janusz Michalak wyraża zgodę? 

Radny Janusz Michalak: Tak, wyrażam. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem  

Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Gołaszewski, Jerzy Wolski, Janusz 

Michalak, Katarzyna Słoma. /Zał. Nr 5/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Gołaszewski, 

Jerzy Wolski, Janusz Michalak, Katarzyna Słoma. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić kandydaturę Krzysztofa Górskiego 

na Przewodniczącego RPŁ z racji samego doświadczenia i wieloletniej pracy w 

samorządzie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić kandydata na Przewodniczącego 

Pana Marka Jędrzejczaka z racji wieloletniego doświadczenia na stanowisku 

kierowniczym, jako dyrektora szkoły w Domaniewicach i już też drugiej kadencji 

w Radzie Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Czy Pan Marek Jędrzejczak wyraża zgodę. 

Radny Marek Jędrzejczak: Wyrażam zgodę. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Ja też wyrażam zgodę. Szanowni Państwo, 

wobec tego, iż nie innych kandydatów zamykam listę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zamknięciem 

listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego RPŁ. /Zał. Nr 6/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego RPŁ. 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 9:20                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 9:30                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, Komisja Skrutacyjna wybrana na I 

Sesji RPL w dniu 26.11.2018 r. wybrana w celu przeprowadzenia głosowania w 

sprawie wyboru Przewodniczącego RPŁ ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący Komisji – Jerzy Wolski, Sekretarz Komisji – Janusz Michalak, 

Katarzyna Słoma – Członek i Piotr Gołaszewski – Członek Komisji. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski przedstawił zasady 

głosowania na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Ogłaszam przerwę, aby Komisja mogła zliczyć 

głosy. 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 9:40                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 9:50                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Wolski przedstawił protokół 

Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Radny Senior Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę Nr I/1/2018 RPŁ w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 9:55                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski o godzinie 10:00                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo dziękuję za wybór, nie 

ukrywam, że dla mnie jest to wielkie wyróżnienie. Chciałbym, żeby pełniona 

przeze mnie funkcja była wykonywana rzetelnie, chciałbym żeby wśród radnych 

w trakcie naszych obrad zawsze panowała dobra atmosfera a Przewodniczący ma 

na to wpływ, więc będę się starał, żeby tak zawsze było. W sytuacjach spornych 

myślę, że będę się starał łagodzić wszelkiego rodzaju takie sytuacje dosyć trudne 

i mam nadzieję, że przez ten okres będzie to dobra współpraca z korzyścią dla 

naszego powiatu, bo wszystkim nam na tym jak najbardziej zależy. Dziękuje 

bardzo jeszcze raz za zaufanie. 

Ad. pkt 6 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego prowadzenia 

sesji od Radnego Seniora. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo dziękuję za wybór, nie 

ukrywam, że dla mnie jest to wielkie wyróżnienie. Chciałbym, żeby pełniona 

przeze mnie funkcja była wykonywana rzetelnie, chciałbym żeby wśród radnych 

w trakcie naszych obrad zawsze panowała dobra atmosfera a Przewodniczący ma 

na to wpływ, więc będę się starał, żeby tak zawsze było. W sytuacjach spornych 

myślę, że będę się starał łagodzić wszelkiego rodzaju takie sytuacje dosyć trudne 

i mam nadzieję, że przez ten okres będzie to dobra współpraca z korzyścią dla 

naszego powiatu, bo wszystkim nam na tym jak najbardziej zależy. Dziękuje 

bardzo jeszcze raz za zaufanie. 

Ad. pkt 7 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym zgłosić na Wiceprzewodniczącego RPŁ 

kandydaturę Pani Beaty Sawickiej, która w tych wyborach startowała z naszej 

listy i zrobiła bardzo dobry wynik w trudnym okręgu wyborczym. Jest 

powszechnie szanowana zarówno w swojej pracy, jak i w miejscu gdzie mieszka, 

dlatego też rekomenduję kandydaturę Pani Beaty Sawickiej na 

Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Beata Sawicka wyraża 

zgodę? 

Radna Beata Sawicka: Tak, wyrażam. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Zgłaszam Zbigniewa Kuczyńskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Kuczyński wyraża 

zgodę? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Przykro mi, naprawdę dziękuję za zaufanie, ale nie 

wyrażam zgody. 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym zgłosić kandydaturę Pani Katarzyny 

Słomy. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Katarzyna Słoma 

wyraża zgodę? 

Radna Katarzyna Słoma: Dziękuję, nie wyrażam zgody. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Jesteśmy w sytuacji troszkę patowej, możemy 

następną osobę na Wiceprzewodniczącego przełożyć na następną sesję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Państwo Radni chcieliby się 

ustosunkować do tego? 

Radny Aleksander Frankiewicz: Zgłaszam kandydaturę Radnego Powiatowego 

Pana Jacka Chudego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Jacek Chudy wyraża 

zgodę? 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo, nie wyrażam zgody. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja poproszę o parę minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 10:10                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 10:20                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj otrzymałem informację, że 

może być jedna osoba Wiceprzewodniczącą, ale wydaję mi się, że ponieważ rada 

odzwierciedla takie szerokie spectrum tutaj polityczne i powiem zupełnie 

szczerze, że powinno być odzwierciedlenie również prezydium. Ja odwołam się 

do tego, co było 4 lata temu – my, kiedy pojawiła się taka propozycja zgłosiliśmy 

przedstawiciela do prezydium i myślę, że to nie stanowiło większego problemu. 

W związku z tym wydaję mi się, że warto byłoby się nad tym zastanowić, 

natomiast tutaj otrzymałem taką informację, że to prezydium może składać się z 

dwóch osób, ale myślę sobie w ten sposób, że to nie jest chyba wielkim 

problemem, żeby jednak przedstawiciele opozycji przedstawili kandydata do 

prezydium, tym bardziej że mówię, to jest pewnego rodzaju zwyczaj i myślę, że 

warto byłoby, żeby tutaj kontynuować. 
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Radny Marcin Kosiorek: To znaczy, jeżeli jest szansa na odpowiedź na ten apel 

to uważam, że tak powinno być, takie są zasady, niepisane co prawda i myślę, że 

to byłoby dobre dla nas wszystkich. Ale jeżeli nie będzie to ja mogę zgłosić 

kandydaturę. 

Radny Jerzy Wolski: Ja bym nie używał tego słowa Marcin, znamy się już tak 

dużo lat – nie ma opozycji, nie ma koalicji. Ja zostałem radnym powiatowym, ty 

zostałeś radnym, dla Powiatu Łowickiego, tak jak powiedzmy się jest wójtem dla 

całej gminy, bez względu na listę, także nie używajmy słowa koalicja, opozycja. 

Z tym się nie zgadzam. 

Radny Marcin Kosiorek: W takim razie zgłaszam kandydaturę Radnego 

Waldemara Krajewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

Radny Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jacyś kandydaci do 

prezydium? Nie widzę. Zamykam listę kandydatów. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zamknięciem 

listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących RPŁ. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących 

RPŁ. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przerwa dla Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 10:30                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 10:40                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radny Jerzy Wolski: Proszę Państwa, Komisja jest w takim samym składzie jak 

chwil temu kilka, ale ja w tym momencie nie będę prowadził tego spotkania, bo 

dostałem przed chwilą informację, że moja sąsiadka – Jarka Kwiatkowskiego 

żona Hania zmarła i to jakoś bardzo mnie boli. 

Sekretarz Komisji Janusz Michalak przedstawił zasady głosowania na funkcję 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zarządzam przerwę na przeliczenie 

głosów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 10:50                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:00                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Komisji Janusz Michalak przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej 

w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/2/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.     

/Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Gratuluję Państwu wyboru, liczę na 

to, że nasza współpraca będzie układała się bardzo dobrze, podobnie jak i z całą 

radą. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zapraszam do stołu prezydialnego. 

Ogłaszam przerwę techniczną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:05                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:10                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Szanowni Państwo, serdecznie 

dziękuję za zaufanie i tak jak powiedział Pan Przewodniczący, myślę że zgodnie 
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i rzetelnie wspólnie będziemy współpracować na rzecz powiatowej społeczności. 

Dziękuję Państwu. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Drodzy Państwo, również 

chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten wybór. Tutaj tak, jak moja 

przedmówczyni również zobowiązuję się do pełnienia tej funkcji należycie i z 

wszelką starannością. Gratuluję również Przewodniczącemu wyboru już 

wcześniejszego i Pani Beacie również. Także dziękuję bardzo serdecznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, chciałem 

wprowadzić do naszego porządku obrad punkt: Wybór Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:15                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:20                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 12/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór Starosty 

Łowickiego. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 
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8. Wybór Starosty Łowickiego. 

9. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 8 

Wybór Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rada Powiatu Łowickiego zgodnie 

z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wybierze Starostę Powiatu 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu 

tajnym. Jak tu już wcześniej było powiedziane tych osób, żeby można było 

wybrać Starostę musi być 10, to jest minimum i teraz proszę o zgłaszanie 

kandydatur. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Chciałbym zgłosić na Starostę Radnego Marcina 

Kosiorka. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Marcin Kosiorek wyraża 

zgodę? 

Radny Marcin Kosiorek: Tak, wyrażam zgodę. 

Radna Katarzyna Słoma: Chciałabym zgłosić kandydaturę Radnego Krystiana 

Cipińskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński 

wyraża zgodę? 

Radny Krystian Cipiński: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce 

zgłosić kandydata na Starostę Łowickiego? Ponieważ nie ma żadnych innych 

kandydatów, zamykam listę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zamknięciem 

listy kandydatów na funkcję Starosty Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 1 

Zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na funkcję Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:30                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:40                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radna Katarzyna Słoma chciałaby 

zaprezentować kandydaturę Pana Krystiana Cipińskiego. 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze przed 

głosowaniem zaprezentować kandydaturę Radnego Krystiana Cipińskiego. Po 

prostu czuję, że jest taka potrzeba i chciałabym po prostu zaprezentować jego 

osobę, także pozwolą Państwo, że to zrobię teraz. Radny Krystian Cipiński jest 

absolwentem SGGW w Warszawie, ukończył kierunek Ochrona Środowiska, był 

radnym Miejskiej Rady w latach 2014-2018, był także członkiem Komisji 

Społecznej, Rewizyjnej. Wszystkim jest bardzo dobrze znany jako pracownik 

Łowickiego Ośrodka Kultury, jest także Członkiem Zarządu Osiedla Bratkowice, 

jest społecznikiem, organizatorem wielu imprez społecznych, charytatywnych 

organizowanych w naszym regionie. Myślę, że tutaj wszyscy, którzy przede 

wszystkim głosowali na Radnego Krystiana Cipińskiego, dając mu ogromny 

kredyt zaufania w wysokości 1559 głosów pokazali, że jest dla nich znaczącą 

osobą, osobą absolutnie w czołówce osób rozpoznawalnych w Łowiczu, osób 

działających, pracowitych, ambitnych. Przypomnę jeszcze kilka takich ważnych 

inicjatyw: przede wszystkim Krystian Cipiński jest organizatorem popularnego 

turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę, który od 2012 roku działa i cieszy się ogromną 

popularnością. To dzięki jego zaangażowaniu udało nam się zebrać ponad 200 

tys. zł dla osób potrzebujących. Jest to impreza naprawdę czołowa i najważniejsza 

w mieście. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, bardzo dużo tego. Uczestniczy w wielu 

konferencjach, posiedzeniach Związku Miast Polskich, jest zawodnikiem 

Piłkarskiej Reprezentacji Polski Samorządowców, reaktywował i opiekuje się 

Młodzieżową Radą Miejską. Inicjował wiele projektów związanych z budżetem 

obywatelskim: modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Nr 7, budowa siłowni 

plenerowych, placów zabaw na Osiedlu Bratkowice, oświetlenie niebezpiecznych 

odcinków dróg, utworzenie miejsc grillowych, tworzące się obecnie górki frajdy. 

To są naprawdę takie rzeczy, które bym chciała podkreślić, bo wiem, że jednak 

młodzi ludzie po prostu bardzo zaangażowani byli w tegorocznych wyborach 
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samorządowych. Jest także współinicjatorem instalacji sekundników na 

skrzyżowaniach, utworzonych stypendiów artystycznych, jest bardzo mocnym 

propagatorem idei budżetu obywatelskiego. Był także w załodze wyprawy 

,,Łowicki Pielgrzym”, jako jeden z niewielu osób zaproszonych do tej załogi, 

także też możemy pochwalić się, że uczestniczy w takiej wyprawie. Zresztą 

zawsze większość inicjatyw społecznych, kulturalnych, tworzenie plakatów, 

grafik – Krystian Cipiński naprawdę pomaga z pełnym zaangażowaniem. Znam 

go osobiście, znamy się od ponad 10 lat, nigdy się na nim nie zawiodłam, 

wszystkie inicjatywy, wszystkie projekty, wszystkie programy, wszystkie nowe 

pomysły, które wykonujemy robimy do końca, z pełnym profesjonalizmem i 

widzimy, że jest bardzo pozytywny odbiór tych naszych działań. Tak jak 

powiedziałam – współpraca z organizacjami pozarządowymi, Klub Seniora 

Orkiestra Sonus, Centrum Wolontariatu Nadzieja i wiele, wiele innych. Często 

jest zapraszany w roli prowadzącego wielu imprez organizowanych w mieście, 

wiem że ma pomysł na powiat, nie tylko na miasto. Bardzo proszę Państwa o 

głosowanie, dziękuję serdecznie. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Radna, ja nie 

będę mówił tyle co Pani, bo ja Panią znam, bo Pani była Dyrektorem Promocji. 

Nie będę też przedstawiał Radnego Kosiorka, bo w tym budynku tyle czasu już 

spotykamy się i większość radnych Marcina Kosiorka zna. Dziękuję bardzo. 

Sekretarz Komisji Janusz Michalak przedstawił zasady głosowania na funkcję 

Starosty Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję Starosty 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 11:55                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:00                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił protokół Komisji 

Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję Starosty 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Starosto, Wysoka Rado, chciałbym 

bardzo podziękować wszystkim, którzy oddali głosy na mnie, jako na Starostę i 
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na mojego kontrkandydata. Pozwólcie, że jest taki moment, że na kawałek 

prywaty sobie też pozwolę. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byli ze mną 

zawsze, ale chciałbym szczególnie podziękować mojej rodzinie. Zanim powiem 

cokolwiek innego to przecież wiemy, że to nie są wybory wójta, burmistrza czy 

prezydenta tylko Starosty, który jest tylko przewodniczącym zarządu i chciałbym 

zgłosić wniosek do porządku obrad o uzupełnienie kolejnym punktem, który 

będzie brzmiał: Wybór członków Zarządu Powiatu Łowickiego. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja gratuluję jeszcze raz Panu 

Marcinowi Kosiorkowi, mam wielką nadzieję, że ten wybór przyczyni się do tego, 

że uda się zrealizować te wszystkie plany, zamierzenia, w których było mówione 

w trakcie wyborów, uda się zrealizować dlatego, że mieszkańcy tego od nas 

oczekują – oczekują od nas zmian, oczekują od nas poprawy jakości życia tutaj w 

Powiecie i mam taką nadzieję, że Panu Staroście, Zarządowi, nam wszystkim jako 

Radzie te plany uda się zrealizować a z korzyścią dla mieszkańców naszego 

powiatu. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Zanim rozpoczniemy dyskusję 

związaną z rozszerzeniem porządku obrad, chcę odczytać uchwałę. 

 

Radny Krystian Cipiński: Odnośnie wyników głosowania. Jeszcze chciałbym 

Szanowni Państwo bardzo serdecznie podziękować za oddane na mnie głosy. To 

duży kredyt zaufania i dalsza motywacja do ciężkiej pracy na rzecz Powiatu 

Łowickiego. Gratuluję Panu Marcinowi Kosiorkowi wyboru, z pewnością 

będziemy dobrze i owocnie współpracować przy kolejnych ważnych dla Powiatu 

i naszego społeczeństwa decyzjach. Dziękuję serdecznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/3/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:10                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:15                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 16/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 2 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór Wicestarosty i 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Wybór Starosty Łowickiego. 

9. Wybór Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

10. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 9 

Wybór Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Starostę o przedstawienie 

kandydatów do Zarządu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałbym zgłosić do Zarządu kandydata 

na Wicestarostę Pana Piotra Malczyka i zgodnie ze statutem, tak jak jest w 

statucie, na Członka Zarządu Pana Tadeusza, aby został tym członkiem Pan 

Tadeusz Kozioł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Piotr Malczyk wyraża 

zgodę? 

Radny Piotr Malczyk: Tak, wyrażam zgodę.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Tadeusz Kozioł wyraża 

zgodę? 

Radny Tadeusz Kozioł: Wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przerwa w celu ukonstytuowania się 

Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:20                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:25                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił zasady głosowania na funkcję 

Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję 

Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:40                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:45                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił protokół Komisji 

Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję 

Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 17/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/4/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 18/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Gratuluję Panu Wicestaroście - Panu 

Piotrowi, Panu Członkowi Zarządu – Panu Tadeuszowi. Myślę sobie, że ten skład 

stwarza nadzieję na to, że uda się przy pomocy Rady zrealizować to wszystko co 

Państwo macie zamiar przeprowadzić, a przede wszystkim mówię, te wszystkie 

zamierzenia związane z funkcjonowaniem Powiatu, tym bardziej, że na podstawie 

tego budżetu, który do nas trafiła zadanie jest dosyć trudne, ponieważ trzeba 

wygospodarować środki na niezbędne inwestycje, no i realizować bieżące sprawy 
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związane z funkcjonowaniem Powiatu. Miejmy nadzieję, że uda się Zarządowi 

sprostać tym oczekiwaniom, ja ma nadzieję, że tak będzie. Jeszcze raz wielkie 

gratulacje dla Panów. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie 

podziękować, wstępnie wszystkim osobom, które oddały na mnie swój głos na 

radnego do Rady Powiatu i dziś wszystkim osobom, które mi zaufały, wybierając 

mnie na Wicestarostę. Chciałbym Wam powiedzieć, że liczę na współpracę z 

każdym z Państwa i te 5 lat zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łatwe 5 lat, ale 

przy wsparciu Państwa te 5 lat będzie na pewno owocne dla dobra mieszkańców 

Powiatu Łowickiego. Dziękuję. 

Członek ZPŁ Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, Szanowni zaproszeni goście, chciałem bardzo serdecznie podziękować 

radnym Powiatu, którzy oddali na mnie swój głos. Moja decyzja bycia Członkiem 

Zarządu Powiatu Łowickiego jest decyzją przemyślaną, biorę pełną 

odpowiedzialność za to, co z Zarządem będziemy wspólnie robić. Ja Szanowni 

Państwo debiutuję w Radzie Powiatu i bardzo liczę na pomoc radnych Rady 

Powiatu, którzy kilka kadencji byli w samorządzie i mają większe doświadczenie. 

Nie mniej moje doświadczenie też jest stosunkowo duże, ponieważ zasiadałem w 

Radzie Gminy Nieborów przez 7 kolejnych kadencji, także troszeczkę mam 

rozpoznania w tej pracy. Deklaruję pracę, szeroką informację o tym co będziemy 

robić i bardzo proszę Państwa o pomoc i życzliwość przy naszej współpracy. 

Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, szanowny 

Zarządzie, Wysoka Rado, poprosiłem o ten głos, bo myślę, że należy się Państwu 

kilka słów o tym, co w powiecie przez ostatnie blisko 7 lat się działo i o tym, co 

koalicję, która została dzisiaj zawarta: Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz'15 czeka 

w najbliższym roku, bo tylko na ten rok złożyliśmy projekt budżetu. Czy on 

zostanie przyjęty? Zdecyduje Rada. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, 

nad czym Zarząd, którym dane było mi kierować pracował i jakie przedsięwzięcia 

ujął w tym budżecie. Najpierw chciałbym powiedzieć kilka cyfr i być może 

rozwiać niepotrzebne emocje i informacje, które nie do końca myślę, że są czy 

mogą być nieprawdziwe. Otóż proszę Państwa Zarząd, którym dane było mi 

kierować w poprzedniej kadencji od 16 marca 2012 roku i Zarząd obecnej 

kadencji, ten czas zacznijmy od zobowiązań kredytowych Powiatu Łowickiego: 

na 1 styczeń 2012 r. to kwota 13 534 354,00 zł, na 31 grudnia 2018 r. to kwota 

wg planu 19 924 442,00 zł i tutaj wyjaśnienie: taki przetarg na kredyt został 
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rozstrzygnięty, natomiast już dzisiaj wiemy, że nie musi powiat wykorzystać 

pełnej tej kwoty, tylko kwotę o 2 mln zł mniejszą, więc to zadłużenie na koniec 

roku 2018 będzie na poziomie 17 924 442,00 zł i stanowić będzie niespełna 29%. 

Są rzeczy, które również działy się w ciągu tych blisko 7 lat. Otóż wykonaliśmy 

inwestycji na blisko 70 mln zł, wg planu dokładnie to jest 69 400 000,00 zł, one 

mogą na dzień 31 grudnia nieznaczne być rozbieżne - kwestia rozliczenia 

projektów. Ale do tego wszystkiego proszę Państwa jest jeszcze coś takiego, jak 

wartość majątku Powiatu Łowickiego i tutaj chcę powiedzieć, że na 1 stycznia 

2012 roku ta wartość wynosiła 136 992 484,79 zł. Pozostawiamy wartość majątku 

na poziomie 177 588 787,85 zł. Należy również podkreślić, że w trakcie tego 

okresu, to nie jest ujęte w inwestycjach, ale wykonaliśmy za blisko 1 900 000 zł 

remontów, jeżeli chodzi o Powiat Łowicki. W tych kwotach zawarte jest 

pozyskanie ponad 22 mln zł środków zewnętrznych. Tak to wyglądało w cyfrach, 

natomiast w inwestycjach mogę powiedzieć, że udało nam się w tym czasie 

przeprowadzić 9 inwestycji remontowych w szpitalu. Udało nam się 

wyremontować ok. 140 km dróg, w tym wybudować 2 mosty nowe, w dwóch 

przeprowadzić kapitalny remont. Udało nam się wybudować Ośrodek 

Socjoterapii w Kiernozi i zmodernizować tą część, która pozostała, czyli stołówkę 

i kuchnię. Bardzo dużym zadaniem myślę, że w drogach, bo o  nich będziemy 

często na sesjach rozmawiać, to jest oprócz tej budowy to jest oczyszczenie pasa 

drogowego praktycznie w całym powiecie. Zadanie może mało popularne, ale 

bardzo potrzebne. Do tego myślę, że Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu, który 

w tej chwili w dużej mierze realizuje samodzielnie mnóstwo zadań jest dobrze 

przygotowany i myślę, że można będzie z niego korzystać. Szanowni Państwo, 

dużą pracę i bardzo ciężką pracę włożyliśmy w pracę nad oświatą 

ponadgimnazjalną Powiatu Łowickiego. Po tych 7 latach możemy poszczycić się 

tym, że do naszych szkół  ponadgimnazjalnych zgłasza się więcej uczniów niż 

kończyło w tej chwili gimnazja w gminach czy 8 klasę szkół podstawowych. To 

niewiele powiatów, które mogą się taką ciężką pracą na tym poziomie poszczycić. 

Chcę powiedzieć, że nasze szkoły, a możemy być z nich dumni: w zeszłym roku 

Złota Tarcza - ZSP Nr 2 Blich, Srebrna Tarcza - ZSP Nr 4, Brązowa Tarcza - LO 

Nr 1. Od blisko 5 lat gospodarstwo na Blichu nie zanotowało straty, wręcz z 

przychodów tego gospodarstwa jesteśmy w stanie co roku kupić nową maszynę 

dla tejże szkoły tak, żeby młodzież, która chce się tam kształcić, mogła się 

kształcić na najnowocześniejszym sprzęcie. Szanowni Państwo, chciałbym 

jeszcze powiedzieć o tym co, oczywiście jeżeli byłyby pytania co do tego co było, 

co do tego co powiedziałem, to bardzo chętnie, jeżeli będę znał od razu odpowiedź 
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to chętnie ją udzielę, natomiast chciałbym powiedzieć co zostawiamy Państwu w 

projekcie budżetu na rok 2019. Przepraszam Panie Przewodniczący, ale mój 

Zarząd składał projekt budżetu na rok 2019 i chciałbym to powiedzieć. Otóż 

złożyliśmy w projekcie budżetu inwestycje na blisko 18 mln zł, gdzie środki w 

tym budżecie są wskazane. Jest tam rozstrzygnięty przetarg na kontynuację 

remontu szpitala na kwotę 3 900 000 zł łącznie z inspektorami nadzoru, przetarg 

jest rozstrzygnięty, przygotowane środki, 2 stycznia możecie Państwo 

podpisywać umowę na remont oddziału pediatrycznego, klatki schodowej i izby 

przyjęć. Jest wniosek pozytywnie rozpatrzony na modernizację 6 budynków na 

kwotę 8,5 mln zł przy 5 mln zł dofinansowaniu zewnętrznym i macie Państwo do 

dyspozycji zostawione 1 800 000 zł w dziale dróg. Myślę, że to dobry początek, 

żeby zacząć swoją kadencję i prosiłbym, żebyśmy mogli za tym głosować i to 

realizować. Jeżeli chodzi o drogi w tym budżecie, oczywiście tam, gdzie będzie 

możliwość pozyskania środków składamy informację, że w ramach prac Zarządu 

były brane pod uwagę następujące drogi: Bąków Dolny -Sobota - kontynuacja, 

droga Lenartów-Karolew-Karnków - tutaj z udziałem środków Urzędu 

Marszałkowskiego, droga Bednary Kolonia-Sypień-Karolew, kontynuacja 

modernizacji drogi Arkadia-Mysłaków-Bednary-Bolimów i wszystkie drogi, 

które uczestniczą w remoncie drogi wojewódzkiej 703 i linii kolejowej 

Sochaczew Września. Do tego prosimy, aby nie zapomnieć o pracach przy 

projekcie sali gimnastycznej ZSP Nr 4. I to tyle co do wyjaśnień. Natomiast ja w 

imieniu mojego Zarządu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim pracownikom Powiatu Łowickiego za ciężką pracę, jaką wykonali, 

wykonują i mam nadzieję będą wykonywać na rzecz dobra Powiatu Łowickiego, 

bo są to ludzie oddani i przygotowani do realizacji tych zadań. Chciałbym również 

podziękować radnym, którzy byli w poprzedniej kadencji, tym którzy głosowali 

za naszymi pomysłami i tym którzy nie głosowali za naszymi pomysłami, bo 

dawali nam inspiracje do jeszcze większej pracy. Za to wszystkim bardzo 

serdecznie dziękuję, Zarząd proszę, żeby spróbował wykorzystać zdolności tych 

ludzi a na pewno będzie to z korzyścią dla Ziemi Łowickiej. Chciałbym na koniec 

tylko powiedzieć panie Starosto, że Powiat to 9 gmin i miasto Łowicz i o tym 

żebyśmy wszyscy pamiętali. I już całkowicie na koniec chciałem skierować słowo 

do Janusza Michalaka, który ma pewną, trudno nazwać, ale to już pozostawiam 

jego ocenie, niechęć do Polskiego Stronnictwa Ludowego i do Krzysztofa Figata. 

Otóż Janusz, chciałbym Ci powiedzieć tylko tyle, nie wszyscy Ci, którzy z Tobą 

się nie zgadzają są Twoimi wrogami i nie wszyscy Ci, którzy Cię poklepują są 

Twoimi przyjaciółmi. Chciałbym Ci dzisiaj przekazać prezent, który dostałem od 
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Twoich chyba pseudo przyjaciół 6 lat temu. Wszystkiego dobrego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje Panu Krzysztofowi 

Figatowi – radnemu, a poprzednio Staroście za analizę taką tego funkcjonowania 

Zarządu przez praktycznie półtorej kadencji. Ja myślę sobie w ten sposób, że 

ocena z punktu widzenia przyszłorocznego budżetu nastąpi na kolejnych sesjach, 

komisjach i myślę, że w tym momencie będziemy się mogli do tych wszystkich 

propozycji odnieść. Ja dziękuję za te lata z poprzednim Zarządem, Pan jako 

Starosta, za ta pracę, którą wykonaliście. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o nowy 

Zarząd, nowego Starostę, w ciągu krótkiego czasu przedstawi swoje założenia i 

mam nadzieję, że one przyczynią się do tego, że będzie lepiej. Natomiast to wcale 

nie oznacza, że Państwo nie wykonywaliście swoich obowiązków, to wcale nie 

oznacza, że nie było robionych konkretnych inwestycji, natomiast myślę sobie w 

ten sposób, że wyborcy w czasie ostatnich wyborów określili czy są zadowoleni 

z takiej realizacji czy tez nie i myślę sobie, że tak jak my, jako Prawo i 

Sprawiedliwość i Kukiz’15 będziemy oceniani po kolejnych 5 latach z naszej z 

kolei pracy. Jeszcze raz dziękuję Panu, Zarządowi i wszystkim pracownikom za 

tą pracę, którą wykonywaliście w ciągu ostatnich lat. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja w zasadzie chciałem zapytać 

czy punkt sprawy różne dzisiaj będzie omawiany i w takim układzie bym się 

wstrzymał do tego punktu, bo chciałbym żebyśmy realizowali porządek. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja przepraszam bardzo, ale poprzednio to 

tak niewiele mi się udało powiedzieć, chyba rozumiecie. Chciałbym wrócić 

jeszcze do podziękowań. Po pierwsze chciałbym podziękować, bo to jest 

najważniejsze, wszystkim mieszkańcom powiatu i myślę, że nie potrzeba 

przypominać nikomu, tej sali, jaki jest podział administracyjny powiatu, bo my 

doskonale o tym wiemy. Nasz program wyborczy mówił dość jasno o 

zrównoważonym rozwoju i taki rozwój przedstawia również rząd i taką deklarację 

złożył nowy marszałek województwa, że zrównoważony rozwój jest tym, czego 

Polacy oczekują i myślę, że też tym czego oczekują mieszkańcy powiatu, żeby po 

prostu w każdej gminie powiatowe inwestycje były, żeby w każdy mieszkaniec 

powiatu był zadowolony i oprócz kurtuazyjnych słów, które padają w takich 

chwilach, to ja jestem głęboko przekonany, że przede wszystkim jesteśmy radą, 

przewodniczącym czy starostą wszystkich mieszkańców powiatu. Jako radni 

jesteśmy ważnymi osobami w tym wszystkim, ale to mieszkańcy powiatu są 

najważniejsi, to pierwsza sprawa. Druga sprawa – bardzo się cieszę z tego 

wystąpienia Pana Radnego Figata, bo odczytuję je jako taką chęć współpracy dla 



23 

 

dobra właśnie mieszkańców powiatu i liczę na konstruktywną współpracę, mój 

gabinet jest otwarty dla każdego. Dobrze by było wypracować jakąś formę 

komunikacji i budować nawzajem zaufanie do siebie, przynajmniej spróbować, 

każda zmiana a przecież z takim hasłem szliśmy do wyborów powoduje to, że 

można na nowo zrobić otwarcie i rozmawiać o sprawach, które ważne są dla 

mieszkańców. Cieszę się, że ocena tego budżetu jest pozytywna, natomiast myślę, 

że i tutaj zgodzi się cały Zarząd ze mną z tym, że pierwsze jakiekolwiek deklaracje 

odnośnie tego, w jakim kierunku, ponieważ każdy miał ulotko, każdy miał 

materiały wyborcze, tam coś było napisane i każdy swoim nazwiskiem, każdy 

swoim słowem honorem ręczy za to, żeby to spełnić. Natomiast my przede 

wszystkim i to mogę już powiedzieć tylko za siebie i myślę, że w tej kadencji, no 

powiedzmy sobie szczerze, że byliśmy średnio wysłuchiwani, więc najważniejsze 

to o co prosiliśmy, bo my byśmy chcieli zobaczyć jak wygląda to wszystko 

naprawdę. Dokumenty, które potrzebowaliśmy, o które prosiliśmy nie 

dostawaliśmy ich i wiemy o tym wszyscy dobrze, jak ta sytuacja wyglądała, 

dlatego zaczniemy od tego, że sprawdzimy jak wygląda tak naprawdę powiat, bo 

my tego nie wiemy. Prosiliśmy wielokrotnie, nie otrzymywaliśmy i to sprawdzam 

musi być uczynione i zresztą to chyba nie jest jakąś niespodzianką. Oczywiście 

są ważne tematy, które będziemy podejmować, dlatego jeszcze chciałbym wrócić 

do podziękowań i chciałbym podziękować kilku osobom, które też jakby bliskie 

są memu sercu i które były zaangażowane w to, aby dać Powiatowi Łowickiemu 

szanse na rozwój. Chciałem podziękować Wojtkowi Miedzianowskiemu, 

Magdzie Pietrzak, Arturowi Michalakowi i chciałbym przede wszystkim 

podziękować i myślę, że niebawem spotkamy się – Panu Marszałkowi 

Grzegorzowi Schraiberowi, który deklaruję, mogę to otwarcie powiedzieć, 

deklaruje współpracę z Ziemią Łowicką, która jest bliska jego sercu. Myślę, że to 

chyba na razie tyle, jeżeli są jakieś pytania to oczywiście mogę odpowiedzieć, 

natomiast absolutnie żadnych deklaracji dzisiaj nie zamierzam, ani myślę że i 

członkowie Zarządu też nie zamierzają składać, ponieważ najpierw musimy 

zobaczyć z czym mamy do czynienia. Dziękuje bardzo. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym zaapelować do nowego Zarządu 

Powiatu Łowickiego o dobrą współpracę z radnymi koalicji i opozycji, oby nie 

była gorsza niż w poprzedniej kadencji, więc oczekuję takiej deklaracji, żeby nie 

była gorsza. 

Ad. pkt 10 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 
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Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać Pana 

Starosty, który do dziś pełnił tą funkcję, albo Zarządu, nie wiem, Dyrektora ZOZ-

u nie mogę spytać, bo go nie ma i najpierw jeszcze zaapeluję do Pana Starosty 

Kosiorka, żeby zmienił tą złą tradycję nieobecności na sesjach dyrektorów, bo nie 

ma się czego wstydzić, jeżeli się pracuje przyzwoicie. Dzisiaj chciałbym zapytać 

Panie Starosto co było powodem tak dużego pośpiechu w rozstrzyganiu przetargu 

na remont szpitala? Nie ma Pan budżetu, nie wiem czy liczyła Pan, że będzie 

improwizorium i podpisze Pan 2 stycznia, tak jak Pan powiedział umowę. Ja 

twierdze stanowczo, że nie było takiej potrzeby podejmowania decyzji po upływie 

nawet nie 2 tygodni od momentu składania ofert, to jest jedna kwestia. Chciałbym 

też zapytać Pana Starosty Figata jak wygląda nocna i świąteczna pomoc w 

szpitalu, to znaczy ilu ZOZ ma obowiązek wystawiać lekarzy w tym okresie, w 

którym zastępują oni opiekę lekarza rodzinnego. O inne szczegóły to może już na 

następnej sesji zapytam. I jeszcze jedno do nowego Zarządu, że naszą Kukizową 

dewizą jest też budżet zrównoważony, więc nie będziemy godzili się dobre 

gospodarzenie, wydawanie pieniędzy na inwestycje w zasadzie z kredytu i z 

niczego innego. Dziękuję.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pragnę zapewnić, że po tych wszystkich 

formalnościach to na pewno dyrektorzy będą proszeni na wszystkie sesje a przede 

wszystkim na sprawy różne, bo chyba wtedy najbardziej są potrzebni, bo czasami 

było tak, że jakiś dyrektor przychodził, ale do końca nie zostawał, natomiast no 

przecież wielokrotnie rozmawialiśmy i w trakcie sesji i nie tylko, że nie można 

zadłużać Powiatu i na kredyt robić, bo wybory się zbliżają, takich sytuacji być nie 

może i myślę, że tutaj odpowiedzialni będziemy. Zresztą liczę na współpracę 

autentycznie wszystkich radnych, bo bez tego się nie da, także myślę, że wszyscy 

radni będą wspólnie decydować o tym, co tam w tym budżecie będzie się działo i 

to chyba nie jest tajemnicą, że nie jestem osobą, która umiera za budżet, 

jakkolwiek to zabrzmi. 

Radny Krzysztof Figat: Chciałbym odpowiedzieć. Przetarg został 

rozstrzygnięty i nie było powodów, żeby go nie rozstrzygać, jest wydłużony 

termin związania z ofertą, środki są zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie 

i tutaj Zarząd nie ma podpisanej umowy, więc proszę nie mówić, że 

rozstrzygnęliśmy i podpisaliśmy umowę, bo takiej umowy nie podpisaliśmy. Co 

do nocnej i świątecznej pomocy myślę, że odpowiada tutaj za to Dyrektor ZOZ-

u i ta ilość lekarzy jest zgodna z podpisaną umową z Narodowym Funduszem. 

Radny Janusz Michalak: Panie Radny Figat, Pan jak zwykle nie odpowiada na 
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pytanie. Ja przede wszystkim nie zarzuciłem, że Pan cokolwiek podpisał, no bo 

takim idiotą to Pan nie jest prawda, żeby podpisywać coś, na co nie ma środków, 

ale pytam się co było przyczyną niewyczekania tych zwykłych 30 dni? Ja nie 

mówię o przedłużaniu związania ofertą, kiedy jeszcze 2 tygodnie jest do 

normalnego terminu i nie dania szansy, a powiem Państwu, że ta decyzja była 

podjęta na pierwszym posiedzeniu sesji, w tym dniu, kiedy obradowała już nowa  

rada. Po to, żeby pokazać, że my tacy dobrzy, tak? Wie Pan, mając 1,3 mln zł 

rozstrzygać przetarg za 3,8 mln zł to jest co najmniej niestosowne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, chciałbym powiedzieć 

o tym, żebyśmy uważali na słownictwo i ja powiem w ten sposób, ale to jest moim 

zdaniem, oczywiście argumenty każdy ma prawo przedstawiać, ale myślę sobie 

w ten sposób, że musimy je ważyć, jeżeli chodzi o słowa. Czy pan radny chciałby 

się odnieść? Nie. Ja chciałbym zapytać czy jeszcze są jakiekolwiek wolne 

wnioski? 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Drodzy Państwo, ja chciałabym jeszcze 

przypomnieć jedną rzecz, że tutaj wśród nas jest jeszcze nasz Radny Sejmiku 

Wojewódzkiego, został do tej pory jakoś tak nie zauważony, ja wszystko 

rozumiem, że to emocje, ale może byśmy mu dali prawo głosu, żeby nam się 

chociaż tutaj troszeczkę przedstawił, co tam jest po pierwszej sesji w Sejmiku 

Wojewódzkim. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja witam serdecznie, to moje przede 

wszystkim niedopatrzenie, witam serdecznie Radnego Sejmiku Wojewódzkiego 

Pana Waldemara Wojciechowskiego. Przede wszystkim gratuluję wyniku, 

uzyskanego poparcia w czasie wyborów i mam nadzieję, że współpraca z 

Sejmikiem będzie z powiatu jak najlepsza, ponieważ tu jest szansa na to, że dzięki 

tej współpracy mamy szanse na rozwój, mamy szansę, nie będę tu ukrywał na 

środki, które pozwolą nam na przeprowadzenie inwestycji, które są oczekiwane 

przez mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ja muszę powiedzieć, że 

jestem bardzo szczęśliwy, że mamy swojego przedstawiciela w Sejmiku z 

Powiatu Łowickiego, bo to jest niesłychanie ważne, bo wiem, że jeżeli jest z tego 

terenu to będzie dbał o nasze interesy. Ja jeszcze na zakończenie, zanim zakończę 

obrady chciałbym podziękować byłemu przewodniczącemu Panu Krzysztofowi 

Górskiemu za lata, które był jako Przewodniczący. Nie ukrywam, że przez te 4 

lata, jako osoba, która była po raz pierwszy w radzie, przypatrywałem się pracy, 

musze powiedzieć, że dla mnie, jako dla osoby patrzącej z boku robił Pan to 

zawsze sprawnie, starał się Pan w miarę możliwości wszelkiego rodzaju spory 
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łagodzić. Ja myślę sobie w ten sposób, że będę starał się wykonywać swoje 

obowiązki jak najlepiej, żeby ta kontynuacja tutaj na stanowisku 

Przewodniczącego przebiegała w sposób harmonijny, ale ja jeszcze raz bardzo 

dziękuję za te wszystkie lata. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie widziałem, że Pan Zbyszek się zgłasza, 

bo chciałem zgłosić wniosek formalny, żebyśmy ustalili termin kolejnej sesji, ale 

to może poczekać. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja właśnie w tym temacie, chciałbym się 

dowiedzieć kiedy jest następny termin, jeżeli chodzi o sesję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:00                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:05                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chce tutaj Radny Sejmiku 

Wojewódzkiego kilka zdań do nas powiedzieć. 

Radny Semiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski: Panie 

Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, przede wszystkim chciałbym 

bardzo, bardzo gorąco podziękować za tak potężny kredyt zaufania, jakim mnie 

obdarzył nasz Powiat Łowicki – 5700 głosów, to ogromna liczba. Padały tu słowa 

czy będzie współpraca – widać to, że swój swego widzi - to co zrobiła Basia, 

bardzo Ci dziękuję Pani Radna. To samo mówi, że swój w Sejmiku będzie 

współpracował ze swoimi z Powiatu, oczywiście całe województwo jest na naszej 

głowie, na barkach, ale zawsze jak to mówi mój bardzo serdeczny przyjaciel i 

wielki ludowiec Ziemi Łowickiej Edward Gnat: zawsze bliższa koszula ciału niż 

sukmana i to jest prawda i to trzeba mu przyznać. Także Szanowni Państwo 

jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony oferuje tą 

szeroką współpracę dla wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Łowickiego. 

Jeszcze raz gratuluje wybranemu Zarządowi, Prezydium, mam nadzieję, że to 

wszystko się jakoś poukłada i powoli po tych igrzyskach, które trwały do 

dzisiejszego dnia we wszystkich radach nasza Rzeczpospolita osiągnie 

zamierzony cel, któryśmy w swoich kampaniach wyborczych deklarowali. 

Dziękuję bardzo. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy, bo się tam wcześniej 

zgłaszałem, ale jest tutaj propozycja naszego klubu koalicyjnego, nad którą myślę, 

że powinniśmy się pochylić, aby po prostu przerwać sesję do czwartku do godziny 

13:00, w tym czasie przygotować wszystkie niezbędne uchwały, które są nam 

potrzebne, porozumieć się w sprawach powołania komisji, aby radni jak 

najszybciej mogli pracować i myślę, że to by było może sensowne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ jest to wniosek formalny 

to powinien być on przegłosowany. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Starostę Łowickiego Marcina Kosiorka. /Zał. Nr 19/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Przyjęli wniosek Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka o przerwanie obrad I 

Sesji RPŁ do dnia 29.11.2018 r. do godziny 13:00. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:10                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego do dnia 

29.11.2018 r. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:00                                                        

w dniu 29.11.2018 r. wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady sesji. Najpierw 

zajmiemy się uchwałą zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 

stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych. Uchwała ta związana jest z tym, że w tej nowej kadencji 

obligatoryjna jest nowa komisja – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której 

dotychczas nie było. Do tego dochodzi jeszcze jeden element – radnych jest w tej 

chwili 19, nie 21, a to oznacza, że dotychczasowa sytuacja związana z tym, że 

każdy radny był w dwóch komisjach musi ulec zmianie. Dlatego też musimy 

wybrać radnych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z jedną jeszcze tutaj taką 

informacją, że diety, które były przyznawane dotychczas za udział w 

poszczególnych komisjach, w przypadku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji one 

nie obowiązują, nie wiąże się to ze zwiększeniem diety. To jest taka nowa 
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sytuacja, mam nadzieję, że nie będzie to stanowiło większego problemu i teraz 

prosiłbym o to, żebyście Państwo składali tutaj propozycje… Oczywiście to jest 

nowy punkt do porządku obrad, w związku z tym kto z państwa jest za przyjęciem 

tego punktu do porządku obrad? 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący ja chciałem zapytać czy w 

związku z tą sytuacją nie powinniśmy dokonać zmiany w statucie i wprowadzić 

tej komisji? Czy to wchodzi z mocy ustawy? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Już to jest. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej 

Uchwałę Nr XXXV/233/2013 RPŁ z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie 

ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. /Zał. Nr 20/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/233/2013 RPŁ z dnia 30 stycznia 

2013 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:10                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:15                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Ustalenie wynagrodzenia Starosty Łowickiego? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 21/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Rewizyjnej? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 22/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.    

/Zał. Nr 23/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    

/Zał. Nr 24/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 25/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Powołanie, ustalenie składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Powołanie, ustalenie składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 26/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Powołanie, ustalenie 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów. /Zał. Nr 27/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. /Zał. Nr 28/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji? 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. /Zał. Nr 29/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

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

Promocji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. /Zał. Nr 30/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Wybór 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

chciałbym zgłosić ostatni punkt, to byłaby uchwała w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. Mamy dwie takie pilne sprawy, był Komendant Policji, bardzo prosił, 

żeby to jak najszybciej zrobić, to jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych 

Komendy Wojewódzkiej Policji o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji – chodzi o 

samochód do Nieborowa, bo tam wcześniej już rozmowy były prowadzone. I 

druga zmiana to zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale Powiatowego 
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Urzędu Pracy o kwotę 49 500,00 zł – to są środki z funduszu pracy na nagrody, 

na które pracownicy Urzędu Pracy czekają, to nie są nasze środki. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany 

budżetu na 2018 rok? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu na 2018 rok. /Zał. Nr 31/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Wybór Starosty Łowickiego. 

9. Wybór Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

10. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXV/233/2013 RPŁ z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia 

diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

12. Powołanie Komisji Rewizyjnej. 

13. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

14. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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15. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

16. Powołanie, ustalenie składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

17. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

18. Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

19. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

20. Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

23. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 roku  

sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja nie wiem, czy nie powinniśmy teraz po 

wprowadzeniu poszczególnych punktów przegłosować cały program dzisiejszej 

sesji. Jest pani prawnik, możemy zapytać, ale nastąpiły zmiany, tym bardziej, że 

tak, nie wiem czy dalej są sprawy różne, bośmy sprawy różne omawiali już na 

poprzednim spotkaniu i kto wie czy nie powinniśmy przegłosować całego 

porządku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o 

przyjęcie z punktu widzenia prawnego to tutaj nie ma problemów, jestem jak 

najbardziej za, żeby przyjąć go w całości, natomiast jeżeli chodzi o wolne wnioski 

to tutaj niewiele się zmieniło, ponieważ ta sesja jest sesją, którą realizujemy, ona 

została tylko przerwana, więc ten porządek, który był nadal obowiązuje. My nie 

zakończyliśmy sesji, my ją tylko przerwaliśmy. 

Radca Prawny Marta Byzdra – Pawlak: Nie widzę podstaw, żeby głosować 

jeszcze raz każdy wniosek oddzielnie. Tutaj Pan Przewodniczący słusznie 
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powiedział, że to jest sesja, która została przerwana, więc tutaj jakby bardziej nie 

ma podstaw ku temu.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś z radnych chciałby się 

odnieść do wniosku Radnego Kuczyńskiego i wypowiedzi Pani Radcy Prawnej? 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, ale ja rozumiem intencje 

przedmówcy. Wprowadziliśmy kilka zmian przegłosowanych z osobna do 

porządku obrad i uważam, że powinniśmy teraz przegłosować pełne brzmienie 

porządku obrad, bo przerwaliśmy poprzednim razem sesję w wolnych wnioskach, 

teraz doszło trochę tych nowych punktów, także uważam, że powinniśmy nowe 

brzmienie porządku obrad w całości przegłosować, w gwoli formalności. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć, że w tym 

porządku, który był przyjęty były wszystkie te z wyjątkiem jednego punktu, 

wszystkie te projekty zmian były wprowadzone, w związku z tym my tutaj nie 

wprowadzaliśmy nic nowego z wyjątkiem jednego punktu, natomiast jeśli 

Państwo uważają inaczej to przecież można przegłosować. Chociaż muszę 

powiedzieć, że ja nie jestem prawnikiem, ale skoro Radca Prawny na podstawie 

swojej wiedzy przekazuje nam informację, że nie ma takiej potrzeby to wydaję 

mi się, ponieważ nie jesteśmy fachowcami, żeby się wypowiadać pod względem 

prawnym czy warto tutaj dyskutować, jeżeli od strony prawnej nie ma takiego 

obowiązku. Chociaż ja uważam, że sytuacja, kiedy są takie sytuacje warto 

przegłosować kto jest za tym, żeby jeszcze raz przyjąć ten porządek a kto nie, 

możemy to przegłosować i wtedy my zdecydujemy, ale wydaję mi się, że jeżeli z 

punktu widzenia prawnego to co robimy jest zgodne z prawem, nie naruszyliśmy 

żadnej zasady i tu mamy potwierdzenie osoby – Radcy Prawnego, to myślę, że 

jest wszystko w porządku. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli mógłbym nie jako Starosta, tylko jako 

radny zabrać głos to faktycznie tak było, jak byłem Przewodniczącym RPŁ 2006-

2010, ale to się zmieniło w trakcie i potem już nie trzeba było głosować tych 

zmian i byłem na takim szkoleniu z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie rozstrzygnięte 

to było: punkt głosowany jest punktem wprowadzonym i nie trzeba potem z 

powrotem głosować porządku obrad. I od tamtego czasu tak jest, jeśli mógłbym 

służyć doświadczeniem to tak podpowiadam. 

Radny Krystian Cipiński: Mam jeszcze głos, także ustosunkuję się. Dziękuję 

Panu Staroście za wyjaśnienie tematu, to jest praktyka jaką stosowaliśmy i myślę, 
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że wciąż jest stosowana w Radzie Miejskiej w Łowiczu, stąd moje zapytanie, ale 

jeżeli to nie jest konieczne to oczywiście wycofuję swoje słowa i procedujmy 

dalsza część sesji tak, jak przyjęliśmy wcześniej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 

stycznia 2013 roku sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla radnych.  

 

Radny Michał Śliwiński: Na początku Pan Przewodniczący zaczął troszkę 

objaśniać te zasady odnośnie tej komisji, innych komisji i teraz tak, nie wiem czy 

dobrze zrozumiałem, ale taka już myśl na przyszłość, żeby ją zbudować z 

przewodniczących wszystkich komisji, to byłoby chyba transparentne, że 

szefowie wszystkich komisji mogliby być w składzie osobowym tej komisji, 

nikogo byśmy teraz jeszcze nie urazili na tą chwilę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja nigdy nie 

powiedziałem w ten sposób, że radnych jest mniej. Mi chodziło bardziej o to, że 

ze względu na to, że radnych jest mniej zdarzyć się może, że radnych, który 

dotychczas był w dwóch komisjach, będzie w trzech. Z jednej strony mniejsza 

lista radnych, z drugiej strony dodatkowa komisja może spowodować, że nie 

będzie tak, jak dotychczas w dwóch komisjach, tylko w trzech. To tylko taka moja 

intencja była. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący to ja Michałowi chciałem 

odpowiedzieć, że prawdopodobnie jest to niemożliwe, bo spośród tych 

przewodniczących komisji musielibyśmy wybrać przewodniczącego tej komisji. 

A w statucie jest zapisane, że można przewodniczyć tylko jednej komisji i z tego 

punktu widzenia chyba jest niemożliwe. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni państwo, myślę że to nie 

jest dostateczny powód, natomiast uważam, że nie powinno być to, co radny 

powiedział słusznie, ta komisja nie będzie spotykać się często i nie powinno być 

problemów z wyłonieniem osób do tej komisji. Nie powinniśmy sobie 

komplikować tutaj pewnych zasad, które obowiązują. Ja mogę poddać ten 

wniosek Radnego Śliwińskiego pod głosowanie, ale nie wiem czy jest taka 

potrzeba. 
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Radny Michał Śliwiński: To nie był wniosek, tylko taka sugestia.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zamykamy dyskusję, przechodzimy 

do głosowania.   

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. /Zał. Nr 32/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr I/5/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 roku zmieniającą 

Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 

roku  sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

/Zał. Nr 33/.  

 

Ad. pkt 12 

 

Powołanie Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o zgłaszanie kandydatów na 

członków Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie przypominam, że w Komisji 

powinna się znaleźć jedna osoba z każdego klubu radnych.  

 

Radny Krystian Cipiński: Chciałbym zgłosić kandydaturę Pani Katarzyny 

Słomy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Katarzyna Słoma wyraża 

zgodę? 

 

Radna Katarzyna Słoma: Wyrażam zgodę.  

 

Radny Piotr Gołaszewski przedstawił deklarację utworzenia Klubu Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość Ziemi Łowickiej /Zał. Nr 34/. W imieniu Klubu 
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chciałbym zgłosić do Komisji Rewizyjnej: Barbarę Kołodziejczyk, Waldemara 

Krajewskiego i Piotr Gołaszewski.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Barbara Kołodziejczyk 

wyraża zgodę? 

 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam zgodę, 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę.  

 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący ja z wnioskiem formalnym, ale 

chciałbym zapytać czy my nie powinniśmy najpierw określić składu ilościowego 

tej Komisji, bo tak to możemy się wybrać nawet w dwudziestu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć tak, że jeżeli 

ktoś zgłasza się do komisji, to powinien mieć świadomość, że może być w 

określonej liczbie komisji, więc wydaję mi się, że jeśli wyrażą zgodę, to znaczy, 

że mają tą świadomość, że chcą być w tej komisji a do innych nie będą się 

zgłaszać. Oczywiście można się zastanawiać nad tym, aby określić ile osób ma 

być w każdej komisji, ale ja myślę, że to powinna być wola całej rady. Czy 

ustalamy liczbę osób w poszczególnych komisjach? 

 

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna ma określony 

skład osobowy w statucie, sześć osób. Także, jeśli zgłoszeń będzie więcej, to i tak 

wybieramy sześć osób – najpierw przewodniczącego a potem 5 osób. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić kandydaturę Radnego Jacka 

Chudego.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jacek Chudy wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jacek Chudy: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Krzysztof Figat: Chciałbym zgłosić radnego Michała Śliwińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Michał Śliwiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam zgodę.   

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mamy w tej chwili 6 osób, tyle 

powinna liczyć Komisja Rewizyjna. Czy zamykamy listę? Oczywiście więcej nie 

może być, ale jeśli byłaby taka sytuacja to wtedy byśmy to przegłosowali. 

 

Radny Michał Śliwiński: Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przechodzimy do głosowania 

wniosku formalnego o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji 

Rewizyjnej. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania wniosku formalnego 

zgłoszonego przez Radnego Michała Śliwińskiego o zamknięcie listy 

kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 35/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 19 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zamknęli listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przechodzimy do głosowania co do 

składu Komisji Rewizyjnej w składzie: Barbara Kołodziejczyk, Waldemar 

Krajewski i Piotr Gołaszewski, Katarzyna Słoma, Michał Śliwiński, Jacek Chudy.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem 

Komisji Rewizyjnej w składzie Barbara Kołodziejczyk, Waldemar Krajewski, 
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Piotr Gołaszewski, Katarzyna Słoma, Michał Śliwiński, Jacek Chudy.              

/Zał. Nr 36/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 19 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Powołali Komisję Rewizyjną w składzie Barbara Kołodziejczyk, Waldemar 

Krajewski i Piotr Gołaszewski, Katarzyna Słoma, Michał Śliwiński, Jacek Chudy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak odczytał Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ 

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.            

/Zał. Nr 37/ 

 

Ad. pkt 13 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Waldemar Krajewski: Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej kandydaturę Radnego Piotra Gołaszewskiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Radnego Jacka Chudego.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jacek Chudy wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jacek Chudy: Tak, wyrażam zgodę.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś jeszcze chciałby kogoś 

zgłosić? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wyborem Pana 

Piotra Gołaszewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Radnego Piotra Gołaszewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. /Zał. Nr 38/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 11 

Przeciw   – 5 

Wstrzymało się  – 3 

Głosowali za wyborem Radnego Piotra Gołaszewskiego na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Informuję, iż Pan Gołaszewski 

otrzymał 11 głosów. Kto z Państwa jest za wyborem Pana Jacka Chudego na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Radnego Jacka Chudego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

/Zał. Nr 39/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nie 

głosowali Beata Sawicka, Janusz Michalak/: 

Za    – 9 

Przeciw   – 7 

Wstrzymało się  – 1 

Głosowali za wyborem Radnego Jacka Chudego na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Informuję, że Pan Piotr 

Gołaszewski został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odczytał 

Uchwałę Nr I/7/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 40/. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za 

wybór. Postaram się dobrze pełnić swoją funkcję.  
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Ad. pkt 14 

 

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o zgłaszanie kandydatów do 

tej komisji. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji zgłosić siebie, czyli Piotra Gołaszewskiego i Pana Aleksandra 

Frankiewicza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę? 

 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Janusz Michalak: Chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Tadeusza 

Kozioła. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Tadeusz Kozioł wyraża 

zgodę? 

 

Radny Tadeusz Kozioł: Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jest taka zasada, że w tej Komisji 

powinien być przedstawiciel z każdego klubu. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? 

Ta Komisja będzie spotykać się rzadko.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli nie ma więcej kandydatur i nikt nie 

chce zgłosić się do tej komisji, to składam wniosek formalny o zamknięcie listy 

kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przechodzimy do głosowania 

wniosku formalnego o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania wniosku formalnego 

zgłoszonego przez Starostę Łowickiego Marcina Kosiorka o zamknięcie listy 

kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 41/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 19 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zamknęli listę kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przechodzimy do głosowania co do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Piotr Gołaszewski, Aleksander 

Frankiewicz, Tadeusz Kozioł. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Aleksander Frankiewicz, Piotr 

Gołaszewski, Tadeusz Kozioł. /Zał. Nr 42/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 19 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Powołali Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Piotr Gołaszewski, 

Aleksander Frankiewicz, Tadeusz Kozioł. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak odczytał Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ 

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków                 

i Petycji /Zał. Nr 43/. 

 

Ad. pkt 15 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Pana 

Aleksandra Frankiewicza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę?  

 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Innych zgłoszeń nie widzę. 

Przechodzimy do głosowania za wyborem Pana Aleksandra Frankiewicza na 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Radnego Aleksandra Frankiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 44/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 18 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Dokonali wyboru Pana Aleksandra Frankiewicza na Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak odczytał Uchwałę Nr I/9/2018 RPŁ 

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji /Zał. Nr 45/. 

 

Ad. pkt 16 

 

Powołanie, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o składanie kandydatur do 

Komisji Budżetu i Finansów.  
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Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zgłosić do Komisji Budżetu i Finansów 

Pana Tadeusza Kozioła i swoją osobę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Janusz Michalak wyraża 

zgodę? 

 

Radny Janusz Michalak: Wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Tadeusz Kozioł wyraża 

zgodę? 

 

Członek ZPŁ Tadeusz Kozioł: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Krystian Cipiński: Chciałbym zgłosić do Komisji Budżetu i Finansów 

Pana Zbigniewa Kuczyńskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Zbigniew Kuczyński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić do Komisji Budżetu i Finansów 

osobę Krzysztofa Górskiego i Jacka Chudego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Górski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Górski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jacek Chudy wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jacek Chudy: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić do Komisji Budżetu i Finansów 

Pana Aleksandra Frankiewicza i siebie, czyli Piotra Gołaszewskiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę? 

 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze osoby do Komisji 

Budżetu? Nie widzę. Ja może jeszcze raz odczytam kandydatów do Komisji 

Budżetu i Finansów: Janusz Michalak, Tadeusz Kozioł, Zbigniew Kuczyński, 

Jacek Chudy, Krzysztof Górski, Aleksander Frankiewicz, Piotr Gołaszewski. 

Tutaj informacja, że poszczególne składy komisji będziemy głosowali w jednym 

głosowaniu, w związku z tym przechodzimy do składania kandydatur do Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.  

 

Radna Katarzyna Słoma: Chciałabym zgłosić kandydaturę Radnego Zbigniewa 

Kuczyńskiego i Radnego Krystiana Cipińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Zbigniew Kuczyński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krystian Cipiński: Wyrażam zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić do Komisji Bezpieczeństwa 

Radnego Krzysztofa Figata. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Figat wyraża 

zgodę? 
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Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zgłosić do Komisji Bezpieczeństwa Pana 

Piotra Malczyka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Malczyk wyraża 

zgodę? 

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym zgłosić do niniejszej Komisji Pana 

Waldemara Krajewskiego, Pana Krzysztofa Dąbrowskiego oraz Panią Beatę 

Sawicką. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Beata Sawicka wyraża 

zgodę? 

 

Radna Beata Sawicka: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja może jeszcze raz odczytam te 

nazwiska: Zbigniew Kuczyński, Krystian Cipiński, Krzysztof Figat, Piotr 

Malczyk, Waldemar Krajewski, Krzysztof Dąbrowski, Beata Sawicka. Kolejna 

komisja to jest Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji, proszę o zgłaszanie kandydatur do tej Komisji. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym siebie zgłosić do tej Komisji. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Janusz Michalak wyraża 

zgodę? 

 

Radny Janusz Michalak: Tak, oczywiście. 

 

Radny Krzysztof Figat: Chciałbym zgłosić Radnego Jerzego Wolskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jerzy Wolski wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jerzy Wolski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym zgłosić do Komisji Panią Beatę 

Sawicką oraz Pana Aleksandra Frankiewicza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Beata Sawicka wyraża 

zgodę? 

 

Radna Beata Sawicka: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę? 

 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałbym do Komisji zgłosić Katarzynę Słomę i 

Krystiana Cipińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Katarzyna Słoma 

wyraża zgodę? 

 

Radna Katarzyna Słoma: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krystian Cipiński: Tak, wyrażam zgodę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kolejna Komisja, proszę o 

składanie kandydatur do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrona Środowiska.  

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym na członków tej Komisji zgłosić Radnego 

Krzysztofa Figata, Radnego Jerzego Wolskiego, Radnego Krzysztofa Górskiego 

i swoją osobę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Figat wyraża 

zgodę? 

 

Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jerzy Wolski wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jerzy Wolski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Górski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Górski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Michał Śliwiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam zgodę. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym do tej Komisji zgłosić Panią Barbarę 

Kołodziejczyk i Pana Krzysztofa Dąbrowskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Barbara Kołodziejczyk 

wyraża zgodę? 

 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Tak, wyrażam zgodę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja bym chciał zgłosić do Komisji Gospodarczej 

Radnego Tadeusza Kozioła i Piotra Malczyka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Tadeusz Kozioł wyraża 

zgodę? 

 

Radny Tadeusz Kozioł: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Malczyk wyraża 

zgodę? 

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Poproszę o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:35                                                        

ogłosił przerwę w obradach I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40                                                        

wznowił obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady. Czy Radny 

wyraża zgodę? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przechodzimy do głosowania 

uchwały RPŁ w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem, 

ustaleniem składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 46/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 19 
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Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr  RPŁ Nr I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 roku w 

sprawie powołanie, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/10/2018 

RPŁ w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 47/ 

 

Ad. pkt 17 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Członek ZPŁ Tadeusz Kozioł: Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów Pana Michalaka Janusza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Janusz Michalak wyraża 

zgodę? 

 

Radny Janusz Michalak: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. /Zał. Nr 48/ 

 

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

RPŁ/: 

Za    – 16 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Dokonali wyboru Pana Janusza Michalaka na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/11/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.           

/Zał. Nr 49/ 
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Ad. pkt 18 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Chciałbym zgłosić na 

Przewodniczącego tejże Komisji Pana Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli. /Zał. Nr 50/ 

 

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

RPŁ/: 

Za    – 14 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Dokonali wyboru Pana Krzysztofa Dąbrowskiego na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/12/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. /Zał. Nr 51/ 

 

Ad. pkt 19 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji. 

 

Radna Katarzyna Słoma: Chciałabym zgłosić Radnego Krystiana Cipińskiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krystian Cipiński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

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

Promocji. /Zał. Nr 52/ 

 

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

RPŁ/: 

Za    – 17 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Dokonali wyboru Pana Krystiana Cipińskiego na funkcję Przewodniczącego 

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

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr I/13/2018 

RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. /Zał. Nr 53/ 

 

Ad. pkt 20 

 

Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Jerzego 

Wolskiego – doświadczenie 16-letnie, jako Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Jerzy Wolski wyraża 

zgodę? 

 

Radny Jerzy Wolski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

Ziemi Łowickiej chciałbym zgłosić Panią Barbarę Kołodziejczyk. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Barbara Kołodziejczyk 

wyraża zgodę? 

 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś jeszcze chciałby kogoś 

zgłosić? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wyborem Pana 

Jerzego Wolskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Radnego Jerzego Wolskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. /Zał. Nr 54/ 

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

RPŁ/: 

Za    – 8 

Przeciw   – 9 

Wstrzymało się  – 2 

Głosowali za wyborem Radnego Jerzego Wolskiego na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Informuję, iż Jerzy Wolski otrzymał 

8 głosów. Kto z Państwa jest za wyborem Pani Barbary Kołodziejczyk na 

Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska? 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem 

Radnej Barbary Kołodziejczyk na funkcję Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. /Zał. Nr 55/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych RPŁ/: 

Za    – 11 

Przeciw   – 5 

Wstrzymało się  – 3 
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Głosowali za wyborem Radnej Barbary Kołodziejczyk na funkcję 

Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Informuję, że Pani  Barbara 

Kołodziejczyk została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Odczytał Uchwałę 

Nr I/14/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. /Zał. Nr 56/. 

 

Ad. pkt 21 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czy ktoś może mi przypomnieć jakie było 

wynagrodzenie poprzedniego Starosty? 

 

Radny Krzysztof Figat: Takie samo. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Takie samo oprócz rozumiem lat. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oczywiście to jest kwota brutto. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 57/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych RPŁ/: 

Za    – 13 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr I/15/2018 RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. /Zał. Nr 58/  
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Ad. pkt 22 

 

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. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: 37 tys. zł z ochrony zdrowia, majątkowy zakup 

inwestycyjny, co to jest? 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 37 tys. zł jest na zakup samochodu dla 

policji z zadania inwestycyjnego szpitala ,,Roboty budowlane polegające na 

przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu” 

rozdział 85111. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja chciałbym się zapytać czyj to był wniosek. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wspólnie na Zarządzie ustaliliśmy, że tam 

nie będzie realizowana w tej chwili ta inwestycja, w tym momencie nie będziemy 

i pieniądze weźmiemy z tego paragrafu. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Żeby to się nie odbiło czkawką, bo wcześniej, jak 

byliśmy na pierwszym spotkaniu, to była informacja, że to się dosyć daleko 

posunęło, jeżeli chodzi o przetarg i konkurs na wyłonienie. Żeby nie było jakichś 

karnych odsetek. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie będzie karnych odsetek, czkawką to się 

nie odbije i taką decyzję podjęliśmy po dyskusji z Panią Skarbnik. To są pilne 

rzeczy, które musieliśmy zrobić, prosił nas o to Komendant, będziemy reagować 

na bieżąco. Zmiany w budżecie, tak jak Pan radny wie, one są na bieżąco robione, 

Od razu przy okazji będąc przy głosie, to w okolicach 15 grudnia zrobilibyśmy 

sesję. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja bym chciał odpowiedzieć Radnemu Kuczyńskiemu, 

że poszło daleko, nawet za daleko, jeśli o to Pan pyta, dlatego o to pytałem na 

poprzedniej sesji, ale akurat zdjęcie z tej pozycji tych 37 tys. zł w obecnej sytuacji 
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to ono nic nie zmienia, bo w projekcie budżetu, jaki został nam przedstawiony 

jest cała kwota na remont szpitala w roku przyszłym, więc tak i tak te środki będą 

wykorzystane. A to jak daleko zaszliśmy to myślę, że przy okazji debaty 

budżetowej będziemy o tym rozmawiać. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. /Zał. Nr 59/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych RPŁ/: 

Za    – 11 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr I/16/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.      

/Zał. Nr 60/  

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym tu tylko informacyjnie powiedzieć, że 

powstał Klub Radnych Kukiz’15 /Zał. Nr 61/, którym mam przyjemność 

kierować czy reprezentować. Dokumenty zostaną złożone do Pana 

Przewodniczącego. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję Panu Radnemu Januszowi 

Michalakowi i ja bym poprosił, bo wiem, że chyba będą jeszcze 2 kluby, żeby 

podać informację z kim się kontaktować, jeżeli jest taka potrzeba i oczywiście 

odpowiednie dokumenty zostawić w Biurze Rady. 

Ad. pkt 23 

Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady I Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka 

W. Kwasek 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 
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