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PROTOKÓŁ Nr  II/18 

z obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 20 grudnia 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 II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/6/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej.  

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/8/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2018. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 



2 

 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego 

powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/94/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania 

Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2019 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 RPŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

20. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2019 

rok. 

21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

24. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady II sesji Rady Powiatu. 
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Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad? 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy Radni, Panie 

Starosto, Członkowie Zarządu, chciałbym poinformować, że został zawiązany 

Klub Radnych, który będzie się nazywał PSL – Łowickie.pl, w składzie: Michał 

Śliwiński, Krzysztof Figat, Krzysztof Górski, Jacek Chudy i ja, moje nazwisko. 

/Zał. Nr 3/ W tym Klubie 5-osobowym Przewodniczącym tego klubu zostałem ja, 

także gdyby była potrzeba rozmowy, myślę, że wszyscy do siebie mamy kontakty, 

mamy telefony i Pan Przewodniczący i cały Zarząd oczywiście Panie Starosto, 

ale chciałbym jeszcze powiedzieć dwa zdania. My jako Klub absolutnie 

deklarujemy współpracę z tym Zarządem, z całą Radą, no bo sobie nie 

wyobrażamy inaczej. Tak, jak Pan Panie Starosto został nie dla siebie Starostą, 

tak jak Pan Przewodniczący nie jest dla siebie Przewodniczącym, tak jak my 

radnymi z poszczególnych gmin i miejscowości nie jesteśmy dla siebie. My 

reprezentujemy 80-tysięczny powiat, także absolutnie bez względu na to czy 

siedzieliśmy kiedyś po tej stronie czy po tej, deklarujemy absolutnie współpracę, 

ale Panie Starosto jednocześnie chcemy, prosimy żeby Pan pamiętał o tym, że po 

prostu z nami też trzeba rozmawiać. My tutaj mamy doświadczenie samorządowe, 

ja wymieniłem 5-ciu moich kolegów, uczestniczyliśmy przy kilkunastu a może 

nawet więcej tworzeniu budżetu, przy wielu absolutoriach uczestniczyliśmy, 

wiemy jak to wygląda, wiemy jak to jest i proszę pamiętać o tym, że naprawdę 

nasze doświadczenie może Panu Panie Starosto i całemu Zarządowi się przydać i 

o to Was proszę, także nasza deklaracja jest absolutnie pro i możemy siedzieć nie 

tylko jako opozycja. Naprawdę mamy niemałą wiedzę i chcemy dla dobra 

powiatu współpracować.  
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, bardzo się cieszę z tej deklaracji, bardzo się cieszę, że już mogę 

komunikować się w sposób formalny z nowym klubem i na pewno, co już 

przecież na Komisji powiedziałem po wypowiedzi byłego Starosty Krzysztofa 

Figata, że na pewno z tej wiedzy, którą posiadacie będziemy chcieli korzystać dla 

dobra mieszkańców powiatu a współpraca jaka będzie to nawet dzisiaj sesja 

pokaże, myślę że jeżeli taka jest deklaracja to porozumiemy się i zaczniemy od 

wzajemnego zaufania. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z I Sesji RPŁ został 

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

Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ 

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

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z mojej strony taka informacja, że 

w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 

klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 

1(przewodniczący, wiceprzewodniczący) oraz będących członkami zarządu. No i 

w związku z tą sytuacją, my na poprzedniej naszej sesji dokonaliśmy wyboru i 

dzisiaj dokonamy kolejnego wyboru, bo dwaj członkowie naszej rady pełniący 

określone funkcje nie mogą zasiadać w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Skarg i 

Wniosków. W związku z tym bardzo proszę o zgłaszanie osób do jednej i drugiej 

komisji. Tutaj gwoli wyjaśnienia, no tak się złożyło, że członek zarządu i 

wiceprzewodniczący nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Skarg i Wniosków/ Musze poinformować, że zarówno Pan Waldemar Krajewski, 

jak i członek zarządu Pan Waldemar Kozioł złożyli rezygnację, jeżeli chodzi o 

wchodzenie w skład tych komisji. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić Pana Aleksandra Frankiewicza do 

Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Aleksander Frankiewicz 

wyraża zgodę? 

Radny Aleksander Frankiewicz: Wyrażam zgodę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 

r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 4/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/17/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tutaj już to co wcześniej 

powiedziałem, podobna sytuacja i trzeba powołać jedną osobę do Komisji Skarg 

i Wniosków. Proszę o zgłaszanie konkretnych osób. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zanim jeszcze zabiorę głos w tej sprawie 

to przepraszam, zapomniałem, oficjalnie chciałbym przedstawić wszystkim 

radnym na sesji, w zastępstwie Sekretarza Powiatu Łowickiego pracować będzie 

z nami doświadczony samorządowiec z Brzezin Pan Marcin Pluta, oficjalnie go 

tutaj na sesji prezentuję. Wracając do tematu to ja bym zwrócił się z prośbą do 

doświadczonego radnego Pana Zbigniewa Kuczyńskiego o to, aby pomógł nam 

w tej Komisji i zechciał w niej brać udział i o to proszę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Zbigniew Kuczyński 

wyraża zgodę? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 

r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 6/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/18/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z poprzednimi punktami 

Pan Waldemar Krajewski musi wstąpić do innej komisji. Do jakiej komisji 

chciałby Pan wstąpić? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Z racji tego, że Pan Radny 

Aleksander Frankiewicz zrezygnował również z zasiadania w Komisji Budżetu, 

więc chciałbym zająć jego miejsce. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 

r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/19/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/10/2018 RPŁ z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego. 

Radny Jerzy Wolski: Chciałbym poprosić w imieniu naszego klubu radnych o 

3-4 minuty przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:20 ogłosił przerwę w 

obradach II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:25 wznowił obrady 

II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zanim przejdę do przedstawienia 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022, przeczytam Uchwałę Nr III/316/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 

2019 roku oraz w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2019-2022 wraz z autopoprawką.  

Radny Jerzy Wolski: Chciałem Pani Skarbnik zapytać, bo mówimy oczywiście 

w tym momencie o wieloletniej prognozie, co to znaczy ta autopoprawka, o co 

chodzi, o jaką sumę i skąd ta autopoprawka? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz Autopoprawka jest w załączniku nr 2 w 

wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone 

zostało zadanie dwuletnie: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie 

prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie 

Powiatu Łowickiego’’, jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe w 

Łowiczu, okres realizacji to rok 2019-2020, limit w 2019 roku – 1 021 940,00 zł, 

limit w 2020 roku – 1 420 672,55 zł, łączne nakłady finansowe to 2 901 275,22 

zł, limit zobowiązań – 2 442 612,55 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego 

do podpisania umowy na projekt o nazwie: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Łowickiego’’. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 11/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr II/20/2018 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zanim przejdę do odczytania projektu 

Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok, przeczytam Uchwałę Nr III/315/2018 z dnia 6 grudnia 

2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

/Zał. Nr 13/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok wraz z 

autopoprawką. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, na 

komisjach głosowałem przeciw autopoprawce do budżetu, ponieważ obiecaliśmy 

sobie współpracę i teraz będę się wstrzymywał. Nie chciałbym być hamulcowym, 

chciałbym pomagać Zarządowi, nie chciałbym głosować przeciw, ale pozwólcie, 

że umotywuje dlaczego akurat w tym przypadku będę zachowywał się właśnie w 

ten sposób. Szpital jest jednostką, która zawsze potrzebowała środków i 

nakładów. Moja historia współpracy ze szpitalem jest bardzo długa: w 1991 roku 

po rozmowie z dyrektorem Rolińskim, kiedy byłem jeszcze dyrektorem 

Energopol-u, kupiliśmy karetkę do szpitala. Po tej rozmowie dyrektor poprosił 

mnie, aby zostać prezesem Towarzystwa Przyjaciół Szpitala. Wtedy w Łowiczu 

były duże zakłady, dyrektorzy takich zakładów, jak Syntex, ZPOW, Mleczarnia 

byli członkami tego Towarzystwa, wspomagali, kupowaliśmy do szpitala wiele 

urządzeń, ubrania dla pracowników pogotowia, wspólnie byliśmy przy 

budowaniu tego głównego wejścia szpitala, no ale po kilkunastu latach, gdy te 

zakłady właściwie padły to nie było już właściwie o czym rozmawiać, nie było 

wspomagania, to Towarzystwo trzeba było zawiesić, dlatego moje serce jest tak 

blisko inwestycji remontu szpitala. Jeszcze nie w poprzedniej kadencji, tylko 

jeszcze w poprzedniej, nie wiem czy niektórzy radni sobie przypominają, jak 

szefostwo szpitala wraz z ordynatorami przyszło tu do nas na spotkanie i prosiło, 
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aby dokończyć remont szpitala, oddziału w Stanisławowie, żeby rozpocząć 

remont oddziału wewnętrznego. Ordynatorzy byli wręcz wzburzeni, bo niektórzy 

radni uważali, że to trzeba odłożyć, bo to nie jest ważne. Było to ważne, udało się 

dokończyć remont Stanisławowa, udało się wyprostować kłopoty i problemy po 

poprzednim remoncie na bloku operacyjnym, udało się wyremontować oddział 

wewnętrzny i ginekologiczny. I dlatego naszym zamiarem, poprzedniej Rady i 

Zarządu było to, aby kontynuować remont szpitala. Zadaniem Rady jest 

stwarzanie warunków w pracy w szpitalu, natomiast sprawy płacowe i te inne to 

już sprawa dyrekcji. Ja wiem, że zadłużenie szpitala rośnie, taka jest polityka 

poprzedniego rządu i tego, niech tak będzie, tak sobie nasi rządzący podchodzą 

do służby zdrowia, natomiast my jako radni powinniśmy robić wszystko, aby ten 

szpital wyglądał tak jak szpital XXI w. Uważam, że oddział dziecięcy, chociażby 

w tym zakresie, który był planowany był konieczny do wyremontowania. Izba 

przyjęć – to jest wstyd, że my mamy taką izbę przyjęć w naszym szpitalu i każdy 

kto tam był uważam, że powinien wiedzieć, jak ważny był ciąg tych remontów. 

Dlatego też proszę, aby nasz Zarząd podszedł trochę inaczej do tego tematu, nie 

róbmy z tego tematu politycznego, że nie chce się robić działań inwestycyjnych 

w szpitalu, bo poprzedni Zarząd i Rada tak zadecydowała. Mam nadzieję, że 

deklaracja odnośnie zdobycia środków na remont i jej kontynuacja będzie 

prawdziwa, takie deklaracje padały na komisjach i mam nadzieję, że tak będzie. 

Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Idąc dalej za głosem Radnego Krzysztofa Górskiego, 

od kilku lat jestem przewodniczącym Społecznej Rady ZOZ-u i tak naprawdę 

wszystkie te działania, które były robione w szpitalu to też jest głos ze Społecznej 

Rady ZOZ-u. Ja akurat jestem też ojcem małych dzieci, miałem przyjemność 

spędzać w tym szpitalu na pediatrii, w tych warunkach jakie tam są obecnie 10 

dni i tak naprawdę to jest uwłaczające i dla dzieci i dla rodziców w takich 

warunkach tam przebywać. Tutaj sygnały i członków tej komisji, ja akurat miałem 

tam i babcię i mamę, która tez spędzała na tym oddziale czas, były głosy, żeby 

naprawdę zająć się tym oddziałem pediatrycznym w szpitalu. Wiemy o tym, że 

tam też to jest spowodowane tym, że są wymogi ustawowe, które mówią o tym, 

że trzeba te zmiany wprowadzić, są wymogi Państwowej Straży Pożarnej o 

przebudowę i te wszystkie rzeczy były uwzględnione w tym projekcie, który 

został przygotowany przez poprzedni Zarząd. Ja rozumiem, że te środki, które 

zostały autopoprawką przesunięte na drogi, drogi też są bardzo potrzebne, tylko 

tez trzeba mieć umiar, żeby zrobić wszystko co jest pilniejsze a co jest mniej pilne. 

Drogi są pilne, ale jeżeli na Komisji słyszę, że Zarząd deklaruje 80% 

dofinansowania, bo takie teraz są możliwości z racji tego, że opcja w kraju i w 
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województwie się zgadza i te środki będzie można pozyskać to z tych pieniędzy, 

które mamy odłożone, było zabezpieczone w budżecie – 1,8 mln zł to już jest 12 

mln zł na same remonty dróg, które będzie można wykorzystać. I po co zabierać 

te pieniądze ze szpitala? I teraz tak, kolejna rzecz, jeżeli mówiliśmy, że będzie 

można pozyskać środki zewnętrzne na szpital, to nic nie przeszkadza, żeby ten 

remont rozpocząć i tak naprawdę dopóki nie będzie zakończony remont i nie 

będzie odbioru budowlanego, to w dalszym ciągu będzie można z tych pieniędzy 

zewnętrznych skorzystać, tak jak było skorzystane to w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kiernozi. Także korzystając, zadam może takie pytanie, bo coraz 

więcej osób po tym, co teraz zostało przedstawione autopoprawką mówi o tym, 

że obecnemu Zarządowi widocznie nie zależy na tym, żeby ten szpital wyglądał 

właściwie. Biorąc pod uwagę politykę krajową, w którym kierunku zmierzamy, 

bo mówiliśmy o tym, że te oszczędności, które zostały, wprowadzone teraz przez 

obecnego Ministra czy poprzedniego Ministra jeszcze i szpital nie może liczyć na 

nadwykonanie, tak Panie Dyrektorze, jeżeli mamy ryczałt np. 100 tys. zł, 

wykonamy za 110 tys. zł, a tylko za 100 tys. zł może nam zostać zapłacone. Jeżeli 

nie wykonamy tych 100 tys. zł to zostanie nam zapłacone za ten procent ile zostało 

wykonane. To jaki to jest ryczałt? Tak naprawdę to zaczęło się okradanie służby 

zdrowia i dlatego stąd te problemy, które pojawiają się w szpitalu. Ja wiem, że 

tutaj chodzi też o warunki pracy i podobnie dla personelu, który tak naprawdę od 

iluś dziesięciu lat pracuje w takich samych warunkach a przychodząc do miejsca 

pracy, w którym wiele się zmienia i ma się można powiedzieć europejskie 

warunki pracy to całkiem inaczej się do tej pracy przychodzi niż przychodząc do 

takich warunków, jakie są na oddziale np. pediatrycznym czy na izbie przyjęć. 

Zadam to pytanie Panie Starosto, Pan już dosyć długo przygotowywał się do tego, 

żeby być Starostą, zawsze Pan zabiegał też o wizje poprzedniego Zarządu jak by 

to widział, bo póki co no to wiemy o tym, że obiecywane są środki zewnętrzne a 

tak naprawdę Pan Starosta nie wskazał nam skąd, gdzie i w jakim celu. Mówił 

Pan Starosta, że RPO będzie zmienione, bo tam póki co środków nie ma, ale 

będzie to zmienione. To nie jest takie proste zmienić RPO, bo to musi być tez 

zgoda na rozdysponowanie tych środków Komisji Europejskiej, także tutaj dosyć 

długo będą te młyny działały, żeby można było w tym temacie skorzystać ze 

środków dla łowieckiego szpitala. Zadam to pytanie Panie Starosto – czy jest 

mowa o tym, że tutaj przychyla się Zarząd, żeby ten szpital zlikwidować, bo jeżeli 

my w tym temacie nic nie będziemy robić to samo to stanie w miejscu i w 

obecnych czasach to już jest cofanie. I chciałbym jeszcze przy okazji tego, jeżeli 

faktycznie to jest takim moim oczkiem w głowie, żeby doprowadzić, obiecałem 

to członkom na Społecznej Radzie ZOZ-u, żeby tą pediatrię można było 

doprowadzić do normalnych warunków, chciałbym złożyć z wpisaniem do 

protokołu rezygnację z Przewodniczącego Społecznej Rady ZOZ-u. Dziękuję. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja nie chciałem zabierać głosu, chciałem zabrać głos jako ostatni, ale jeżeli pada 

pytanie to oczywiście odpowiem. Liczyłem po tej deklaracji, która padła na 

początku sesji, że będziemy mogli rozmawiać inaczej, ale musze wrócić pamięcią 

do pewnej sytuacji sprzed chyba 5 lat, kiedy padły słowa na temat likwidacji 

jednej ze szkół i bardzo źle się to przysłużyło tej szkole. Uważam, że w kontekście 

deklaracji, które padły na komisji, kiedy wyraźnie zarówno ja, jak i Wicestarosta 

powiedzieliśmy, że remont tych dwóch oddziałów, o których mówimy jest dla nas 

priorytetem, jest dla nas ważny, ale prosimy i użyliśmy tego sformułowania, 

żebyście dali nam szansę poszukać tych środków zewnętrznych, natomiast użycie 

słowa likwidacja to nawet nie jest nadinterpretacja tego, co my mówiliśmy na 

komisjach. To uważam za mówiąc najdelikatniej złośliwość. Mówić o szpitalu 

trzeba powiedzieć, że szpital łowicki na tle okolicznych szpitali nie wygląda źle i 

oczywiście my – mieszkańcy Ziemi Łowickiej mamy może trochę inne podejście 

niż w innych sąsiednich powiatach do wszystkiego i dla nas już te 3 mln zł, które 

na to brakuje powodują zdenerwowanie czy taką szybką potrzebę reagowania. 

Dlatego tym bardziej pozyskanie środków zewnętrznych jest istotne i bardzo bym 

prosił, jeżeli pada deklaracja o współpracy o nieużywanie słów, które są zupełnie 

nieadekwatne do rzeczywistości i nie służą dobru publicznemu, jakim jest szpital 

łowicki. Chcemy i to mówię otwarcie, wyremontować ten szpital i naprawdę nie 

można doszukiwać się w tym naszym działaniu jakiegoś zła, bo ja też w tym 

szpitalu byłem z odwodnionym rocznym dzieckiem i też tam leżałem i też żonie 

przynosiłem materac i też wiem, jak się funkcjonuje, ja mówiłem to na komisji. 

Dlatego prosiłbym jednak nie… no jeżeli chcecie atakować Zarząd, no takie jest 

wasze prawo, chociaż deklaracja padła na początku sesji, że chcemy 

współpracować, ale to jedno słowo powoduje, że dobro publiczne, jakim jest 

łowicki szpital w mojej ocenie może czuć się zagrożone, bo w dyskursie 

publicznym pada to słowo właśnie i to jest nieodpowiedzialne. To jest moja 

odpowiedź na to pytanie o środki, rozmawiamy, szukamy możliwości. Na 

papierze, to mogę zadeklarować radnym i opinii publicznej, że jeżeli na papierze 

jakikolwiek wniosek złożymy dot. szpitala to natychmiast wszystkich o tym 

poinformujemy. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ale w dalszym ciągu wskazywaliśmy, 

tak jak rozmawialiśmy na komisji, że niczemu nie przeszkadza to, że ten remont 

zostanie zaczęty już, żeby można było pozyskać środki. Jeżeli potrzeba więcej 

czasu na to, żeby można było się rozejrzeć się, rozumiem że to jest dosyć krótki 

okres czasu to może nie głosujmy dzisiaj uchwały budżetowej, tylko głosujmy ja 

w styczniu, miesiąc czasu jest czy nawet troszkę więcej i wtedy będzie można 

dalej rozmawiać. 
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Radny Janusz Michalak: Chciałem powiedzieć, że mylisz się Michał. Są takie 

środki, których nie można uzyskać, jeżeli się już rozpocznie inwestycja i wyda 

się. Są to szeroko rozumiane środki z budżetu państwa powiedzmy. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni 

Radni, Szanowni Państwo, na początek chyba chciałbym Zarządowi podziękować 

za przedstawienie tego budżetu, bo tak naprawdę ten budżet przygotowywaliśmy 

w poprzednim Zarządzie i skoro tak naprawdę bardzo istotną, o której chcę za 

chwilę powiedzieć poprawką, to jest zdjęcie środków z remontu szpitala, 

pozostały budżet został niezmieniony, więc pozostaje mi tylko cieszyć się z tego 

powodu i podziękować po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o tą autopoprawkę, 

która zdejmuje środki z remontu szpitala a tak naprawdę likwiduje zadanie, 

przecież wystarczyło zdjąć tysiąc złotych z tej inwestycji i tego remontu już nie 

będzie, ponieważ nie będzie możliwości podpisania umowy na realizację tego 

remontu. Także czy to jest zdjęte 2,8 mln zł czy tysiąc złotych czy całe 3,8 mln zł 

to nie ma najmniejszego znaczenia, bo tego zadania w przyszłym roku w tym 

postępowaniu przetargowym rozpocząć nie można. Chciałbym powiedzieć, że 

konsekwencją pracy w poprzedniej kadencji było doprowadzenie szpitala do 

warunków, jakie stawia rozporządzenie. Chciałbym powiedzieć, że pracowaliśmy 

nad tym, żeby do tych warunków i do tego, żeby nie przestał ten szpital istnieć 

nie z powodu braku remontu, ale z powodu braku zgody instytucji, takich jak 

Państwowa Straż Pożarna, Sanepid czy również rozporządzenie Ministra 

Zdrowia. Te zalecenia i te obowiązki przekładane, nadawane nowe terminy, ale 

one nie są likwidowane. Do tego wszystkiego jeszcze ten remont, który 

zaplanowaliśmy a remont, na który został przygotowany projekt, specyfikacja, 

przetarg i wbrew pozorom również środki. Spełnia wszystkie te przesłanki, o 

których dzisiaj już tu było mówione, było mówione na komisjach, czyli fatalna 

sytuacja na oddziale pediatrycznym, zła sytuacja na izbie przyjęć i 

niedopuszczalna sytuacja na klatce schodowej, na którą jest decyzja PSP, tez z 

wnioskami o wydłużenie terminu do realizacji, tak żeby zrobić to w takim 

kompleksowym działaniu, czyli przy takim remoncie. Zrezygnowanie z tego 

przedsięwzięcia, myślę że Szanowni Państwo jest błędem i nieprawda jest, że 

prowadząc ten remont nie można pozyskiwać środków. Można, nie ma takiego 

przepisu, przynajmniej na dzień dzisiejszy, żeby w trakcie prowadzenia remontu 

do momentu zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia nie można było składać 

wniosków i pozyskiwać środki – przykładem tutaj kolega Michał powiedział jest 

Ośrodek w Kiernozi. Szanowni Państwo, wyremontowaliśmy naprawdę dużo, tu 

padł Stanisławów i padł oddział wewnętrzny czy ginekologia, ale tak naprawdę z 

każdym z tych oddziałów wiąże się kolejny element szpitala – z oddziałem 

wewnętrznym wiąże się laboratorium, z ginekologią wiąże się położnictwo i 
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porodówka, Stanisławów to nie był tylko remont wewnątrz, ale i na zewnątrz, na 

wiele lat myślę, że tam nikt nie będzie zmuszony do jakiejś inwestycji budowlanej 

czy chociażby termomodernizacja budynku administracyjnego. Panie Starosto, 

Szanowny Zarządzie, pozwólcie nam zagłosować za tym budżetem, jest to 

możliwe. Nie można powiedzieć, że nie ma środków na ten remont. Ja zadam 

pytanie, ponieważ na rok 2018 w budżecie zapisany mamy kredyt do 9 mln zł, 

wykorzystanie tego kredytu mamy na jakim poziomie Pani Skarbnik? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Podpisaliśmy umowę kredytową, na tą 

chwilę 7 mln zł. 

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Panowie, macie w dyspozycji 2 mln zł do 

końca roku i tak się już mówi, że to jest zadłużenie poprzedniego Zarządu, 

bierzemy to na siebie. Macie 2mln zł, 1 mln zł zapisaliście w budżecie roku 2019 

na remont tego oddziału, teraz 3 i w wolnych środkach z tego roku przejdzie 1,3 

mln zł z zadania ,,Remont szpitala…” , to jest 4,3 mln zł a potrzeba 3,8 mln zł. 

Pozwólcie nam Panowie zagłosować za tym budżetem. Dziękuje bardzo. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie 

Krzysztofie, no Pan jak zwykle albo mówi nie na temat albo próbuje podejmować 

za kogoś decyzje a ja bym powiedział tak, powinniśmy zachować się tak, jak Pan 

się zachowywał przy naszych wnioskach i naszych pytaniach, tego pewnie nie 

będzie słychać, ale zwykle było to tak, że nie było słychać, jak będziecie rządzić 

to będziecie dyskutować. Chciałby Pan już w tej chwili, żeby nie korzystać z 

kredytu, który Panu byłby potrzebny. 

Radny Krzysztof Figat: Nie. 

Radny Janusz Michalak: Nie? To dlaczego Pan przez te 6 lat zawsze nie 

rezygnował z kredytu. Zawsze wykorzystywał go po to, żeby w przyszłym roku 

mieć w wolnych środkach lub nadwyżce. Nie jest wykluczone, że jeżeli te środki 

będą a tego ile ich będzie to ani Pan pewnie nie wie, Pani Skarbnik najwięcej, ale 

w szczegółach też pewnie jeszcze nie wie ile będzie i nie jest powiedziane, że one 

nie pójdą na remont szpitala a o środkach, ja od vocem do Michała powiedziałem, 

że są takie fundusze, w których nie można korzystać, jeżeli się inwestycja 

rozpocznie a Pan przytacza Kiernozię. No przecież to jest porównywanie dwóch 

różnych rzeczy. Mówi Pan o likwidacji szpitala a ja chcę przypomnieć, że kiedy 

stawała kwestia remontu Stanisławowa to nie my mówiliśmy o tym, że trzeba 

byłoby się zastanowić, bo dofinansowywanie rehabilitacji już nie jest na takim 

poziomie korzystnym, bo kiedyś było, że nawet udawało się z tych środków 

pokrywać inne deficytowe usługi medyczne, że trzeba byłoby się zastanowić czy 

czasem nie sprzedać, nie pozbyć się a przenieść rehabilitację tylko na Ułańską, 

więc o jakich likwidacjach Pan tutaj mówi? Ten Zarząd pracuje miesiąc, 
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oczywiście, że w miesiąc nie mając wszystkich danych, nie wiedząc o wszystkich 

niuansach budżetu, bo przypomnę, że akurat Marcin ma pewne doświadczenie w 

budżecie, bo pracował w Zarządzie, ale nie jest tak łatwo ułożyć budżet a z tego 

co ja zdążyłem przejrzeć to nie będą jedyne zmiany, np. zarzucacie Państwo nam 

nieuczciwość jakąś, że zabieramy pieniądze, likwidujemy inwestycje. My 

przesuwamy część pieniędzy, przesuwamy na jeszcze raz przypomnę na 

inwestycję, którą Pan już do budżetu wpisał, chociaż jej nie ma, już Pan z 

mównicy o niej powiedział, zaliczył ją Pan do inwestycji przyszłorocznych, gdzie 

w mediach można sprawdzić jest 18,5 mln zł inwestycji. No nie wiem skąd Pan 

to wziął? Niestety nie przeznaczył Pan na nie nawet złotówki a mówi Pan, że to 

jest zabranie nieuczciwe. Nieuczciwością jest zabranie budżetu oświaty takiego, 

jaki on jest. Przybywa nam jeden poziom, więc środków teoretycznie, tak bardzo 

teoretycznie, żeby nie wchodzić w jakieś rachunki powinniśmy mieć o ¼ więcej 

a co Państwo w budżecie proponujecie? Mniej niż wynosi różnica w subwencji 

na ten rok i na przyszły rok, czyli tego zwiększenia subwencji. Ja z jednym 

dyrektorem tak bez konkretnych liczb policzyliśmy, że potrzeba tych środków, 

już tak lekko licząc przynajmniej 2 razy więcej niż ta 900 tys. zł rezerwa. Ja się 

pytam z którym z dyrektorów Pan budżet ustalił czy Zarząd? Powiedzmy no 

nawet nie ustalił, tylko poinformował ile faktycznie tyle musimy ci obciąć, bo ja 

wiem jak się budżety robi, tym bardziej teraz na jesieni ten pierwszy budżet – to 

jest powiedziałbym, że szkielet budżetu, jaki będziemy pewnie za rok omawiać, 

jakie jest jego wykonanie czy te ostatnie zmiany. Dlatego nie czepiajcie się tego 

jednego punktu Panowie tak kurczowo, bo tak jak Pan Starosta deklarował nie 

jest to rezygnacja z tej inwestycji. Z tej procedury, tak jak Pan powiedział tak, bo 

jeśli nie ma pieniędzy to nie można podpisać umowy. 

Radny Krzysztof Figat: Ja chciałem tylko odpowiedzieć Panu Staroście 

Michalakowi, że nigdy, ani od Zarządu przez ostatnie 4 lata, kiedy dane było mi 

nim kierować ani przez poprzednie 2,5 roku, nie było stanowiska o rezygnacji z 

rehabilitacji w Stanisławowie. Opowiada Pan wielką bzdurę to mówiąc, bo mowa 

była o tym, że chcielibyśmy zrezygnować z oddziału rehabilitacji w 

Stanisławowie, ale nie z rehabilitacji a to są dwie różne rzeczy. Natomiast jeśli w 

ten sposób Pan chce to sprzedać, że chcieliśmy zlikwidować rehabilitację to chcę 

powiedzieć, że to Pan w 2006 roku w Radiu Victoria powiedział, że jak trzeba 

będzie pójść to pójdzie Pan za targowice po łańcuch i zamknie bramę w szpitalu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że warto byłoby jednak 

argumentację bardziej merytoryczną przedstawiać, tak mi się przynajmniej 

wydaję a określenia, które tutaj padły no to nie przypominają określeń, które 

powinny tutaj paść. 
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Radny Janusz Michalak: Ja chciałem tylko odpowiedzieć ad vocem, że to co 

Pan powiedział to Pan tylko potwierdził, bo nie chodzi o rezygnację z oddziału. 

Rezygnacja z oddziału to znaczy sprywatyzować to, sprzedać, nie wiem, a 

zachować rehabilitację. No Pan tak to powiedział. 

Radny Krzysztof Figat: Nie. 

Radny Janusz Michalak: No jak to nie? Że zlikwidować oddział ewentualnie a 

nie likwidować rehabilitacji. 

Radny Krzysztof Figat: Jakby miał Pan chwile czasu albo dużo czasu, żeby 

przejrzeć protokoły z Zarządów to znajdzie Pan w tych protokołach pomysł na to, 

żeby szpital mógł prowadzić tam ośrodek rehabilitacyjny a oddział, żeby był przy 

szpitalu, z prostej przyczyny: tam musi być w przypadku oddziału szpitalnego 

lekarz dyżurant, który kosztował pewnie rok albo 2 lata temu, kiedy nad tym 

pracowaliśmy 164 tys. zł rocznie, gdzie gdyby był oddział rehabilitacyjny w 

szpitalu, jest izba przyjęć, nie ma obowiązku lekarza dyżurującego na takim 

oddziale. Natomiast przy ośrodku rehabilitacyjnym można by było korzystać 

również z odpłatności pacjentów, czyli świadczyć usługi rehabilitacyjne w 

systemie komercyjnym w ramach szpitala. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, po pierwsze to chciałbym przypomnieć, bo ja doskonale pamiętam tą 

wypowiedź Pana Janusza Michalaka, ówczesnego Starosty, ona była w pewnym 

kontekście wypowiedziana i przypomnijmy sobie w jakiej kondycji finansowej 

był wtedy łowicki szpital a w jakiej został zostawiony przez Starostę Janusza 

Michalaka, także to też uważam, że tutaj szacunek się należy za to. Natomiast 

poprosiłbym o wysłuchanie uwagi takiej bardziej ogólnej, ponieważ my 

umawiając się na wspólne realizacje założeń programu naszego, który zawarliśmy 

i który przedstawiliśmy wyborcom w tegorocznych wyborach dajemy w tej chwili 

tym budżetem przygotowanym nie przez nas, dlatego nie zabierałem głosu na 

początku, bo to nie jest żadna tajemnica, że to nie my układaliśmy ten budżet i 

chcieliśmy dać wyraźny sygnał filozofii, jaka będzie przyświecała nam przy pracy 

nad budżetem. Po pierwsze zrównoważenie środków na inwestycje, po drugie 

szukanie środków zewnętrznych i prosiłbym, aby… bo jednak my będziemy ten 

budżet realizować i składamy tu deklarację, że nie zrezygnujemy z remontu 

szpitala, prosimy dać nam ten kredyt zaufania, te przysłowiowe 100 dni spokoju 

po to, abyśmy zajęli się tym, aby znaleźć te środki zewnętrzne i szpital 

wyremontować w jak najszybszym terminie i zgodnie z procedurami, aby nie 

wpakować się w jakieś kłopoty. Stąd nasza decyzja, uważamy że decyzja jest 

przemyślana, przedyskutowana i odpowiedzialna, dlatego w imieniu całego 

Zarządu proszę o poparcie tego budżetu wraz z autopoprawkami. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowny Kolego Starosto, dobrze 

że taka dyskusja się odbywa, dobrze że na komisjach padały może nie mocne, ale 

myślę, że naprawdę merytorycznie i to co powiedziałem, to co Marcin 

przypominasz, naprawdę chcemy wolę współpracy, kija w mrowisko wsadzać nie 

będziemy, dlatego też nie musimy dzisiaj tego budżetu przyjmować. Te głosy, 

które dziś tutaj padły, jakieś niuanse są, to jest mój wniosek formalny Panie 

Przewodniczący, proszę o zdjęcie tego punktu z dzisiejszej sesji i proszę niech 

Zarząd jeszcze raz się przyjrzy temu i te słowa, które tutaj padły, być może, że 

ważne, być może, że sugestywne, absolutnie wola współpracy, to jest to co moi 

przedmówcy tutaj powiedzieli jest, tylko widzę, że dziś nie jesteśmy 

przygotowani na głosowanie nad budżetem na 2019 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałbym tylko przypomnieć, że jesteśmy 

już w procedurze i nie możemy jej przerwać, także… Wniosek można oczywiście 

złożyć, ale apeluję o odpowiedzialne zachowanie i odrzucenie tego wniosku. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja ad vocem do słów Radnego Wolskiego. To nie 

jest prawdą, że my nie jesteśmy przygotowani, bo ten budżet był omawiany na 

każdej komisji i było szeroko dyskutowane, także to nie jest prawdą, że nie 

jesteśmy przygotowani i że nic nie wiemy na temat budżetu. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, przemawiają do mnie zarówno argumenty jednej, jak i 

drugiej strony, wiadomo to nie podlega dyskusji, zdrowie jest najważniejsze, 

jednak po rozmowach na komisjach, w których miałem przyjemność brać udział, 

poniekąd mam już dosyć mglisty, bo mglisty wciąż jest ten obraz, ale obraz wizji, 

może to tak określmy Zarządu na pozyskanie środków zewnętrznych, na remont 

jakże ważnego dla nas i społeczności Powiatu Łowickiego szpitala, także 

postaram się tutaj zaufać Zarządowi i może to nie najlepsze słowo, ale dam kredyt 

zaufania Zarządowi i zagłosuję za tym budżetem w tej formie. Nie mniej jednak 

dając taki głos będę się bardzo wnikliwie przyglądał realizacji tego budżetu i będę 

mocno trzymał kciuki za to, żeby w tym nadchodzącym nowym roku cudów, bo 

tak trzeba będzie ten rok, gdzie będą wybory parlamentarne to określać, myślę że 

po prostu będziemy mieli okazję z korzyścią spoglądać na efekty pracy Zarządu, 

także dziękuję serdecznie. 

Radny Janusz Michalak: Ja mam pytanie do Pana Starosty, bo padło tutaj chyba, 

że Michał powiedział, że Pan Starosta deklarował dofinansowanie do dróg 85%. 

Myślę, że się Pan chyba przejęzyczył Panie Starosto, bo 80% to jest max, co 

można uzyskać. W protokole później zostanie, że Pan obiecywał 85%, dlatego 

chciałem dopytać. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek się 

przejęzyczyłem, zawsze jak myślę o tym programie to widzę tą cyfrę, ale może 

zdarzyło mi się gdzieś. 80% to jest maksymalnie, przy dochodach, jakie ma 

powiat do 80% jest dofinansowanie, mówimy o Funduszu Dróg Samorządowych, 

o rządowym programie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pozwólcie Państwo, że jeszcze ja 

chciałbym się odnieść i chciałbym powiedzieć tak, że uważam, że wybory, które 

się odbyły one pokazały pewien kierunek, jaki mieszkańcy chcieliby, żeby był 

realizowany. Ja tutaj odniosłem w pewnym momencie takie wrażenie, że Państwo 

z poprzedniego Zarządu mówicie w ten sposób: to powinno być zrobione, to 

powinno być zrobione, to powinno być zrealizowane. Ja myślę, że to niezupełnie 

tak. My bierzemy pełną odpowiedzialność za ten czas teraz przez ten okres 5 lat i 

pozwólcie nam, żebyśmy mieli możliwość realizacji swoich zamierzeń w taki 

sposób, jaki uważamy i to potem wyborcy ocenią czy my to robiliśmy dobrze czy 

robiliśmy w sposób niewłaściwy. Ja przez 4 lata będąc radnym wielokrotnie 

odnosiłem się do zapisów, które były w budżecie i nie ukrywam, że przez te 4 lata 

zabiegałem na przykład o jedną inwestycję, która była notorycznie ignorowana i  

nikt, poza ostatnim rokiem, gdzie pojawił się zapis o jakimś dofinansowaniu, ale 

to tylko na zasadzie projektowej. Natomiast muszę powiedzieć w ten sposób, że 

ja to przyjmowałem do wiadomości, ponieważ Państwo uznaliście, że są 

priorytety ważniejsze, mamy większość i w związku z tym każdy mój wniosek 

był odrzucany. Ja uważam, że niesłusznie, ale ja szanuje wynik, jaki został przez 

mieszkańców podjęty i mieszkańcy stwierdzili, że tak ma być i ja to akceptuję, z 

wynikami wyborów nie polemizuję. Jeżeli chodzi o inwestycję szpitalną, przez 4 

lata zawsze zwracałem uwagę i popierałem działania zmierzające do tego, żeby 

ten szpital remontować. Natomiast ja już rok temu powiedziałem o rzeczy 

niesłychanie ważnej, że my to wszystko robimy na kredyt i uważam, że warto się 

nad tym zastanowić, bo jak przeanalizujemy zadłużenie, które nam rośnie, 

corocznie ono nam rośnie bardzo i jeżeli w tym roku mamy deklarację Zarządu 

mówiącą o tym, że remont będzie przeprowadzony, ale z nadzieją na pozyskanie 

środków zewnętrznych, to znaczy, że oprócz pieniędzy własnych będziemy mieli 

szansę na pozyskanie środków zewnętrznych to warto dać szansę. Przecież 

spotkamy się za kilka miesięcy czy w czasie debaty nad kolejnym budżetem i 

będziemy oceniali, natomiast samo przekonanie, że my wiemy lepiej, uważam że 

to nie jest tak. Są argumenty jednej i drugiej strony, ja cieszę się, że ta nasza 

dzisiejsza rozmowa jest rozmową, w której przedstawiamy argumenty. Każdy 

przedstawił argumenty, oczywiście to głosowanie zdecyduje czy ta uchwała 

zostanie przyjęta czy też nie, ale myślę sobie, tutaj mówię padały takie określenia, 

że my wiemy lepiej. To nie można w ten sposób. Dajmy szanse Zarządowi, żeby 
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zrealizował to co zapowiada. Druga taka rzecz dosyć istotna – nie możemy też 

mówić i ważyć na zasadzie coś ważniejszego bądź mniej ważnego. Jak tu padło 

określenie, że szpital ważniejszy niż drogi, tego nie wolno porównywać, to się nie 

godzi w ten sposób. Szpital jest inwestycją priorytetową, bo tam chodzi o życie i 

zdrowie ludzi. Droga równie jest ważna i jeżeli jest szansa na to i tu również 

padają deklaracje, że przy naszym wkładzie im wyższy tym więcej środków do 

pozyskania – dlaczego nie? Przecież mieszkańcy, ja jestem z gminy, gdzie 

pieniądze na drogi, które są tam drogami powiatowymi są bardzo potrzebne i 

myślę sobie, że jeżeli udałoby się je pozyskać to jest szansa na inwestycje, to jest 

szansa też na bezpieczeństwo, bo droga, która jest odpowiednio zbudowana, 

nowoczesna, to jest większe bezpieczeństwo. Ja muszę powiedzieć, że każda ta 

dyskusja budżetowa to jest trudna dyskusja dlatego, że zawsze tych pieniędzy jest 

za mało. Oczywiście chcielibyśmy, żeby te pieniądze były na wszystkie 

inwestycje, tutaj Radny Janusz Michalak wspomniał o oświacie, bardzo mi 

bliskiej. Oczywiście reforma, która została wprowadzona nakłada teraz na nas 

obowiązek jednak sfinansowania faktu, że przyjdą roczniki gimnazjalne ostatnie 

i pierwsze roczniki po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej i bardzo mnie 

tutaj też zaintrygowało, że tak naprawdę dyskusja polegająca na tym, że podajemy 

sumę 900 tys. zł na przystosowanie szkół do tej zmienionej rzeczywistości to się 

odbywa bez konsultacji z osobami z zainteresowanymi, czyli dyrektorami. Czy są 

takie protokoły, na których Państwo się spotkaliście i ustaliliście, że poszczególne 

szkoły co potrzeba zrobić, jakie to będą inwestycje, jakie koszty plus te remonty, 

które są codziennie niezbędne do funkcjonowania szkół, to też jest dosyć istotna 

kwestia i myślę, że to na tym polega przygotowanie. Jeśli tego nie było, tylko 

padła konkretna suma to myślę, że może być z tego kłopot w trakcie realizacji, bo 

ja mam taką nadzieję, tutaj Pan Radny mówi, że problemów nie będzie, natomiast 

wydaję mi się, że gdyby to było ustalone na zasadzie takiej, że te pieniądze są 

efektem porozumienia z dyrektorami, takie są potrzeby to byłoby moim zdaniem 

łatwiej to potem zrealizować. Dlatego też uważam, że ta uchwała budżetowa, ja 

oczywiście poddam pod głosowanie wniosek o to, żeby dzisiaj nie było 

głosowania, zgłoszony przez Radnego Jerzego Wolskiego, bo to był wniosek 

formalny, natomiast chciałem tutaj powiedzieć, że należy przyjąć ten budżet i dać 

szansę Zarządowi a następnie go rozliczyć. To jest prawo i myślę, sobie w ten 

sposób, że Państwo z tego skorzystacie i jak najbardziej będzie to zasadne, 

natomiast sama nasza dyskusja budżetowa, powtarzam była dyskusją 

merytoryczną i mam nadzieję, że taka będzie każda dyskusja. To wszystko z 

mojej strony, ja na końcu chciałem zabrać głos, ponieważ uważałem, że jako 

osoba już kończąca tą dyskusję. Czy Radny Jerzy Wolski podtrzymuje wniosek? 

Radny Jerzy Wolski: Tak. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko przy ponowieniu wniosku przez 

Radnego Jerzego to chciałem przypomnieć, że jesteśmy już w procedurze i 

apeluje o głosowanie przeciw temu wnioskowi, z przyczyn nawet formalnych. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

Radnego Jerzego Wolskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 9: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 

2019 rok. /Zał. Nr 14/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 5 

Przeciw  – 12 

Wstrzymało się  – 2 

Nie podjęli wniosku Radnego Jerzego Wolskiego o zdjęcie z porządku obrad      

pkt 9: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczących komisji o 

wyrażenie opinii dotyczących uchwały budżetowej. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 15/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 14 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr II/21/2018 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 16/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, wypada teraz tak, żeby Starosta się wypowiedział, więc wypowiadam się. 

Bardzo dziękuję radnym wszystkim, że nie głosowali przeciw, sytuacja tak, jak 

powiedziałem na wstępie tej dyskusji z mojej strony jest skomplikowana, a 

ponieważ budżet przygotowywał poprzedni Zarząd, rozumiem że poprawka, 

którą wprowadziliśmy mogła wzbudzić emocje, ale jeszcze raz powtarzam, jest 

ona wynikiem przedstawienia opinii publicznej innej filozofii podchodzenia do 

budżetu i dziękuje za uszanowanie tego. To jest dla nas duże zobowiązanie a 

szczególnie dla mnie i zrobimy wszystko, aby z tego zobowiązania się wywiązać, 

żeby 3 duże zadania, jakie stoją przed nami zostały zrealizowane. Ja przypomnę 

tylko, bo właściwie to nie wybrzmiało a chciałbym, ponieważ są media, żeby to 

wybrzmiało, a patrzę tu na Dyrektora Żywickiego, że będzie inwestycja duża 

zarówno w szkole na Podrzecznej, jak i na Blichu, jak i w Ekonomiku i będzie 

również inwestycja w Borówku i myślę, że to bardzo dobrze i też pokazuje 

podejście Was radnych do tego, w jaki sposób te środki powinny iść, że one 

powinny być dywersyfikowane – inwestujemy w szkoły, inwestujemy w drogi i 

zapewniam, że w szpital również będziemy inwestować. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Nieborów. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Chciałam nadmienić, że w 

uzasadnieniu w ostatnim zdaniu powtórzone jest wyrażenie ,,nieruchomości 

stanowiącej’’, zostanie to poprawione. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów. /Zał. Nr 17/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nie głosował M. Śliwiński/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/22/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca 2018 roku w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Wiem, że na komisji było też 

pytanie odnośnie środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych i Szanowni Państwo to wygląda w ten sposób, że 

organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych 

składają nam wnioski do 30 listopada roku poprzedniego, czyli możemy tutaj 

100% te środki zabezpieczyć i w zeszłym roku do 30 listopada złożyli nam 

wniosek diabetycy i tam było zabezpieczone 3 tys. zł, wcześniej zostały te środki 

troszeczkę przesunięte, gdyż wykonanie właśnie wynosiło 2 550,00 zł. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca 
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2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2018. /Zał. Nr 19/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nie głosował K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/23/2018 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/290/2018 

RPŁ z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, 

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2018. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

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

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Radny Krystian Cipiński: Pytanie do Pani Dyrektor tak z ciekawości, gdzie 

mieści się ten parking strzeżony? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Mieścił się na ulicy 

Zamkowej, w tej chwili się mieści przy ulicy Bolimowskiej. 

Radny Krystian Cipiński: A można jaśniej, gdzie konkretnie, bo wciąż nie 

wiem? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Dokładnej lokalizacji nie 

pamiętam, ale mogę taką informacje przygotować. 

Radny Krystian Cipiński: To już na spokojnie, nawet tak w przerwie. Tak z 

ciekawości pytam. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja jeszcze mam pytanko, 

czy to jest własność Powiatu czy to jest własność prywatna? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Parking jest wyznaczony 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w drodze przetargu 

nieograniczonego. Wykonując zadania Starosty po prostu powierzamy w ramach 

umowy. 

Radny Janusz Michalak: A czy to zarówno pojazdy jednoślady, dwuślady i 

ciężarówki, wszystko? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Tak, dokładnie wszystkie 

pojazdy. W głównej mierze są to pojazdy do 3,5 tony. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska– pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.             

/Zał. Nr 21/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/24/2018 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 22/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego 

powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego. 
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Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Szanowni Państwo, może tak tylko 

gwoli wyjaśnienia, na podstawie art. 38a na szczeblu powiatu powołano Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku. Do składu tej Komisji między innymi wchodzi 

dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu. Do tej komisji powołanych 

było zgodnie z poprzednią Uchwałą dwóch radnych – Pan Piotr Gołaszewski i 

Pan Jarosław Papuga. W związku z tym, iż mandat Pana Jarosława Papugi, 

Radnego Powiatu Łowickiego wygasł, istnieje konieczność uzupełnienia składu 

tej Komisji o jedną osobę radnego z Rady Powiatu Łowickiego. W związku z tym 

mam taką propozycję, żeby Pan Przewodniczący po prostu poprosił tutaj Państwa 

o wyznaczenie osoby i wtedy przeczytam cały projekt Uchwały. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym zgłosić do tej Komisji Pana Waldemara 

Krajewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś jeszcze jest chętny? Nie 

widzę. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do składu 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.               

/Zał. Nr 23/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr II/25/2018 RPŁ w sprawie delegowania radnego powiatu 

łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 24/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/94/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady 

Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, minęły już 2 godziny obrad, 

może byśmy zrobili kilka minut przerwy? Przepraszam, że tak w trakcie czytania, 

ale nie zdążyły służby tutaj informatyczne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:00 ogłosił przerwę w 

obradach II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 wznowił obrady 

II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w 

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni, Szanowny Panie Starosto, chciałbym zaproponować tutaj osobę 

Starosty na powołanie go jako osoby, która by reprezentowała Powiat Łowicki. 

Zawsze to było takim można powiedzieć, że to było zawsze taką tradycją, że to 

był Starosta Łowicki, dlatego osoba bardzo reprezentacyjna, jaką jest Pan Starosta 

Łowicki Marcin Kosiorek byłoby to wskazane, że to on pełnił tą funkcję. 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, ja chciałabym jeszcze poprosić o 

trochę więcej informacji: czym zajmuje się taka Rada Muzeum, jak często się 

spotyka i czy ta funkcja jest funkcją społeczną. 

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała: Funkcja jest funkcją społeczną, natomiast 

Rada Muzeum, czytam tutaj z ustawy, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez 

muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia na podstawie 

przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, 

działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan 

działalności. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym prosił, żeby Pani Dyrektor Muzeum 

powiedziała, jak to w praktyce wygląda praca takiej Rady. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka – Zwierz: Tak, jak to było 

powiedziane Rada rzeczywiście ocenia na podstawie sprawozdania za ubiegły 

rok, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz opiniuje plan 

działalności. W praktyce w ostatnich latach wyglądało to tak, że spotykaliśmy się 

raz w roku, mniej więcej w kwietniu, kiedy był już zamknięty rok budżetowy, 

kiedy był wykonany bilans, informacja o opinii Rady Muzeum była również 

przekazywana do Zarządu Powiatu w celu zatwierdzenia sprawozdania za rok 

poprzedni, e-mailowo do członków Rady wysyłane były plany na bieżący rok. W 

tej chwili w składzie Muzeum jest 7 osób, zgodnie z ustawą tych osób może być 

od 5 do 15. Przewodniczącym Rady Muzeum w tej chwili jest Pan Marek 

Wojtylak – kierownik Archiwum Państwowego w Warszawie, oddział w 

Łowiczu. 

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, rzeczywiście w poprzedniej 

kadencji to ja po trochę takim zawirowaniu, nie jest to tradycją, ale rzeczywiście 

w poprzedniej kadencji pełniłem tą funkcję przedstawiciela w Radzie Muzeum i 

bardzo się cieszę, że Pan Starosta Kosiorek chce tą funkcję pełnić, będę za tym 

głosował. Nie jest to tylko takie ciało, które spotyka się raz na jakiś czas, zje ciasta 

i wypije herbatę, bo tak naprawdę problematyka nie samych wystaw ale całego 

funkcjonowania Muzeum jest dosyć mocno złożona i problematyczna i łatwiej 

jest potem w Zarządzie podejmować decyzje czy przeznaczając środki na 

działania. Ja ma taką gorącą prośbę, jeżeli Pan Starosta pozwoli, to chciałbym, 

żeby Pani Dyrektor dla mnie na pamiątkę przygotowała takie zestawienie 

inwestycji za 7 lat w Muzeum a do Pana Starosty mam prośbę, żeby nie 

zapomniał, że w Muzeum jest również skansen, który się ładnie rozwija i warto 

go dalej promować. To moja taka gorąca prośba Panie Starosto, żeby go 

kontynuować, bo myślę, że warto. Będę głosował za Panem. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, Pan Wicestarosta zaproponował Pana Marcina Kosiorka 

– Starostę do tej funkcji, jednak my mamy już w projekcie uchwały wpisana osobę 

Pana Marcina. Ja zasięgnąłem opinii już będąc po Komisji Edukacji, gdzie 

rozmawialiśmy na ten temat, czy to może być dowolna osoba z Rady Powiatu 

Łowickiego – okazuje się, że tak, że może być dowolna. Rozumiem tradycję, że 

już z roku na rok jest to jakby Starosta i z jednej strony wypadałoby to uszanować, 

ale wypadałoby też uszanować to, że może to być każda osoba. W związku z tym 
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chciałbym zapytać czy my nie powinniśmy zmienić tego projektu Uchwały w taki 

sposób, żeby po prostu można było zaproponować to komuś z radnych, tą funkcję, 

nawet spoza rady. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym poprosił, jak to formalnie wygląda, 

może Pan Sekretarz by zabrał głos lub Pani Dyrektor. 

Wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

sprawa wygląda prozaicznie, jeżeli autor wniosku ma na myśli inna osobę to 

powinien złożyć taki wniosek, rada głosuje no i później w treści uchwały 

wpisywane jest nazwisko i co za tym idzie, później ten projekt uchwały z tym 

nazwiskiem, które uzyska największą liczbę głosów poparcia będzie głosowany. 

Radny Janusz Michalak: Panie Sekretarzu, no ja myślę jednak, że przynajmniej 

uzasadnienie do tej uchwały powinniśmy zmienić, bo tam jest zapisane, że w 

związku ze zmianą na stanowisku starosty, więc przecież jakby wygrał Krzysztof 

Dąbrowski na przykład, no to nie jest Starosta póki co. 

Wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, Panie Radny, pełna 

zgoda, oczywiście w konsekwencji trzeba by było zmienić uzasadnienie, ale tu 

chodzi o meritum, czyli nazwiska. 

Radny Michał Śliwiński: Właśnie to, na co uwagę zwrócił Janusz to ja już 

zauważyłem, jak Pani czytała uzasadnienie uchwały, także naprawdę to nie jest 

wymuszone zmianą na miejscu Starosty, tylko po prostu taka jest decyzja Zarządu 

czy koalicji rządzącej a nie zmianą na stanowisku Starosty, bo to nie jest 

przypisane do Starosty. 

Wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo, jeszcze raz powiem, to już jest kwestia wyrażenia woli przez 

Radę. Jeżeli większość Radnych zgadza się z tym projektem i z tym 

uzasadnieniem, prosimy o przegłosowanie taką formę, która jest przygotowana i 

to od Państwa zależy i od tej koalicji czy dana uchwała przejdzie bądź nie. Na 

razie mamy taką możliwość jedną, która została zaproponowana w porządku 

obrad i prosiłbym, żeby Państwo się ustosunkowali do tego dokumentu. 

Radny Krystian Cipiński: Proszę też właściwie zrozumieć moje intencje – moja 

intencją nie jest negowanie wyboru Starosty, tylko po prostu poprawność 

procedowania tej uchwały. Wydaję mi się, że powinniśmy dać po prostu szansę 

każdemu i powinna paść tutaj propozycja zaproponowania kandydata na tą 
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funkcję i tak to powinno wyglądać, bo w obecnym kształcie uchwała wydaję mi 

się jest niepoprawna. Szczególnie to co powiedział Pan Janusz Michalak i 

uzasadnienie, bo w sytuacji, gdybyśmy zgłosili kogoś innego to uzasadnienie ma 

się nijak do inne osoby niż Starosta. 

Wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Jeszcze bardzo króciutko, ten projekt 

uchwały jest poprawny z tego względu, że to jest propozycja Zarządu. Zarząd 

wniósł projekt Uchwały i w konsekwencji trzeba rozpatrzeć ten projekt, który jest 

wpisany do porządku obrad. 

Radny Jerzy Wolski: No więc ja zadaję pytanie, skoro Zarząd wybrał sobie 

przedstawiciela, to po cholerę my tu siedzimy i będziemy głosować nad tym? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja bardzo proszę o 

jedną rzecz: używamy języka nie takiego, jaki Pan przed chwila użył, ponieważ 

w tej chwili transmisja odbywa się na żywo, słuchać nas może również młodzież 

a poza tym kultura osobista wymaga, żeby w takich sytuacjach ważyć słowa. To 

jest taka moja pierwsza prośba, ja o tym powiedziałem już na pierwszej sesji, że 

nie będę tolerował sytuacji takiej, gdzie będziemy używali języka, który jest 

językiem niewłaściwym. Każdy z nas ma prawo wypowiadania się i ja nie 

zamierzam komukolwiek tutaj utrudniać, ale będę zawsze reagował w sytuacji, 

kiedy będą padały określenia niewłaściwe do rangi naszego dzisiejszego 

spotkania i myślę sobie, że Pan Radny, a nie chciałbym nikogo pouczać, że nawet 

z racji wieku nie powinienem tego robić, ale bardzo proszę, ja tutaj odpowiadam 

za to, żeby był pewien poziom naszej dyskusji. Ja chciałem tutaj ze względu na 

to, że pojawiały się również głosy do tej sytuacji, mi się wydaję, że sama zasada, 

żeby zasiadał Starosta jest uważam, że słuszna. Dlaczego? Dlatego, że podnosi to 

rangę i to, że w poprzedniej kadencji zasiadał Starosta i teraz znowu pojawiła się 

taka propozycja, żeby zasiadał Starosta to uważam, że dobrze. Jeżeli 

przyjęlibyśmy na przyszłość, że będzie to Starosta też uważam, bez względu na 

to kto by nim nie był to powinien zasiadać Starosta, ale jeżeli Państwo uważacie 

inaczej… To jest moje zdanie. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, tutaj wracając do tego, 

dlaczego Pan Starosta był w tej Radzie. My nie mogliśmy znaleźć kandydata z 

zewnątrz, bo co się pojawiło nazwisko to pogrzebało się w historii tej osoby i ta 

osoba jest niegodna i te osoby rezygnowały, dlatego potem w taki sposób został 

wybrany Starosta. Nie mieszajmy faktów, bo to tak… 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja nie wiem czy zostałem dobrze 

zrozumiany, mi chodziło o rangę urzędu, nie konkretna osobę, tylko samą rangę 

urzędu i myślę, że z tego powodu. Natomiast myślę sobie w ten sposób, że sami 

sobie troszeczkę w tej chwili komplikujemy. Ja uważam, że taka kandydatura 

została przedstawiona, uważam że warto również w takim razie, jeżeli takie są 

głosy zmienić pewne zasady, wypracować w przyszłości i możemy przyjąć tutaj 

zmianę. Natomiast jeżeli dzisiaj jest z punktu widzenia prawnego możliwość 

przegłosowania tej uchwały to uważam, że należy ją przegłosować. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 RPŁ z dnia 29 

grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w 

Łowiczu. /Zał. Nr 25/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr II/26/2018 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 

RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy 

Muzeum w Łowiczu. /Zał. Nr 26/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, tu może zwrócę się 

Przewodniczącego Komisji Edukacji i do Pani Katarzyny, ja oczywiście 

wszystkich Radnych mogę, ale szczególnie Was poinformować o posiedzeniu tej 

Rady, każdy może wziąć udział, swoje pomysły zgłosić, z których Waszych 

pomysłów też chciałbym korzystać o czym mówiłem od początku i spokojnie 

razem możemy na posiedzenie tej Rady pójść. 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 
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Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Łowickiego na lata 2018-2021. 

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała: W październiku dostaliście Państwo projekt 

Powiatowego Programu, w związku z tym, że zauważono szereg pomyłek 

Program został poprawiony przez autorkę, wielokrotne sprawdzony i to jest ten 

dokument końcowy. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado mam pytanie, jeżeli jesteśmy przy temacie zabytków to 

chciałem zapytać czy Powiat Łowicki ma jakiś plan odnośnie dwóch słupów 

granicznych zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu. To jest tak, który 

wydaje mi się, że wymaga pielęgnacji, być może za wcześnie, żeby o tym mówić, 

Zarząd jest właściwie dosyć krótko, te słupy się już po prostu rozpadają, także 

warto by było objąć troską i szczególnym nadzorem. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny ma na myśli słupy 

Księstwa? Zajmiemy się tym na pewno, z pomocą radnych. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 27/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr II/27/2018 RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 28/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2019 rok. 
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Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2019 rok.  

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała: Jeśli chodzi o uzasadnienie do tej uchwały 

to chciałam powiedzieć, że ono będzie się trochę różniło od tego, które Państwo 

otrzymaliście, ponieważ pierwotnie Pan Wójt Gminy Łyszkowice w piśmie, które 

do nas dotarło określił, właściwie sugerował, żeby na terenie gminy Łyszkowice 

właśnie w te dni wolne i w porze nocnej były czynne apteki, natomiast w 

poniedziałek już po posiedzeniu Komisji Zdrowia wpłynęło, gdzie Pan Wójt 

doprecyzował swoje stanowisko, tzn. określił swoja opinię, jako pozytywną, przy 

jednoczesnym podtrzymaniu swojego wniosku, także wszystkie opinie 

wymagane do tej uchwały są pozytywne. 

Radna Katarzyna Słoma: Chciałabym zapytać czy informacja o rozkładzie 

godzin pracy aptek jest gdzieś dostępna na stronie internetowej? W jaki sposób 

mieszkańcy mogą się dowiedzieć o tych godzinach?  

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała: Na pewno są informacje wywieszone w 

aptekach. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2019 rok. 

/Zał. Nr 29/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/28/2018 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2019 

rok. /Zał. Nr 30/ 
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Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 RPŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/260/2017 RPŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XLIII/260/2017 RPŁ z dnia 27 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 31/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/29/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/260/2017 

RPŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 32/ 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. /Zał. Nr 33/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr II/30/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.    

/Zał. Nr 34/ 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W czerwcu mamy dodatkowy 

punkt: Informacja o sytuacji ekonomiczno- finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. I w marcu mamy sprawozdanie ze stanu prac nad 

inwestycją – budowa MOS w Kiernozi. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Proszę o zdjęcie tutaj w marcu tego 

sprawozdania, ponieważ remont już został zakończony i nie jest to potrzebne, 

żeby to było w planie pracy. 

Radny Jerzy Wolski: To znaczy nie do końca to jest prawda, bo to, że inwestycja 

została powiedzmy zakończona, może nie do końca, byliśmy tam z komisją i 

wiemy, że tam problem szatni itd., ale to co miało być zrobione to jest i 

sprawozdanie końcowe być musi. No jak może być inaczej? Bo to, że jest 

zakończona inwestycja to nie znaczy że sprawozdania ma nie być. Ja absolutnie 

jestem przeciw, ten punkt ma zostać. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dobrze, ja tylko chciałem tak 

powiedzieć, że prace były już kończone przy waszej jeszcze pracy Zarządu i 

dlatego myślałem, że macie całą wiedzę, jak wyglądał remont, ale oczywiście 

sprawozdanie, jeśli Państwo chcą niech jest, nie ma żadnego problemu. 

Radny Jerzy Wolski: Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani 

sprawozdaniem. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tym bardziej ten temat właśnie szatni MOS w 

Kiernozi, ja teraz w tamtym tygodniu spotkałem się z jednym z pracowników i 

mówi, że to jest uciążliwy temat, bo to jest zima, pracownicy mają tam problem i 
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tam od szatni, chociaż może to jest dla niektórych błahe, ale to w sezonie 

zimowym jest bardzo istotny temat. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wydaję mi się, że na podstawie tej 

informacji, którą ja mam no ta szatnia powinna być po wejściu do budynku. Ja się 

zgadzam, wrócim do tego tematu, myślę że będzie ku temu niejedna jeszcze 

okazja. Czyli ten punkt: Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją - budowa 

MOS w Kiernozi zostaje. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja bym proponował, żeby ten 

punkt przenieść może do lutego, kiedy to w ogóle o oświacie będziemy szeroko 

na sesji rozmawiać. Tam powstało dużo powierzchni, nie ma urządzeń do 

sprzątania, nie ma ludzi do sprzątania, więc czekać do marca nie ma sensu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To ja zaproponuję, żeby ten punkt 

był jako 4 w styczniu 2019 roku i wtedy mamy sprawozdanie ze stanu prac nad 

inwestycją - budowa MOS w Kiernozi. Nie widzę tutaj żadnych uwag, więc 

uważam, że... 

Radny Aleksander Frankiewicz: Ja tylko w związku z reformą oświaty, w tym 

punkcie we wrześniowych naszych obradach: ,,Informacja o naborze do klas I 

szkół ponadgimnazjalnych..." myślę, że tam i ponadpodstawowych powinien być 

zapis, ale to tylko proforma taka, bo bedzie nabór do klas I po szkole 

podstawowej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak jest 8-klasowej szkoły 

podstawowej. Czy są jeszcze jakieś uwagi do planu pracy? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 

2019 rok. /Zał. Nr 35/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr II/31/2018 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 36/ 

Ad. pkt 20 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę Przewodniczącego  

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie planu pracy komisji 

na 2019 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof  Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

na 2019 rok. /Zał. Nr 37/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. Bardzo proszę 

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

Promocji Pana Krystiana Cipińskiego o przedstawienie planu pracy komisji na 

2019 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2019 rok.            

/Zał. Nr 38/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Bardzo proszę 

Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie planu pracy 

komisji na 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła plan pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

na 2019 rok. /Zał. Nr 39/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Gołaszewskiego o 

przedstawienie planu pracy komisji na 2019 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Piotr Gołaszewski przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok. /Zał. Nr 40/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Janusza Michalaka o 

przedstawienie planu pracy komisji na 2019 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na 2019 rok. /Zał. Nr 41/ 

Ad. pkt 21 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 42/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

Radni, sprawozdanie dostaliście Państwo wcześniej, może ustalmy w jakiej 

formie, czy mamy odczytywać czy też po prostu skoncentrujemy się na pytaniach 

od razu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jak Państwo się odnosicie do 

propozycji Pana Starosty? Rozumiem, że przyjmujemy, że nie odczytujemy 

sprawozdania, tylko przechodzimy od razu na podstawie tego sprawozdania do 

pytań do członków Zarządu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Czy nauczyciele w naszych szkołach fikcyjnie 

chorują? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie mam takiej wiedzy, żeby… No nie jest 

100% frekwencja wśród nauczycieli, ale nie słyszałem, nie dotarły do mnie jakieś, 

nawet wczoraj w jednej szkole pytałem, nie ma takiego problemu. 

Ad. pkt 22 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 30 listopada uczestniczyłem w 

uroczystościach imieninowych naszego Biskupa Ordynariusza Andrzeja 

Franciszka Dziuby, 8 grudnia byłem na opłatku Mazowieckiego Związku 

Pszczelarzy, 11 grudnia udzieliłem wywiadu Radiu Victoria na temat organizacji 

i funkcjonowania Rady Powiatu w nowej kadencji, 13 grudnia brałem udział w 

obchodach 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i w opłatku 

Służb Mundurowych, 18 grudnia uczestniczyłem w uroczystym otwarciu 

Posterunku Policji w Nieborowie oraz w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
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i Komisji Rewizyjnej. 19 grudnia wziąłem udział w miejsko – powiatowym 

spotkaniu opłatkowym. Czy są pytania do tego co przedstawiłem? Nie widzę. 

Ad. pkt 23 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym tylko poinformować, że 

Marszałek Województwa Łódzkiego powołał mnie jako przedstawiciela 

samorządów województwa wraz ze Starostą Opoczyńskim do Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego, dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie i tylko 

chciałem informacyjnie to przekazać. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym się zwrócić do Zarządu, aby pewna 

sytuację w łowickich szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogły 

sprawdzić i nam przedstawić, a mianowicie czy są jednolite czy są bardzo różne 

wysokości zarobków pracowników obsługi w szkołach i czy te różnice w tej 

wysokości zarobków są duże czy małe, jakoś może liczbowo, bo wydaję mi się, 

że trzeba by było pewien temat, ten temat dokładnie ujednolicić, oczywiście w 

górę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję Panu Radnemu za tą 

prośbę, na pewno jak najszybciej to zrobimy i przedstawimy na najbliższym 

posiedzeniu rady. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Panie Przewodniczący, chciałem poinformować 

Państwa, że w dniu 20 grudnia odbyło się zebranie założycielskie, na którym 

utworzony został klub i to już chyba ostatni klub o nazwie Łączy nas Łowicz i 

Powiat Łowicki, którego przewodniczącym zostałem ja wybrany jednogłośnie, 

wiceprzewodniczącą została Katarzyna Słoma a sekretarzem Pan Krystian 

Cipiński i na ręce Pana Przewodniczącego składamy dokument. /Zał. Nr 43/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje bardzo i gratuluję. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, bardzo sobie chwalę współpracę z Biurem Rady Powiatu, 

naprawdę bardzo fajnie to wszystko funkcjonuje i mam jeden, właściwie nie 

wniosek, ale zapytanie, żeby tak mniej to formalizować. Mianowicie chodzi mi o 

to czy moglibyśmy projekty uchwał już pod konkretną sesję czy też innych 

tematów, tak jak sprawozdania, no generalnie wszystkie tematy, które będziemy 
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podejmować na konkretnej sesji mieć uporządkowane w formie jakiegoś folderu 

czy też zakładki na podstronie, ewentualnie na dysku gogle. Chodzi mi o to, żeby 

mieć po prostu łatwiejszy i uporządkowany dostęp do tych treści, które my 

będziemy podejmować na naszych spotkaniach, właściwie w dowolnym miejscu 

i dowolnej porze. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To jest bardzo dobry pomysł, natomiast 

prosiłbym po prostu o deklarację, bo na pewno nie wszyscy będą chcieli korzystać 

z dysku gogle. Po prostu może umówmy się tak, że Panie z Biura rady obdzwonią 

radnych i radni się zadeklarują, kto chce w jakiej formie otrzymywać te materiały. 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze wrócę do mojego 

pytania odnośnie aptek, bo oczywiście to, że jest na drzwiach apteki jest dla mnie 

sytuacją oczywistą. Bardziej mi chodziło o takie pytanie czy mieszkaniec miasta, 

powiatu bez wychodzenia z domu może taka informację gdzieś sprawdzić, więc 

tego dotyczyło moje pytanie. Już dostałam informację, na BIP-ie jest dostępna. 

Dziękuje. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja mam pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto, 

w związku z tym, że mamy sezon zimowy, dużo pracy jest na drogach naszych 

powiatowych i prawdopodobnie oby, żeby nie było, ale jak jest zima to może być 

więcej. Ja w rozmowie z pracownikami dowiedziałem się, że mamy za mało 

pracowników do prac takich typowo roboczych. Czy to prawda? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Byliśmy z Zarządem i z Panem 

Sekretarzem w PZDiT, oglądaliśmy sprzęt tam i Pani Dyrektor nie zgłaszała nam 

takich problemów, natomiast może Pani Dyrektor rozwieje wszelkie wątpliwości 

i zabierze głos. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Jeśli chodzi o nasze zaplecze 

kadrowe to myślę, że jest absolutnie wystarczające, tak by wywiązać się ze 

wszystkich obowiązków ustawowych, jakie ciążą na mojej jednostce. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tutaj chciałbym 

rozszerzyć wniosek Radnego Cipińskiego, bo też miałem przed ostatnimi 

komisjami taka uwagę, zresztą omawialiśmy to na klubie również, to są materiały, 

które są na tą sesję i to nie wszystkie jeszcze, bo tu nie ma Programu Zabytków 

jeszcze, który jest drugie tyle. Na komisje następny taki sam plik, więc chciałbym 

złożyć wniosek dla chętnych oczywiście radnych, który nie wymagają papierowej 

wersji, aby w wersji elektronicznej tylko przesyłać te materiały a nie drukować, a 
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dla tych, którzy tego chcą i lepiej się z tym czują po prostu, żeby im tylko 

przekazywać materiały papierowe, za względu nawet i na oszczędności, bo ryza 

papieru to jest na dwie komisje. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja w tej samej sprawie. A może 

tak wzorem innych zafundujemy sobie tablety i będziemy mieli wszystko, i 

wniosek Krystiana będzie załatwiony, bo na nośnik elektroniczny docierałyby do 

nas wszystkie dokumenty. 

Radny Krystian Cipiński: To już chyba zbyt daleko idący wniosek Panie 

Januszu, bo właściwie dostęp do dysku jest właściwie z każdego urządzenia i 

niepotrzebny jest tutaj tablet, także tu już nie musimy iść w tym kierunku, ale 

oczywiście popieram słowo Pana Waldemara Krajewskiego i jeżeli ktoś 

faktycznie otrzymuje już materiały w formie elektronicznej mógłby nie 

otrzymywać w formie drukowanej. To też oszczędność pracy i materiału. A mój 

wniosek o dostępność materiałów w tzw. chmurze można realizować dwutorowo, 

bo właściwie te materiały, które my otrzymujemy na e-maila można równocześnie 

wrzucać na dysk i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Myślę, że może nie do końca to jest 

dyskusja na sesję, ale tu pomysł Pana Janusza, zresztą nie po raz pierwszy 

pojawiający się na tej sali nie jest taki bezsensowny, bo można policzyć ile 

kosztuje tablet a ile kosztuje drukowanie tych materiałów, natomiast każdy tu 

będzie miał swoje zdanie, nie każdy korzysta z chmury i tu bardziej takie 

indywidualne rozmowy są, ale może powinniśmy tam kiedyś spotkać się roboczo, 

szczególnie osoby, które są zainteresowane, aby w ten sposób z tych materiałów 

korzystać i dogadać się. Natomiast generalnie my mamy ustawowy obowiązek 

przekazywać te materiały i to jest poza dyskusją a o reszcie można dyskutować 

bardziej kuluarowo, taka moja propozycja jest. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja uważam, że jeżeli chodzi o te 

tablety jest to dla mnie do rozważenia. Ja myślę, że wrócimy do tego tematu, 

warto się nad tym zastanowić. Ja muszę jeszcze odczytać pismo, które 

otrzymaliśmy od Wojewody Łódzkiego – rozstrzygnięcie nadzorcze. /Zał. Nr 44/ 

Miałem obowiązek przeczytać ten dokument dosyć długi. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący i co dalej? No bo to szybko było 

przeczytane, dużo tych słów tutaj padło, może by należało faktycznie się pochylić 

nad tym spokojnie, ale tutaj niektóre sformułowania, ja nie jestem prawnikiem, 
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że jest to powiedzmy wątpliwe, że można tak zrobić albo można tak uznaniowo 

potraktować… To też są takie sformułowania, ja nie bardzo rozumiem to. Już nie 

mówiąc o tym, że my radni jednogłośnie zdecydowaliśmy jak zdecydowaliśmy, 

wszyscy staliśmy po stronie Michała Śliwińskiego no i po co to? Co będziemy 

teraz Panie Przewodniczący z tym robić? Bo to należałoby spokojnie przeczytać, 

padły tutaj takie słowa jak: wyrażenie wątpliwości albo o charakterze 

uznaniowym, no jakie to prawo mamy? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja już czytam 

odpowiedź – opinia prawna. /Zał. Nr 45/ Myślę, że tekst był bardzo długi, 

wyczerpujący. Czy są jakieś uwagi? Jeszcze mam jedną informacje, która trafiła 

do Rady Powiatu Łowickiego – pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. /Zał. Nr 46/ Czy są jakieś jeszcze pytania? Jeżeli pytań nie ma to 

zanim zakończę obrady II Sesji RPŁ – jesteśmy w szczególnym okresie, w okresie 

poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i chciałem życzyć 

wszystkim Państwu pięknych, zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 

życzyć udanych zabaw sylwestrowych, życzyć tego, żeby ten Nowy Rok 

przyniósł Państwu wiele satysfakcji, wszelkiej pomyślności no i żeby udało wam 

się zrealizować te zamierzenia, które sobie na te rok zaplanowaliście. Jeszcze raz 

wszystkiego najlepszego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Do życzeń oczywiście dołącza się Zarząd 

no i prezenty od Powiatowego Mikołaja, takie skromne prezenty dla Państwa 

Radnych, jak co roku. Wesołych Świąt. 

Ad. pkt 24 

Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady II Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 
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