PROTOKÓŁ Nr XXIII/20
z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 19
– 19
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XX i XXI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie
Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
6. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w 2019 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu za rok 2019 oraz o planowanych działaniach i potrzebach
w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. Ocena zasobów pomocy
społecznej za rok 2019.
9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej za rok 2019 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej na rok 2020.
10.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
11.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
12.Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań
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Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia wniosku o
udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul.
Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia
kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia
Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99400 Łowicz oraz nadania statutu.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Branżowej
Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w
Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady
Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
18.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu
przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
19.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów,
odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370 do granicy
administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Nieborów.
20.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
21.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
22.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
23.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
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z działalności w okresie między sesjami.
24.Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
25.Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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? Nie widzę.
Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołów z XX i XXI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XX Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę.
Protokół z XXI Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są
uwagi do protokołu ? Nie widzę.
Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie
Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
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Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska przedstawiła
sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na
rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 3/
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko takie krótkie pytanie, pewnie już znam
odpowiedź, ale czy wszystkie organizacje rozliczyły się w terminie i czy nie było
żadnych poślizgów?
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: Wszystko odbyło się
w terminie, sprawozdania są sprawdzone i pod względem formalnym i
rachunkowym, także wszystko jest jak najbardziej w porządku i mamy zamknięty
ubiegły rok.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jeśli jesteśmy przy
organizacjach pozarządowych to chciałbym się zapytać, oczywiście trochę
odbiegając od tych sprawozdań, czy bieżący rok w związku z sytuacją, jaka jest
obecnie…
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: Mieliśmy otwarty
konkurs ofert, jednak z obecną sytuacją odwołaliśmy go i na ten moment po
zasięgnięciu opinii również radcy prawnego nie będziemy, póki ta sytuacja nie
zacznie się normalizowała, nie będziemy ogłaszać tego konkursu, ale jak się
wszystko uspokoi to wtedy oczywiście będzie ogłoszony konkurs.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jeszcze jeśli jestem przy
głosie – rozumiem, że jeżeli będziemy ogłaszali w późniejszym terminie to te
środki będą proporcjonalnie zmniejszone prawda?
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: No myślę, że tak,
ponieważ nie wiemy kiedy te zadania będą mogły być realizowane. No na pewno
ten okres realizacji poszczególnych zadań będzie krótszy, także proporcjonalnie
te środki też na pewno będą mniejsze.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałem, żeby to wybrzmiało
publicznie, że na pewno nie będziemy mogli, jeżeli rozpiszemy konkurs i będzie
taka możliwość płacić za rzeczy, które były wcześniej, na pewno nie i to chciałem,
żeby publicznie wybrzmiało i bardzo tutaj apeluję do organizacji, żeby nie
wnioskowały o środki, które były wcześniej.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Tym bardziej, że to jest
podyktowane też przepisami – nie można wydatkować środków, gdy nie mamy
podpisanej umowy.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, ale kluby mają pretensje a to jest nie
do przeskoczenia temat.
Radny Michał Śliwiński: To z regulaminu wynika.
Ad. pkt 6
Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w 2019 roku.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o
działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim w 2019 roku. /Zał. Nr 4/
Ad. pkt 7
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok.
Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok. /Zał. Nr 5/
Radny Michał Śliwiński: Najpierw to chciałbym podziękować Pani Dyrektor,
bo Pani Dyrektor zawsze obszernie przedstawia sprawozdanie, co miałem
zaszczyt akurat wysłuchać na dwóch komisjach, tylko jeszcze takie moje
stwierdzenie do tej całej sytuacji, która jest akurat może niekoniecznie związana
z Panią Dyrektor, ale z tym, co się dzieje u nas w Polsce, to takie porównywanie
tamtego roku do tego roku, wiemy o tym, że zawsze w zimie było większe
bezrobocie, na wiosnę ono spadało. No teraz mamy troszkę tą sytuację inną, bo
okazuje się, że to bezrobocie już nie spada a może się ono zmieniać w drugim
kierunku, także to nie jest nic do sprawozdania, które Pani Dyrektor przedstawiła,
które zawsze było obszerne i wysłuchiwaliśmy go na komisji. Dziękuję Pani
Dyrektor za sprawozdanie.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łowiczu za rok 2019 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie
pomocy społecznej na rok 2020. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok
2019.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła sprawozdanie z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2019
oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na
rok 2020 /Zał. Nr 6/ oraz informację dotyczącą oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2019 /Zał. Nr 7/.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W tym punkcie musimy
przegłosować czy jesteśmy za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za
rok 2019 i ja będę tak, jak mówiłem wcześniej, tak jak to było na komisjach, będę
czytał i Państwo będziecie mówili czy jesteście za, przeciw czy wstrzymujecie się
od głosu.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad oceną zasobów
pomocy społecznej za rok 2019. /Zał. Nr 8/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Dąbrowski/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Pozytywnie zaopiniowali ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w
obradach XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:05 wznowił obrady
XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 9
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
rok 2019 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na
rok 2020.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła sprawozdanie
z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 oraz
zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.
/Zał. Nr 9/
Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Ilu obecnie mamy koordynatorów?
Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner Dwóch.
Ad. pkt 10
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Łowickiego.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha przedstawił informację o
stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: To teraz troszeczkę
statystyki, te dane będą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji w naszym Powiecie
Łowickim i są związane z epidemią koronawirusa. I tak, od początku epidemii do
chwili obecnej osoby objęte kwarantanną – było ich aż 740 osób i teraz dostałem
na Komisji Zdrowia pytanie jak to wygląda w gminach. Od początku epidemii w
Gminie Bielawy było 37 osób, w Gminie Chąśno 50, Gmina Domaniewice 88,
Kiernozia 23, Kocierzew Południowy 29, Miasto Łowicz 274, Gmina Łowicz 71
Łyszkowice 29, Nieborów 69, Zduny 70. Na chwile obecną, a to jest stan na
dokładnie wczoraj na godzinę 18:00, na terenie Powiatu Łowickiego objętych jest
kwarantanną 76 osób. Ja tu od razu zaznaczę, że ta liczba 76 osób to są osoby
odbywające kwarantannę tzw. urzędową, czyli to są osoby, które przekroczyły
granice, a także to są osoby odbywające kwarantannę na mocy decyzji Inspektora
Sanitarnego. I na chwilę obecną z podziałem na gminy osoby aktualnie
odbywające kwarantannę to: Gmina Bielawy 1 osoba, Gmina Chąśno 12 osób,
Domaniewice 4 osoby, Kiernozia 5 osób, Kocierzew Południowy jako jedyna
gmina 0, Miasto Łowicz 14, Gmina Łowicz 14, Łyszkowice 5 osób, Gmina
Nieborów 16, Gmina Zduny 5 osób. Wracają teraz do wymazów i testów, ilości
wykonanych wymazów i testów – od początku epidemii wykonano tych testów
484 a liczba pobranych wymazów przez zespół działający w Powiecie Łowickim,
powołany przez Starostę Łowickiego, ta liczba wynosi 277. Od początku trwania
epidemii do chwili obecnej liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w kierunku
SARS-CoV-2 wynosi 17, aktualnie zakażonych jest 6 osób, od wczoraj te dane
się zmieniły, wczoraj było 15, doszły od wczoraj dwie osoby, które uzyskały
pozytywny wynik w kierunku SARS-CoV-2. Liczba osób objętych kwarantanną
na mocy decyzji Inspektora Sanitarnego w Łowiczu od początku trwania epidemii
to 502 osoby, aktualnie 32 osoby. Liczba osób objętych nadzorem
epidemiologicznym od początku trwania epidemii to 159 osób, aktualnie 10 osób.
Liczba ozdrowieńców 11 osób, liczba osób objętych izolacją domową od
początku trwania epidemii to 15 osób, aktualnie w izolacji domowej przebywa 5
osób. Liczba osób hospitalizowanych od początku trwania epidemii to 3 osoby,
aktualnie 1 osoba jest hospitalizowana.
Radny Michał Śliwiński: Ile było hospitalizowanych, bo nie usłyszałem?
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Od początku trwania
epidemii to były 3 osoby a aktualnie na chwilę obecną jedna.
Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, ja mam pytanie o zasoby kadrowe, w
roku 2019 pewnie stan osobowy sanepidu był wystarczającym na zadania, jakie
na firmę spadały, ale teraz w tym roku nie uważa Pan, że brakuje troszkę i sił i
środków?
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Odpowiem w ten sposób,
wszystkie osoby zatrudnione w Powiatowej Stacji zostały przekierowane w
zasadzie do jednego działu, do jednej sekcji epidemiologicznej, natomiast
oczywiście mamy jak Pan słusznie zauważył również inne zadania, bo trzeba
prowadzić nadzór nad jakością żywności, nad jakością wody do spożycia a także
tak jak powiedziałem, wiele innych rzeczy związanych chociażby z nadzorem
zapobiegawczym przy budowie, uczestniczeniu w odbiorze obiektów
budowlanych itd. Powiem może tak, na razie trwamy i dajemy sobie radę, ale nie
ukrywam, że jesteśmy po dwóch miesiącach trochę zmęczeni, bo w zasadzie
pracujemy na zmiany, a niektórzy z nas 24 godziny na dobę.
Radna Barbara Kołodziejczyk: Panie Dyrektorze, bo nie wiem czy dobrze
usłyszałam, zakażonych na terenie powiatu jest 6 osób?
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Aktualnie tak.
Radna Barbara Kołodziejczyk: A czy możemy dostać informację z jakiej gminy
na przykład te osoby są?
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Nie przekazujemy takich
informacji.
Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, ja chciałbym dopytać, jako że no powiat
łowicki jest mały, dochodziły jednak do nas informacje, że czas oczekiwania na
pobieranie wymazu właśnie, na te testy w kierunku właśnie koronawirusa trwa
kilkadziesiąt nawet dni, może nie z autopsji, ale do mnie docierały takie
informacje ile można było czekać właśnie na dojechanie czy z Sanepidu czy
innych osób, co by dokonać tych wymazów, bo to jest taki problem raczej
ogólnopolski, ale w powiecie łowickim ludzie czekali po 2, 3, 4 dni.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Powiem tak, wbrew temu
co się mówi Sanepid nie odpowiada za wymazy. Za wymazywanie osób
będących, powtarzam, przebywających na kwarantannie nałożonej w drodze
decyzji Inspektora Sanitarnego odpowiada w województwie łódzkim m.in.
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Rzeczywiście takie problemy
były na początku, natomiast tu wspólnie z decyzją Starosty Łowickiego powołany
został zespół wymazowy, który no nie ukrywam bardzo poprawił sytuację wśród
osób wymazywanych.
Radny Michał Śliwiński: Ja już po części dostałem odpowiedź od Pana
Dyrektora, ja o ten zespół chciałem zapytać wymazowy, czy to jest zespól
powiatowy, czyli podlegający pod szpital czy Starostwo i kto o tym decyduje,
jeżeli chodzi o wyjazdy, ale tutaj Pan Dyrektor, jeżeli dobrze zrozumiałem
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powiedział, że to jest zespół
Epidemiologiczna, tak?

nasz, ale decyduje o jego wyjazdach Stacja

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: Nie. Zespół, ratownik
medyczny, który ma uprawnienia do wymazywania tych ludzi ma upoważnienie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ratownictwa Medycznego.
Natomiast to komu pobiorą wymaz decyduje o tym Inspektor Sanitarny w
Łowiczu.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy chciałbym tu podkreślić, że nie do
końca jest tak, jak Dyrektor zadeklarował w pewnym momencie, że Sanepid nie
decyduje. Ten proces decyzyjny jest tu rozłożony na tak naprawdę dwa podmioty:
na Stację, która jest i w Łowiczu i w Łodzi – Epidemiologiczną, czyli Sanepid
oraz WSRM i bez zgody jednego czy drugiego tych wymazów robić nie można.
Ja może wyjaśnię dlaczego ten zespół powstał. Po prostu zaczęli dzwonić do mnie
ludzie czy odzywać się przez internet, którzy schodzili z kwarantanny nie mieli
robionych wymazów i faktycznie wtedy WSRM miał 3 albo 4 karetki na całe
województwo i zaproponowaliśmy, że my możemy opłacić taki zespół, częściowo
oczywiście dlatego, że nie płacimy za laboratorium, nie płacimy jeszcze za kilka
innych rzeczy, możemy taki zespół opłacić, żeby po prostu ci ludzie schodzący z
kwarantanny, żebyśmy mieli pewność, że oni, tyle na ile oczywiście można mieć
medycznie pewność, czyli poprzez zrobienie tego testu, stwierdziliśmy, że my
weźmiemy to na siebie, jest rezerwa kryzysowa, jest na przeznaczona właśnie do
takich sytuacji i jako pierwsi w Polsce zapoczątkowaliśmy rozwiązanie takie, że
my dajemy i obsługujemy teren swojego powiatu. Inne powiatu w tej chwili, kilka
powiatów weszło w to, poszły naszymi śladami, jeśli idzie o województwo
łódzkie, niektóre powiaty robią to przez szpital – myśmy długo rozmawiali o tym,
żeby robić to przez szpital, chyba ze 3 dni, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że
poszukamy ratownika spoza systemu, który powiedzmy gdyby coś się stało, czyli
gdyby uległ zarażeniu w trakcie pobierania próbek, bo różne rzeczy się zdarzają,
to żeby on nie wrócił do placówki zdrowia, bo wtedy zaraża a test można zrobić
najwcześniej po 7-9 dniach, Pan Dyrektor pewnie już mówił i w tym czasie no to
był ten przypadek ratownika strażaka, który pracuje w Warszawie, gdzie cała
jednostka była zarażona, ale na szczęście zrobiliśmy testy osobom, które miały
kontakt z tym ratownikiem, z reguły wszystkie testy wynikały negatywnie i
wszystko skończyło się pozytywnie.
Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, już teraz nie będzie o koronawirusie, ale
musze zapytać Panie Dyrektorze – chodzi o kleszcze. Ja jako lekarz weterynarii
w tej chwili, naprawdę sezon na kleszcze nie zaczyna się w maju, czerwcu, mam
olbrzymi problem z pieskami, które są bardzo mocno zaatakowane przez
kleszcze. Czy Łódzka Stacja Sanepidu już, że tak powiem odczuwa skutki u
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ludzi? Naprawdę sezon kleszczowy w tej chwili u moich, że tak powiem
pacjentów jest. Nie pamiętam takiego zatrzęsienia. Obawiam się, że będzie
dotyczyć to również ludzi. Nie wiem, czy Pan Dyrektor ma jakąś wiedzę, czy już
się chore osoby z boreliozą zgłaszają?
Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha: To znaczy odpowiem w ten
sposób – sezon na kleszcze związany jest ściśle z pogodą, w zasadzie zimy nie
było, ta temperatura była dość wysoka, także w zupełności pozwalało to na cały
cykl rozwojowy kleszcza. Wiadomo, że kleszcze się przeniosły z tego poziomu
metra, półtora metra tak, jak zawsze, wiązało się to z ich bytowaniem głównie na
drzewach, teraz je można spotkać wszędzie – w trawach, itd. Natomiast
odpowiadając precyzyjnie na to pytanie to nie rejestrujemy przypadków pokąsań
przez kleszcze, natomiast tak, jak Pan tutaj słusznie zauważył, choroby, że tak
powiem wywołane przez ukąszenia kleszcza – na chwilę obecną nie mamy
jeszcze zgłoszeń przypadków boreliozy czy ewentualnie odkleszczowego
zapalenia mózgu.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w
obradach XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:35 wznowił obrady
XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 11
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa przedstawił informację z
działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 11/
Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Doktorze, ja chciałbym podziękować
Panu za wzorową współpracę w zwalczeniu ASF-u. Te decyzje, które Pan podjął
przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego są jak najbardziej trafne. Myśliwi, tak
jak Pan zauważył starają się, żeby ten odstrzał wykonywać. Chciałem powiedzieć
tylko jeszcze przy tych podziękowaniach, że koła łowieckie przechodzą na
elektroniczny system, który niewątpliwie pomoże przy raportowaniu informacji
takiej szybkiej dla Pana o tym, co dzieje się w łowiectwie, także bardzo serdecznie
dziękuję Pańskiemu zespołowi za zrozumienie, za wszystkie te uczynki, które
wspierają nasze działania. Bardzo serdecznie dziękuję.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Ja również bardzo dziękuję.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałbym również podziękować Panu
doktorowi, mogę tylko powiedzieć, że tamten rok był dla niego bardzo trudny, jak
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każdy mógł zaobserwować ze względu na ASF, który nas nie ominął niestety,
mieliśmy problem z ptasią grypą, jednak Pan doktor wykazał się dużym
zaangażowaniem, także podczas rozmów jak Pan Radny Chudy zauważył z
myśliwymi, odbywały się spotkania, rozmowy, więc bardzo dziękujemy za taką
pracę Panu doktorowi.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Ja również dziękuję. Na
pewno w przyszłym roku będziemy może tutaj wspominać tu ten nasz problem
związany z ogniskiem grypy ptaków, ale oczywiście też powiem przy okazji, że
bardzo duże zaangażowanie właśnie samorządu powiatowego, samorządu
gminnego, duża pomoc, co pozwoliło w tych pierwszych godzinach podjąć takie
działania już konkretne, skuteczne, chociażby oznakowanie, jakieś
zabezpieczenie pierwsze, zaplanowanie pewnych działań. To się odbywało w
ciągu minut, godzin dosłownie, czas też niesprzyjający, to była sobota, my
podejmowaliśmy działania w sobotę, kontynuowaliśmy w niedzielę,
skończyliśmy w poniedziałek, także jeszcze raz ja też również dziękuję Państwu
z samorządu za dużą pomoc.
Radny Michał Śliwiński: Ja też chciałem podziękować Pani Inspektorowi
Weterynarii, ja już to mówiłem też na Komisji, że tak naprawdę Inspekcja
Weterynaryjna jest bardzo dobrze przygotowana i myślę, że powinniśmy się przy
koronawirusie też uczyć od Inspekcji Weterynaryjnej zapobiegania się
rozprzestrzenianiu wszelkich pandemii i tu do Pana Przewodniczącego, bo jakiś
kaszel jest w tle radnych, to może należałoby też przebadać radnego czy nie jest
już zakażony.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy Panu Dyrektorowi za
ten wysiłek, który Pan Dyrektor wkłada i myślę, że ten rok 2020 nie będzie już
żadnych ognisk ptasiej grypy, będziemy mogli funkcjonować, bo akurat tak się
złożyło, że w naszym powiecie nas zaatakowała. Dziękujemy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Ja również dziękuję bardzo.
Ad. pkt 12
Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk przedstawiła
informacje na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
/Zał. Nr 12/
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Tak jak na komisji
wspominałam mamy zwiększony kontrakt o 1,2 mln zł, wynika to z tego
kontraktu ubiegłorocznego wzrost o 102% a o 5%, jeżeli chodzi o poradnie nasze
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przyszpitalne i tutaj bardzo też chcę podziękować mojej załodze dlatego, że
przychodzili i w Sylwestra też przyjmowali pacjentów, wyrabiali te punkty,
żebyśmy mogli osiągnąć ten określony pułap. Mamy w tej chwili nasze
zobowiązania finansowe, tj. na dzień dzisiejszy 600 tys. zł, zadłużenie już
Państwo dostali, to co mają podane to jest minus 260 tys. zł za kwartał, ale jeszcze
tutaj doszły nam wypłaty, więc to będzie w granicach 330 tys. zł. Jeżeli chodzi o
bieżące finansowanie ZOZ to NFZ opłaca nam w tej chwili 1/12 stawki
miesięcznej, ponieważ mamy od połowy marca ograniczone planowane przyjęcia,
robimy zabiegi pilne i ratujące życie. Powolutku otwieramy się, także wraca
przychodnia, właściwie od maja także będzie już normalnie funkcjonować
przychodnia kardiologiczna w formie teleporad i będą też osoby fizycznie
przyjmowane, poradnia chirurgiczna pracowała normalnie przez ten cały czas,
poradnia geriatryczna też już zwiększa godziny przyjęć w formie teleporad. No i
poradnia ginekologiczno-położnicza przyjmowała cały czas pacjentki, jeżeli to
były pilne skierowania. Uruchamiamy powolutku rehabilitację, też dla pacjentów,
którzy potrzebują właśnie zabiegów takich natychmiastowych, też ze
skierowaniem z adnotacją ,,pilne”, ponieważ rehabilitację tutaj oddział ten
przyszpitalny mieliśmy poradnię rehabilitacyjną przy szpitalu, ona była
nieczynna, z miesiąc nasi rehabilitanci byli na zaległych urlopach, część osób była
na zwolnieniach, ale już od tego poniedziałku pracujemy. Mieliśmy sytuację z
ratownikiem, który okazał się pozytywny, jeżeli chodzi o test na koronawirusa i
ta osoba, zanim otrzymała wynik w międzyczasie też u nas pełniła dyżury,
mieliśmy ponad 20 osób z kontaktu – to było 6 osób z Powiatu Łowickiego, reszta
była z pozostałych powiatów województwa łódzkiego. Wszystkie te testy były
negatywne, dlatego też i z powodu tej sytuacji, która miała miejsce – przenosimy
karetkę typu S już od 1 maja w miejsce poza szpitalem, ponieważ oni stacjonowali
w budynku administracyjnym swoją siedzibę i żeby też nie narażać swoich
pracowników, po prostu żeby zapewnić im takie bezpieczne miejsce dla nich do
przebywania. Stworzyliśmy czerwoną strefę w szpitalu, czyli to są Ci, którzy są
przyjmowani z objawami COVID-u, ale w tej chwili szpital zakaźny ma taką
procedurę, że musimy wykonać test i jeżeli test okaże się pozytywny, no nie
zdarzyło się nam na nasze szczęście, jeżeli test okaże się pozytywny to wtedy
przesyłamy tego pacjenta ze strefy czerwonej do szpitala zakaźnego, jeżeli jest
negatywny to przyjmujemy do nas na oddział na chirurgię, czy to jest ginekologia
czy interna i tą strefę czerwoną utworzyliśmy z trzech sal oddziału
chirurgicznego. Rozpoczynamy realizację projektu informatycznego, mamy
wyłonionego menagera i koordynatora tego projektu, także już w maju będziemy
wstępować w kolejne etapy realizacji tego projektu. Ten projekt będziemy
realizować w przeciągu 3 lat, tam jest zakup sprzętu, systemów, oprogramowania
i też szkoleń personelu. Czekamy też na RPO Województwa Łódzkiego, bo
chcemy złożyć wniosek na zakup na pewno rentgena i USG dla naszej pracowni
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ultrasonograficznej, to będzie w takich pilnych, że tak powiem inwestycjach.
Bardzo dziękuję wszystkim, skoro mam taką możliwość, wszystkim naszym
darczyńcom, ponieważ mamy bardzo długą listę, tj. ok. 20 różnych firm,
inicjatyw, także tutaj też dziękuję Panu Krzysztofowi Górskiemu, który też tutaj
swoich kolegów zorganizował i też nam przekazali radni część sprzętu takiego
jednorazowego zabezpieczającego personel. Dziękuje też, no oczywiście tutaj
mieliśmy już wydatkowane 200 tys. zł, które otrzymaliśmy od Państwa, także
mam taką pełną listę, ja tutaj złożę na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego listę tych wszystkich darczyńców, także serdecznie dziękuję. Jeżeli
chodzi o samorządy to też każda gmina zadeklarowała się dodatkowo po 10 tys.
zł na zakup sprzętu ochronnego dla naszego personelu i już w tej chwili mamy,
zakupiła go Gmina Kiernozia, Gmina Chąśno, także będziemy też zwracać się po
kolei do kolejnych gmin. Urząd Miasta też nas wsparł w kwocie 30 tys. zł na takie
środki ochrony, czyli to są fartuchy papierowe i maseczki. No lista jest naprawdę
bardzo długa, są to też i prywatne firmy i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Izba Lekarska w Łodzi, dostaliśmy też z Agencji Rezerw Materiałowych, także
dziękujemy też Gminie Nieborów i Starostwu Powiatowemu, że mamy
videogastroskop, który nam jest bardzo potrzebny i teraz w dobie tego COVID-a
będzie na pewno użytkowany, także serdeczne podziękowania.
Radny Jacek Chudy: Ja chciałem poinformować Państwa, że mieszkańcy
Soboty znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zapewniona podstawowa
opieka medyczna przestała tutaj z końcem tego miesiąca funkcjonować. Podjęte
działania przez Panią Dyrektor naszego ZOZ-u tutaj zapewnienie, że ta
podstawowa opieka medyczna wróci do Soboty przez stworzenie ośrodka,
zaangażowanie Panów Starostów i Zarządu w tej kwestii jest bardzo duże. Bardzo
serdecznie Państwu za te zapewnienia dziękuję, z naszej strony tak, jak na
spotkaniu deklarowaliśmy pomożemy zebrać deklarację od pacjentów, żeby ten
ośrodek zdrowia mógł tutaj funkcjonować i spełniać swoje zadanie w Sobocie i
dla okolicznych mieszkańców. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za tą deklarację,
za pomoc w tej kwestii, jesteśmy zdeterminowani wszyscy i mam nadzieję, że ten
ośrodek, ta podstawowa opieka medyczna w Sobocie będzie dobrze
funkcjonować. Bardzo serdecznie Pani dziękuję i Zarządowi również.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się
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środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020
roku.
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 w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku. /Zał. Nr 13/
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 XXIII/163/2020 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia wniosku o
udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w
Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.
10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz
zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale
przygotowania wojskowego.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30,
99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w
oddziale przygotowania wojskowego.
Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, bo tak, rozumiem, że to jest uchwała
intencyjna, że wyrażamy zgodę, żeby Pan Dyrektor wszczął procedurę powołania
takiej klasy, tak, o profilu obronnym. Czy tutaj jeżeli chodzi o klasy obronne jest
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inna procedura niż przy klasach zawodowych na przykład? Jeśli można by było
to wyjaśnić.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja odpowiem na to pytanie. Jest sprawa
taka, wiadomo że prowadziliśmy rozmowy, ale one przestały być prowadzone z
pewnych względów, natomiast dopełniamy wszelkich formalności po to, aby
wystąpić, mieć tą klasę. Ona jest związana z tym, że chcemy utworzyć kierunek
technik mechanik lotnictwa we współpracy z Wojskowymi Zakładami
Lotniczymi, które potrzebują po prostu pracowników. I teraz jeśli młodzież zgłosi
się do takiego kierunku, do czego oczywiście namawiamy – to jest jedna kwestia
i druga kwestia jest taka, że lotnictwo postanowiło, że będzie ograniczona liczba
klas wojskowych pod patronatem wojskowym, co wiąże się z jakimiś dotacjami,
w zależności od umowy, jaką ewentualnie zawrzemy z Wojskowymi Zakładami
Lotniczymi to ciężko będzie uzyskać status tej właśnie klasy pod patronatem
Ministerstwa Obrony Narodowej – klasy o profilu wojskowym. Natomiast robimy
to po to, żeby Ministerstwo nie miało argumentów, że ,,my wam chcieliśmy
zrobić, ale nie wystąpiliście”, więc występujemy. Czy to się uda? Zobaczymy.
Radny Michał Śliwiński: Rozumiem, że ta uchwała jest potrzebna do tego,
żebyśmy mogli wystąpić do Ministerstwa o taki patronat, tak?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak.
Radny Michał Śliwiński: Bo przy klasach o profilach, bo tutaj Pan Starosta
mówi, że to jest profil zawodowy, w sensie tak jak na przykład występował już
Dyrektor wcześniej o to utworzenie klasy np. maszynisty i kwestia tego czy to już
jest ten etap czy to jest ten etap, jakby taka uchwała intencyjna, żebyśmy mogli
dostać patronat i dopiero później będzie inna procedura. Bo tak, wiem że zawsze,
jeżeli chodzi o klasy zawodowe to potrzebna jest tez zgoda, opinia Powiatowej
Rady Zatrudnienia, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, ja akurat z Panem
Dyrektorem często spotykałem się na tej Radzie, ponieważ Dyrektor miał różne
pomysły, jeżeli chodzi o klasę, ale niekoniecznie był przygotowany do tego, że tą
klasę chce utworzyć, bo zawsze był problem z tym czy wiemy ilu byśmy mieli
chętnych uczniów, czy mielibyśmy gdzie przyprowadzić tych uczniów, praktyki
i w ogóle, w takim sensie, nigdy do końca nie było to przygotowane i tutaj też te
kierunki wypalały tak, jak wypalały. Czy to jest tylko intencyjne i czy w dalszym
ciągu przy tej klasie też muszą być te inne procedury jak przy klasach
zawodowych?
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak, o jest uchwała intencyjna,
powołująca funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego. W ślad za tym
został złożony wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie
którego my będziemy starać się o dofinansowanie i ta procedura, o której Pan
wspomniał, dotycząca utworzenia kierunku, jak najbardziej też może
funkcjonować. Tak jest, potwierdzam.
Radny Michał Śliwiński: To nie jest odpowiedź, bo ona będzie funkcjonować.
Rozumiem, że ta procedura, którą my teraz zaczynamy, ta intencyjna to nie
wstrzymuje tej procedury zawodowej, normalnie utworzenia …
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie, nie. I to może być też kierunek,
który już funkcjonuje w szkole, więc wtedy jak gdyby nie wymagana jest opinia
Rady Wojewódzkiej Pracy, bo aktualnie Rada Rynku Pracy nasza nie obowiązuje
przy zatwierdzaniu nowych kierunków w szkole.
Radny Michał Śliwiński: Już teraz nie?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Powiatowa nie, tylko Wojewódzka.
Radny Michał Śliwiński: Ale od kiedy?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Od zeszłego roku, w 2019 roku
zmieniły się przepisy.
Radny Michał Śliwiński: Okej, i rozumiem, że to jest taki profil, że otwieramy
pod kątem tego, że nam II Liceum zrezygnowało z klasy o profilu obronnym i
teraz próbujemy to uruchomić przy szkole Nr 1, tak?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: To znaczy to normalnie funkcjonuje
w szkole w tej chwili, te oddziały przygotowania, tylko bez żadnego
potwierdzenia…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli mogę. Nasze licea, w ogóle licea
bronią się jak diabeł przed święconą wodą przed klasami mundurowymi i
mundurami w szkole. To jest dłuższy temat, ja zresztą mówiłem o tym na Komisji
Edukacji. Jeszcze raz powtarzam – ten profil wojskowy jest dlatego, abyśmy
mogli uruchomić klasę technik lotnictwa, żeby mieć patronat Ministerstwa
Obrony Narodowej i żeby móc współpracować czy to w formie praktyk czy
jakiegoś dofinansowania małego warsztatu przy szkole z Wojskowymi Zakładami
Lotniczymi. Zresztą naturalne jest chyba też taki profil tej szkoły dlatego, że
16

funkcjonuje ten 10 Pułk Piechoty i są mundury tam, sztandar jest prowadzony w
mundurach, więc wydawało nam się, że jest to naturalne, abyśmy tutaj robili tego
typu profil. Nie jest to mundurówka dla munduru, jak to może tak trochę
funkcjonuje w II LO, tylko konkretnie ma kształcić ta klasa wojskowych
mechaników lotnictwa.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na
utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów
kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. /Zał. Nr 15/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIII/164/2020 RPŁ w sprawie złożenia wniosku o
udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w
Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10
Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania
się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
/Zał. Nr 16/
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Branżowej
Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz
nadania statutu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul.
Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz nadania statutu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu,
przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz nadania statutu. /Zał. Nr 17/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nie głosowali K. Figat, P. Gołaszewski/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIII/165/2020 RPŁ w sprawie utworzenia Branżowej
Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz
nadania statutu. /Zał. Nr 18/
Ad. pkt 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Branżowej Szkoły
II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul.
Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul.
Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.
10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu,
przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.
/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
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Podjęli Uchwałę Nr XXIII/166/2020 RPŁ w sprawie włączenia Branżowej
Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul.
Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 20/
Ad. pkt 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum
przy Muzeum w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
/Zał. Nr 21/
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 XXIII/167/2020 RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum
przy Muzeum w Łowiczu. /Zał. Nr 22/
Ad. pkt 18
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy
ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w
budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /Zał. Nr 23/
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 XXIII/168/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul.
Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu. /Zał. Nr 24/
Ad. pkt 19
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od
skrzyżowania z drogą gminną nr 105370 do granicy administracyjnej z
Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy
Nieborów.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów –
Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370 do granicy
administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Nieborów.
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 powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E
Bolimów – Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370 do
granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Nieborów. /Zał. Nr 25/
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 XXIII/169/2020 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od
skrzyżowania z drogą gminną nr 105370 do granicy administracyjnej z Gminą
Bolimów, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
/Zał. Nr 26/
Ad. pkt 20
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
Radny Jerzy Wolski: Chciałbym zapytać o 50 tys. zł w tych zmianach
budżetowych przeznaczone na ulicę Świętojańską, przez kilka lat tam się nic
wokół tego budynku, wokół placu, nic się nie działo i stąd moje pytanie, jaki jest
zamysł, czy jest jakaś potrzeba konieczna nie wiem, poprawy wizerunku tego
budynku, elewacji, otoczenia? Może kilka słów na co konkretnie z tych 50 tys. zł
będzie przeznaczonych na tejże ulicy.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, jak Pan Radny Wolski zauważył, od
kilku lat ten budynek marnieje, jest to nasz budynek powiatowy, dlatego
podjęliśmy taką decyzję, że trzeba zrobić projekt tego budynku, aby potem można
było albo go wyremontować z własnych środków albo starać się o środki
zewnętrzne, co też wiemy, że może być problematyczne niestety, ponieważ cały
ten budynek jest wynajmowany i ze środków zewnętrznych może być problem,
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natomiast i tak i tak trzeba zrobić termomodernizację tego budynku czy tez
odnowić elewację, żeby ten budynek nie niszczał. W tamtym roku została
przeprowadzona taka kosmetyka, żeby woda, która odpływa, która niszczyła
fundamenty tego budynku, mogła po prostu rurami zostać odprowadzona, żeby
ten budynek nie niszczał, dlatego też został zrobiony taki kosmetyczny remont w
tamtym roku, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy, że musimy wykonać
projekt, ten projekt tak, jak Pan zauważył 50 tys. zł jest w budżecie zaplanowane.
Jak będzie projekt to wtedy będziemy mogli rozważać czy jesteśmy w stanie
przeprowadzić remont tego budynku czy nie.
Radny Jerzy Wolski: Już nie w tej kwestii, ale chciałbym zadać pytanie, to jest
być może pytanie do Zarządu – wiemy, że przetarg na Chruślankę, olbrzymia
inwestycja za ponad 9 mln zł, ponad 9 km drogi do naprawy, nie został jeszcze…
no będzie drugi przetarg 5 czy 6 maja bodajże Pani Dyrektor Gajek mówiła, nie
wiadomo jak ten przetarg się odbędzie, ale gdyby brakło te 300 tys. zł, bo na dzień
dzisiejszy ok. 300 tys. zł nam brakuje to czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć ten
przetarg? No bo chyba wszystkim bardzo zależy nam, żeby ta inwestycja była
zrealizowana.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Sytuacja wygląda tak: podjęliśmy taką
decyzję, że będziemy chcieli po prostu takich sytuacji jak jest teraz, czyli mamy
prawdopodobieństwo takie, że ta droga będzie mogła zostać wykonana w
niższych kosztach, dlatego ryzykujemy po prostu i staramy się o przeprowadzenie
tego przetargu, żeby po prostu w niższej kwocie mamy nadzieję, że taka firma
zgłosi ofertę. Natomiast jeżeli nie zostanie ten przetarg po cenie, którą byśmy
chcieli, czyli niższej niż obecnie, wtedy będziemy musieli rozważać. Mamy
jeszcze oczywiście inne drogi powiatowe i dlatego będziemy to rozważać. Na
pewno chcemy, żeby ta droga została zrobiona, natomiast podjęliśmy taką
decyzję, że warto po prostu jeszcze raz ogłosić ten przetarg, obecna sytuacja
widzimy jaka jest, jaka jest cena paliw na świecie, dlatego też mamy nadzieję, że
oferty będą lepsze.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy ja muszę powiedzieć w ten
sposób, że tutaj, jeżeli chodzi o ta inwestycję, to ona jest inwestycją kluczową i
bez względu na wszystko to taka szansa jak ta, którą mamy teraz i
dofinansowanie, dzięki któremu możemy tą drogę zrobić, to co mówiłem
wcześniej, że ta droga nie była modernizowana przez bardzo długi czas, w
związku z tym myślę, że uda się Zarządowi wynegocjować taką cenę, która
pozwoli na zrealizowanie tej inwestycji. Ja mówię, jestem pełen nadziei tym
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bardziej, że mówię, to jest taka główna inwestycja drogowa w tym roku w naszym
powiecie i myślę, że zostanie zrealizowana. Ja w każdym razie gorąco w to wierzę
i będę zabiegał, żeby udało się to zrobić.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy oczywiście jesteśmy jak
najbardziej za tym, żeby ta inwestycja w tym roku została zrealizowana, dotacja
zresztą jak i na pozostałe drogi, które przekazaliśmy gminom jest bardzo
korzystna i jesteśmy przekonani, że uda nam się tą inwestycję zrealizować. Tym
bardziej, że tak jak mówiłem na Komisji czy w przyszłym czy następnym roku
szykuje nam się duża inwestycja, na którą będziemy się starali też pozyskać
środki, dlatego dobrze by było w tym roku zrealizować inwestycję. Nie
wyobrażam sobie, żeby było inaczej – mówię o Chruślance.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powtórzę, ja też sobie nie
wyobrażam, że może być inaczej, ponieważ mieszkańcy czekają już od ponad
80’tych lat, dzisiaj 2020, czyli ponad 30 lat, więc myślę, że najwyższy czas, żeby
inwestycja została zrealizowana.
Radny Jerzy Wolski: Ja może nie tyle do projektu uchwały, do Pani Skarbnik
mam pytanie, jako że prognoza naszego zadłużenia powiedzmy, prognozujemy,
że na koniec 31 grudnia, na koniec tego roku ok. 30% będzie skala zadłużenia.
Czy na dzień dzisiejszy możemy ocenić, że jest to realne? Bo z kolei słuchamy,
że sytuacja jest dynamiczna w kraju w gospodarce, nie wiemy czym będziemy
obciążeni jako samorząd powiatowy, słyszymy z Warszawy, że Rząd puszcza
oczko co by samorządy mogły się zadłużać troszkę bardziej, rozumiem że może
ten procent zadłużenia – max. 60% będzie mniej, że tak powiem tolerowane, ja
chciałbym osobiście, żeby skala zadłużenia naszego powiatu nie sięgała aż do 40,
50% czy 60%, ale mam też pewne obawy Pani Skarbnik czy na poziomie tych
30% na koniec roku się zatrzymamy. Czy można powiedzieć, że jest zagrożenie?
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Na tą chwilę nie mamy takiego
zagrożenia. Mamy 30%, tam plus minus 30% i póki co tego się trzymamy. Nie
przewidujemy dodatkowych kredytów czy zwiększania kredytu, przynajmniej na
tą chwilę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
/Zał. Nr 27/
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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 XXIII/170/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 28/
Ad. pkt 21
Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającej
Uchwałę
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2020-2023.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2019-2023.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2023. /Zał. Nr 29/
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 XXIII/171/2020 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr
XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na
lata 2019-2023. /Zał. Nr 30/
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Ad. pkt 22
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami. /Zał. Nr 31/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Myślę, że trzymamy się konwencji i jeśli
są pytania to jesteśmy do dyspozycji.
Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, mam dwie sprawy: jedną to taką
dobrą, bo chciałem podziękować, bo czytając materiały ze sprawozdania z prac
Zarządu, że Zarząd pozytywnie zaopiniował pismo Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, którego jestem członkiem, odnośnie nadania naszej bibliotece
im. Stefana Wysockiego – dziękuję bardzo, mam nadzieję, że będzie okazja tak,
jak wczoraj na komisji mówiliśmy kiedyś tam, żeby nadać to imię. A druga
sprawa, no trochę trudniejsza dla mnie, bo akurat nie wiem, internet mi gdzieś
zaginął w omawianiu punktu 8. Ja wczoraj na Komisji Budżetu podnosiłem ten
temat i mam prośbę do Panów Starostów, bo do mnie docierają takie różne głosy,
w ramach realizacji tego największego naszego projektu, który realizowany jest
przez Stowarzyszenie Ja-Ty-My. Nie chce się czepiać, ale odnośnie środków
transportu, wyjaśniała wczoraj mi to Pani Dyrektor, że dwa samochody są
kupione z leasingu, że po skończeniu projektu będą przekazane Stowarzyszeniu,
chociaż przez długi okres czasu będą płacone przez nas w ramach tego projektu i
po prostu nie wiem, zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście to jest dobre
rozwiązanie, żeby po skończeniu projektu, mam nadzieję w przyszłym roku, no
dwuletnie samochody przekazać Stowarzyszeniu. To jednak na razie idzie w
nasze koszty i ja przyznaje się, że nie zabierałbym głosu, tylko takie dziwne
informacje do mnie docierają, że kierowcy, którzy tam pracują, zarabiają po 4 tys.
zł netto, że właśnie jeżdżąc tymi samochodami, że posiłki, które są dowożone, jak
nie ma kogoś w domu to są pod domem zostawiane i … No nie wiem, jeżeli to
jest prawda to przyjrzyjcie się temu, jeżeli nie to może ktoś złośliwie takie uwagi
mi tutaj dostarcza, szczególnie, że nie mam za bardzo zaufania do osoby, która
nadzoruje ten transport i proszę, jeżeli te uwagi są złośliwe – trudno, przekazałem,
bo takie mam, natomiast jeżeli nie to proszę przyjrzyjcie się tej sprawie.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, dowożenie tych posiłków i
temat tych posiłków nie jest jakby po naszej stronie. Druga sprawa – ten projekt
może być kontynuowany i nie musi koniecznie skończyć się w ciągu dwóch lat,
to jest druga sprawa. Trzecia sprawa – jednak trzeba oddać, że Stowarzyszenie
Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My zatrudnia i stara się to robić, osoby
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niepełnosprawne i często faktycznie ta jakość usług jest słabsza, ale na przykład
przy temacie posiłków no to wiemy, że są zgłaszane problemy, są problemy na
przykład, ale to są procedury, jest przetarg i kto daje najniższą cenę ten wygrywa
ten przetarg, zdaje się z tego co wiem to jakaś firma ze Skierniewic wygrała ten
przetarg, łowickie chyba nawet w ogóle nie wystartowały a szkoda, bo myślę, że
większy zarobek dla takiej firmy byłby, gdyby ona była z Łowicza, ale jest tak,
jak jest. Rynek pracy do tej pory, ja nie wiem czy on się zmienił w wyniku
epidemii, ale był taki, że trudno było znaleźć też kierowców do rozwożenia tych
posiłków. Natomiast jeśli chodzi o leasing to faktycznie jeszcze przyjrzymy się
bardziej, ale tak jak mówię, nie jest to po naszej stronie, ale przyjrzymy się
osobiście, bo… chyba, że Pan Sekretarz tutaj coś doda w tym temacie.
Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
to wszystko zależy od tego, jak są w projekcie podzielone zadania i
odpowiedzialność za te zadania i w konsekwencji tego później, jak później zostaje
podział tego majątku od strony projektu, w tym przypadku pomiędzy
Stowarzyszeniem a Powiatem. Tego nie wiem, myślę że to jest napisane w
projekcie i musimy to sprawdzić.
Radny Jerzy Wolski: Chciałem zapytać o Skansen w Maurzycach, jako że
zawsze w pierwszą majówkę, od 1 maja normalnie zaczynał funkcjonować i tętnić
prawdziwą parą. Wiemy co się narobiło w ostatnim roku i pytanie moje brzmi: na
jakim etapie są prace porządkowe, może tak, bo już nie chodzi o remontowe, bo
tam jest tak naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, Pan Starosta Malczyk się tutaj,
no chcę zobaczyć co się w tej chwili dzieje, praktycznie mam nadzieje za chwilę
będzie duży ruch a jest ogrom prac tam jeszcze do wykonania i jakoś tak nie
zauważyłem, żeby coś się działo.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak Panie Radny, byłem tam
kilkukrotnie w miesiącu kwietniu, teren jest przygotowany, nadzorowałem prace
Muzeum, Skansen jest przygotowywany. W tym momencie też muszę
powiedzieć, że środki, które w tamtym roku były przekazane na wymianę ławek
przy amfiteatrze, ławki zostały wymienione, teren jest posprzątany po sezonie
zimowym. W tej chwili, jeżeli chodzi o prace przy naprawie stodół, które zostały
zniszczone podczas wichury, która miała miejsce w tamtym roku, w tej chwili
Dyrektor będzie przeprowadzał przetarg na remont tych 3 budynków, zobaczymy
w dalszej części w jakiej kwocie będzie wycena tego remontu, będziemy wtedy
podejmować decyzje czy damy radę w tym roku wyremontować wszystkie
budynki czy nie. Zarząd cały czas kontroluje nadzoruje pracę, jeżeli chodzi też o
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Skansen, o Muzeum, więc Skansen jest przygotowany w 99% do przyjęcia
turystów i jeżeli będzie przygotowany w 100% to informacja od Dyrektora
Muzeum będzie podana do opinii publicznej, że można już odwiedzać Skansen.
Na chwilę obecną wiem, że to będzie w przeciągu dwóch tygodni, czyli miejmy
nadzieję, że na początku maja Skansen już będzie dostępny dla turystów.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przed naszą sesją była konferencja prasowa
Premiera w sprawie otwierania się niektórych muzeów, jeszcze szczegółów nie
znamy, ale liczymy na wolnym powietrzu będzie można otworzyć jak najszybciej.
Oczywiście żal tej majówki, która zawsze dawała, sporo ludzi odwiedzało i
dochód z biletów był spory i gastronomia, która tam funkcjonowała no to też
głównie koncentrowała się na majówce, jako jednym z tych najważniejszych
punktów w roku, gdzie można było zarobić.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze tylko chciałbym dodać, że
Dyrektor też stara się wdrożyć swój zamysł funkcjonowania Skansenu, dlatego
też w tym roku posadził dodatkowe drzewa, też zasiał len, żeby przedstawić
mieszkańcom także inne uprawy, turystom przyjeżdżającym, nie tylko z Łowicza,
ale z innych części Polski, żeby ten Skansen jeszcze bardziej zachęcał do
odwiedzin. Więc cały czas prace tam trwają, pracownicy Muzeum w czasie, kiedy
nie było możliwości pracy w Muzeum przebywali w większości czasu w
Skansenie i tam ten teren porządkowali.
Radna Katarzyna Słoma: Ja jeszcze chciałam zapytać, jak już jesteśmy w
temacie turystyki i tak optymistycznie podchodzimy do tematu możliwości
zwiedzania Muzeum, Skansenu to chciałam zapytać, co z informacją turystyczną
w Centrum Promocji, czy ona nadal będzie funkcjonować, czy w jakiś sposób
ewentualnie przygotowujemy się na powrót turystyki, bo rzeczywiście ta branża
mocno ucierpiała w zaistniałej sytuacji i chciałam zapytać, jak jesteśmy
przygotowani, żeby ewentualnie później tych turystów z powrotem do naszego
regionu zachęcić, dalej zapromować. Czy są jakieś działania podjęte?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Podjęliśmy decyzje o zamknięciu Centrum
Informacji Turystycznej, w obecnym kształcie funkcjonowania Centrum
uważamy, że taka decyzja jest słuszna. Miasto nie podjęło z nami jakoś
wspólnych tutaj działań a Miasto i Gmina Nieborów powinny być bardzo
zainteresowane tym, żeby tutaj nas wspomagać. Zresztą nad samym Centrum też
głęboko się zastanawiamy, nad funkcjonowaniem jego w takiej formie, nie wiem
czy Państwo śledzą w jaki sposób funkcjonują placówki kulturalne, nie tylko w
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Łowiczu, ale w całej Polsce, bo przecież każdy może to śledzić, dopingować
Centrum do pracy, może tak powiem, w ciągu ostatniego miesiąca.
Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, to smutna wiadomość, że informacja
turystyczna przestaje funkcjonować. Rozumiem, że ten trudny czas faktycznie
wyklucza funkcjonowanie informacji turystycznej, ale przecież wrócimy do
normalności i kiedyś trzeba będzie i w tym zakresie realizować właśnie tę misję
turystyczną powiatu. Czy to już faktycznie jest decyzja, która wyklucza
informację turystyczną definitywnie, kto prowadził rozmowy z Miastem i z
Urzędem Gminy Nieborów? Mam nadzieję, że nie czekali Państwo po prostu na
kontakt z tych stron, ale również z Państwa strony wyszła jakaś inicjatywa.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, jak powiedziałem wcześniej, myślimy
nad całkowitym przemodelowaniem funkcjonowania, nawet nie tyle Centrum co
promocji powiatowej. Rozmowy, mogę powiedzieć tak, że formalnych –
wymienianie się pismami nie było, rozmowy z Miastem generalnie są trudne, cały
czas nie otrzymaliśmy podziału działki, abyśmy mogli pobudować salę
gimnastyczną przy ZSP Nr 4. Jeżeli w tak podstawowej sprawie czekamy już
półtora roku no to o czym mamy rozmawiać.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, skoro jesteśmy przy Centrum Promocji, no
Centrum Promocji już ponoć nie istnieje. Ja 2 czy 3 miesiące temu na Komisji
Gospodarczej zadałem pytanie, jaki pomysł w takim razie Państwo, mówię do
Zarządu, macie na pierwsze i drugie piętro i dowiedziałem się na Komisji, bodajże
od Członka Zarządu Pana Janusza Michalak, że w zasadzie każdy z trójki
Członków Zarządu ma inny pomysł na funkcjonowanie tego budynku stricte, ja
już nie mówię o Centrum. Pytam konkretnie o pierwsze piętro, drugie – no
przecież jakiś zamysł musi być.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi tylko o budynek Centrum
no to w tym momencie funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych na drugim piętrze.
Jak podejmiemy decyzję co dalej z funkcjonowaniem Centrum to także powiemy
jaki mamy zamysł na parter i pierwsze piętro Centrum Promocji.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jesteśmy również otwarci na propozycje,
no sposób odbywania tej sesji no nie daje możliwości na jakąś długą dyskusję,
natomiast no jeżeli byście Państwo też mieli jakiś pomysł i przelali na papier,
nawet w kilku punktach czy na e-maila i podrzucili to na pewno też będziemy
brali pod uwagę, potraktujemy to na zasadzie burzy mózgów. Cały czas myślimy
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o tym, jak to przemodelować, żebyśmy my byli zadowoleni no i mieszkańcy
przede wszystkim, żeby byli zadowoleni.
Radny Jerzy Wolski: I żeby budynek nie stał pusty.
Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, ja jeszcze raz w tym temacie.
Przytoczył Pan sytuację współpracy Powiatu z Miastem w kontekście działki przy
Ekonomiku, ja jednak uważam, że nie jest to miarodajne akurat w tym kontekście,
no bo jednak inne osoby prowadzą tą sprawę i inne prowadziłyby tematy
turystyczne. Ponawiam pytanie, czy podjęli Państwo jakąkolwiek próbę…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale Panie Radny, Pan wybaczy, ja o tym
rozmawiam z Burmistrzem, ja nie będę ze wszystkimi na ten temat rozmawiał. Ja
coś ustalam z Burmistrzem, dostaję informację zwrotną. Mnie tak naprawdę nie
interesuje, Pan wybaczy to kto to robi, tak.
Radny Krystian Cipiński: Ale mam wybaczyć, że przerwał mi Pan zapytanie
czy…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Też, jeśli można.
Radny Krystian Cipiński: Dziękuję. Panie Starosto, pytanie konkretne: czy
rozmawiali Państwo z Miastem w temacie turystyki, bo teraz, jeżeli Państwo
pozbywają się tej funkcji informacji turystycznej, no to ten ciężar spadnie na barki
Miasta.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zgodnie z zadaniami. Nie oznacza to, że
będzie znajdować się przy Centrum czy w ogóle instytucja zajmująca się
promocją powiatu. Nie będzie można uzyskać informacji na temat Ziemi
Łowickiej. Nie wiem czy to wystarczająca odpowiedź.
Radny Krystian Cipiński: No tak średnio bym powiedział, ale przyjmijmy, że
już nie będę drążył tematu.
Radna Katarzyna Słoma: To ja jeszcze tylko tak na koniec, a co z pracownikami
Informacji Turystycznej? Czy oni mają szanse, nie wiem, skoro ta informacja nie
będzie funkcjonować to czy oni może będą do Muzeum oddelegowani, bo kiedyś
wiem, że kiedyś był taki pomysł na sesji, że w momencie przekształcania Centrum
część pracowników może być oddelegowana np. do Muzeum w Łowiczu, na
ekspozycję czy gdzieś w inne miejsca. Więc co w związku z pracownikami
Centrum, którzy pracowali w Informacji Turystycznej?
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tam pracowały dwie osoby, obie
przygotowały propozycję przesunięcia do innych jednostek bądź wydziałów.
Jedna osoba skorzystała, przeszła do Wydziału Komunikacji, gdzie była dla
wzmocnienia, te kolejki jakie są to wiemy, natomiast druga osoba dostała
propozycję przejścia do Muzeum - niestety odmówiła. No my tutaj mamy czyste
sumienie.
Radny Piotr Gołaszewski: Mam takie pytanie do Zarządu: jak się wydaje
Panom, dlaczego sprawa z tą działką na salę dla ZSP Nr 4 tak długo to trwa, bo
nie wiem czy to mam traktować jako działanie Miasta na niekorzyść szkoły.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No nie wiem, nie chciałbym już drążyć tego
tematu. To tutaj wiele nie zmienia, mieliśmy w trakcie też takie dziwne dosyć
rozmowy, jeśli idzie o sprawy koronawirusa i miejsca na zbiorową kwarantannę
z Miastem, były one trudne i one potwierdzają to, że ciężko jest rozmawiać z
Miastem czy o drobnej sprawie czy o sprawie dużej.
Ad. pkt 23
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Muszę powiedzieć, że ten okres,
który jest w tej chwili jest okresem szczególnie dla mnie trudnym, ponieważ wiele
takich uroczystości, w których zawsze miałem okazję uczestniczyć, które
reprezentowałem, nasz powiat. W tej chwili można powiedzieć, że jest to bardzo
utrudnione. Staram się w miarę możliwości tutaj w Starostwie wszelkiego rodzaju
problemy rozwiązywać, jeżeli się pojawiają przygotowywać do sesji. 10 kwietnia
wraz ze Starostą Panem Marcinem Kosiorkiem złożyliśmy kwiaty przy Pomniku
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w związku z 10-tą rocznicą tej katastrofy,
uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty i w Komisji Budżetu i Komisji
Rozwoju. Mam nadzieję, że w następnych miesiącach będzie to wszystko
normalizowało się i będziemy mogli bardziej aktywnie, ja przede wszystkim,
angażować się w sprawy, natomiast mówię, w miarę możliwości staram się
wykonywać swoje obowiązki.
Ad. pkt 24
Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja może zacznę od tego, że no chciałem
to oficjalnie powiedzieć i podziękować Panu Wojewodzie za zaangażowanie i
oczywiście nieocenionej Pani Bogusi Kapuście – Pani Dyrektor z Urzędu
Wojewódzkiego, jeśli idzie o pracę nad Funduszem Dróg Samorządowych, bo
Powiat Łowicki znowu muszę powiedzieć, przy dużo mniejszej ilości środków
rozbił bank – 8 248 626,00 zł, taka jest kwota dotacji. W planach jest zrobienie
30 km dróg, ja je wymienię: to jest nasza inwestycja – droga nr 2746E Krępa –
Chruślin, o której mówiliśmy, droga 2707E Kiernozia – Luszyn i droga
Niedźwiada – Wyborów. To są generalnie spore odcinki, Kiernozia – Luszyn,
może mnie ktoś poprawi, ale to jest ponad 6 km, Niedźwiada – Wyborów to ponad
4 km, Bąków Górny – Leśniczówka, tutaj szkoda, że Pan Wójt się pospieszył ze
swoimi drogami, bo być może gdyby złożył jedną z tych dróg, które nie przeszły
to połączylibyśmy tą drogę do Soboty, jest to zniszczona droga, no i Kocierzew
Południowy – Jeziorko, tutaj też koło 3 km o ile pamiętam i kawałek drogi w
miejscowości Goleńsko w Gminie Chąśno, także wszystkie te nasze drogi
przeszły i trochę tak rozmawialiśmy, że przetargi można już rozpoczynać,
liczymy na dotrzymanie umów przez wójtów, którym dziękujemy za złożenie i
radom gmin za złożenie wniosków i myślę, że też tutaj naszym obowiązkiem jest
jakby zrobić wszystko, aby te inwestycje zostały przeprowadzone, bo gospodarka
jest w stanie wiemy wszyscy jakim a budowa tych dróg jest dużym wkładem w
rozwój gospodarki w utrzymaniu miejsc pracy, także w strategicznych
dziedzinach, takich jak budownictwo. Chciałem podziękować też wójtom i Panu
Burmistrzowi, przechodzę do drugiego tematu, za zespół wymazowy, ponieważ
my przeznaczyliśmy pewną pulę środków, która była w rezerwie kryzysowej a
pula się kończy, natomiast zespół podpisał umowy już w tej chwili z większością
gmin i tutaj szczególne ukłony dla Miasta i Pana Burmistrza, bo spory ciężar na
siebie weźmie tych wymazów. Wiadomo jak duże napięcie jest wśród rodzin,
ludzi którzy są na kwarantannie, staramy się wymazywać wszystkich tutaj. Też
udało nam się no taki niepokój w DPS w Borówku w ten sposób rozbroić, niektóre
DPS-y tego nie robiły, nie zrobiły chociażby w sąsiednim Głownie, gdzie pojawił
się problem, natomiast my wymazaliśmy tutaj wszystkich pracowników i
będziemy to robić systematycznie, zgodnie z procedurami Sanepidu, czyli można
to robić co 7-9 dni i będziemy wymazywać pracowników DPS-u. Natomiast jeśli
idzie o pracowników szpitala to tym zajmuje się sam szpital i my się tutaj jakby
Pani Dyrektor się nie wtrącamy i lekarzom, natomiast o wszystkie ośrodki dbamy,
też w tej chwili, bo są prywatne czy prowadzone przez organizacje pozarządowe
miejsca, gdzie przebywają osoby starsze, chociażby Dom Pogodnej Starości im.
31

Jana Pawła II prowadzony przez Fundację ,,Czyń Dobro”, także w tej chwili
zespół wymazowy będzie wymazywał pracowników tych placówek, gdzie są
osoby starsze i bardziej narażone na zarażenie.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja jeszcze też chciałbym, po części już na
jednej z komisji dziękowałem, ale jeszcze raz bardzo ważne, żeby podziękować
Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu na czele z Panią Dyrektor i
pracownikami, którzy przygotowali bardzo dobrze wnioski, które zostały
pozytywnie zweryfikowane, rozpatrzone przez Wojewodę, a także zatwierdzone
przez Premiera, to też kolejny raz nasza jednostka wykazała się można
powiedzieć dużą inwencją przekazując te drogi gminom. Też dziękujemy wójtom
za to, że zrozumieli, że taki pomysł jest i warto było z niego drugi raz skorzystać,
a także podziękowania dla Wydziału naszego Inwestycji i Zamówień
Publicznych, który także złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego ,,Wiedza
plus Sport – rozbudowa infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej” został też
pozytywnie rozpatrzony, tutaj też Wydział dużo pracy włożył w to, żeby ten
wniosek został pozytywnie rozpatrzony i trzeba pracownikom za to podziękować,
tutaj słownie, ale również staramy się zawsze w inny sposób. A radnym
dziękujemy za cierpliwość, że te sesje wyglądają w tej chwili tak i każdy to
rozumie, mamy nadzieję, że w przyszłym miesiącu, czy to w maju a jeżeli nie
będzie w maju to w czerwcu, będziemy mogli już w normalnych warunkach
przeprowadzić komisje i sesję, ale dziękujemy za całą cierpliwość.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze dodam, że ten wniosek pozytywnie
został zaopiniowany w kwestii merytorycznej, jest duża szansa, że po prostu ten
1,3 mln zł ponad dotacji na to boisko w I LO i na sprzęt i siłownie w dwóch innych
szkołach zostanie złożony. Szanowni Państwo, jak będziecie jechać po Łowiczu
to zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak wyglądają mury ZSP Nr 1 Technikum
na Podrzecznej, podjęliśmy decyzję, że kawałek tych murów zostanie po prostu
zabezpieczone, żeby było widać jak XIV czy nawet XIII-wieczna cegła z rudą
wyglądała. Polecam, dla miłośników historii to nie lada gratka.
Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, okazuje się, że jednak współpraca z
Miastem jest, skoro Pan chwali akurat w tym konkretnym przypadku. Ale nie o
tym miałem powiedzieć. Miałem pogratulować jak najbardziej tych pozyskanych
środków na remonty dróg, to kawał dobrej roboty. To, o czym Pan wspomniał,
czyli o remoncie elewacji ZSP Nr 1 i odsłonięciu tej starej cegły – też bardzo fajna
decyzja, też pogratulować. Panie Starosto, w formie takiego luźnego zapytania,
nie składam tego na piśmie, po prostu sygnalizuję: ze strony mieszkańców padła
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taka propozycja, żeby utworzyć przejście dla pieszych na ulicy Jana Pawła na
wysokości, gdzie ona się krzyżuje z ulicą …. Zaraz, moment, uciekła mi nazwa…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To może umówmy się tak, najlepiej to w
takiej formie, żeby pismo do tego zespołu, który zajmuje się wyznaczaniem…
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: … i ten zespół jest od tego, żeby
rozpatrywać takie wnioski i już.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, tak, spotykamy się, więc proszę
złożyć takie pismo do tej komisji i będzie rozpatrzone. Była rozmowa jakiś czas
temu z Panem Burmistrzem o tym, no ale to może porozmawiamy już nie na sesji
i przedstawię jak to wyglądała ta rozmowa. Oczywiście Burmistrz też był
pozytywnie zainteresowany, żeby wspomóc tą inwestycję, czyli żeby takie
oświetlenie tam powstało.
Radny Krystian Cipiński: Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, chodzi o
przejście dla pieszych, czyli po prostu o utworzenie nowego przejścia w połowie
drogi mniej więcej, od OSIR-u do Dobrego Pasterza, tam jest krzyżówka z ulicą
przy szpitalu, nazwa tej ulicy mi niestety umknęła, nie mogę sobie przypomnieć,
tam jest naprawdę spory odcinek, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, ale to jest
drobnostka. Inne pytanie tutaj Panie Starosto, bo teraz dużo kontrowersji budzi
temat wież antenowych 5G. Czy już na terenie powiatu jakieś wnioski w tej
sprawie wpływały, czy ktoś będzie próbował tutaj takie wieże stawiać?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jako że spodziewałem się takiego pytania,
nawet sam pytałem Dyrektora Malejkę, otrzymałem informację, że firmy stawiają
maszt, ale nie piszą czy to będzie 5G czy to będzie cokolwiek innego, po prostu
stawiają maszty, więc my informacji nie mamy, ale z tego co wiemy to do tej pory
nie ma czegoś takiego u nas.
Radny Michał Śliwiński: Ale jest dzisiejsza informacja, że Rząd wstrzymał
wydawanie licencji na 5G, także tutaj na razie możemy być spokojni.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem, kiedyś tu jak mieliśmy rozmowy
z Dyrektorem Politechniki to on bardzo był zachwycony tą formą przekazywania
informacji czy sieci i chciał cały kampus politechniki zrobić to w 5G, tam jakieś
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rozmowy prowadził z Erickssonem, Huaweiem, ale się chyba ostatecznie nie
dogadał.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Drodzy Państwo, ja jednak
mimo wszystko chciałbym jeszcze wrócić do tematu współpracy Powiatu z
Miastem, bo to troszeczkę co Pan Starosta dzisiaj powiedział jest niepokojące, nie
miałem wcześniej tych informacji – chodzi mi tutaj oczywiście o salę
gimnastyczną przy ZSP Nr 4 i w związku z tym mam do Zarządu i do Pana
Starosty takie pytanie, bo o ile dobrze pamiętam to tam była możliwość wsparcia
budowy tej sali gimnastycznej. Czy w związku z brakiem tego porozumienia…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No tak, tak, nie wchodzi w grę. W
przyszłym roku nie wchodzi w grę, bo to był do końca marca termin składania do
Ministerstwa Sportu na 50% dofinansowanie i w tej chwili nie ma w ogóle mowy
o tym.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Czyli na ten moment
praktycznie przekreślamy jakiekolwiek możliwości współfinansowania.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Na przyszły rok tak.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To jest bardzo zła
informacja, myślę że nie tylko dla mieszkańców powiatu, ale przede wszystkim
dla uczniów tej szkoły, ale jednocześnie i dla mieszkańców miasta. Pan Radny
Cipiński był bardzo zainteresowany, o ile dobrze pamiętam, bo rozmawialiśmy
na ten temat.
Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
ja w kwestii formalnej. Jeżeli chodzi o kwestię technologii 5G – po pierwsze
ustawa regulująca kwestię telekomunikacji została zmieniona i zostały zmienione
zapisy o tak jakby możliwości stawiania mocniejszych nadajników, może nie
mocniejszych, ale o wyższej częstotliwości, to po pierwsze. Po drugie generalnie,
jeżeli jako obywatele chcecie Państwo zastosować pewne zmiany to trzeba
stworzyć taki nie wiem, ruch obywatelski i unieważnić. Operatorzy jeśli będą
rozbudowywali sieć to nie będą już stawiali nadajników na tych wieżach,
ponieważ będzie to inny system, mniejsza moc, większa częstotliwość a o wiele
częściej stawiane i praktycznie na każdej latarni miejskiej czy wiejskiej czy na
każdym elemencie infrastruktury prywatnej/publicznej będzie można taki mikro
nadajnik przylepić, bez szczególnych obostrzeń w zakresie ustanawiania kwestii
środowiskowych. To jest w ogóle inna filozofia i trzeba oddziaływać bardziej
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powszechnie w ramach ogólnopolskich protestów, żeby cokolwiek zmienić. Nie
będziemy mieli nawet świadomości jak ta sieć się rozrośnie, jak nas będzie
oplatała.
Radny Krystian Cipiński: Faktycznie w nawiązaniu do słów Pana Radnego
Waldemara Krajewskiego, jestem żywo zainteresowany tematem sali
gimnastycznej przy ZSP Nr 4, jestem absolwentem jest szkoły, także jak
najbardziej to nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, dlatego też interesuje mnie
gdzie ta współpraca, na jakim etapie akurat w tym zakresie powiatu z miastem
ustała, gdzie to się zakorkowało, jeżeli Pan Starosta mógłby mi powiedzieć, bo
nie chciałbym też, żeby był taki ogólny wydźwięk jakiegoś antagonistycznego
podejścia, jakiejś totalnej niechęci ze strony miasta, jeżeli chodzi o współpracę z
powiatem, bo gdzieś nawet słyszeliśmy, że jakaś tam współpraca jednak jest. I
nawet w kwestii respiratorów, które miasto też zakupiło bądź planuje zakupić, nie
wiem na jakim to jest etapie, dla szpitala i środków przekazywanych na walkę z
koronawirusem, także wydaję mi się, że chyba tak źle nie jest, jak jest to
rysowane, ale jeżeli jest jakakolwiek no tutaj ciężka kwestia do uzgodnienia
wspólnych postanowień w zakresie sali gimnastycznej, to chciałbym wiedzieć
gdzie faktycznie to wszystko utknęło.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może taka nasza postawa jest, trochę takiej
naszej irytacji i bezradności, bo pisma, rozmowy takie face to face z Panem
Burmistrzem to już od stycznia minionego roku – 2019 prowadziłem i oczywiście
zgoda była. W końcu poszło pismo, wróciło pismo, poszło kolejne pismo i słyszę,
że jesteśmy na etapie od kilku miesięcy dzielenia przez Panią Dyrektor Gajewską
działki na Kaliskiej, gdzie prosiłem Pana Burmistrza w styczniu albo lutym, że
chcemy złożyć do końca marca ten wniosek i zależy nam na czasie.
Radny Piotr Gołaszewski: Panie Radny Cipiński, jak chce Pan wiedzieć, gdzie
to utknęło to Pan się spyta swojego szefa a nie Starosty, to może wtedy Pan
odpowiedź faktyczną uzyska.
Radny Krystian Cipiński: Panie Piotrze Gołaszewski, jest mi po ludzku po
prostu przykro. Znamy się, przynajmniej Pan zna mnie od dziecka, ale te takie
prywatne wycieczki na sesji pojawiają się nie pierwszy raz. Zapytałem Pana
Starostę, bo akurat z Panem Starostą mogę tutaj na forum na sesji porozmawiać.
Jeżeli będę widział Pana Burmistrza to oczywiście zapytam, ale w pierwszej
kolejności chciałbym zapytać Pana Starostę, także sprawy prywatne i zawodowe
i okołozawodowe chciałbym, żeby jednak były poza sesją rozwiązywane.
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Radny Piotr Gołaszewski: Ale to są sprawy samorządowe a nie prywatne.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chcę powiedzieć w ten sposób, że
bardzo bym prosił i na to zawsze zwracam uwagę, żebyśmy starali się w miarę
możliwości nawzajem się traktować, żeby nie było takich sytuacji, takich
animozji, bo myślę, że to nie jest do niczego potrzebne. Najważniejsze jest to,
żeby powstała sala gimnastyczna i to powinno przyświecać nam wszystkim i
dzisiejsza nasza sesja mam nadzieję przyczynić się do tego, żeby ta sprawa została
posunięta do przodu, ponieważ z tego co ja jeszcze w ubiegłej kadencji
wielokrotnie mieliśmy okazję uczestniczyć czy w szkole czy w różnego rodzaju
spotkaniach to ta młodzież chodzi na zajęcia wychowania fizycznego na OSIR, w
związku z powyższym no tu jest problem, który myślę, że każdy zna od wielu
wielu lat i myślę sobie w ten sposób, że musimy ten problem rozwiązać, jak
najmniej emocji, tylko rozwiązanie tej sytuacji a myślę, że to będzie z korzyścią.
Przed chwilą bardzo dużo mówiliśmy o tym, że udało się tych dróg, udaje się
modernizować szkoły, jak np. szkołę na Podrzecznej. No tutaj tego naprawdę
brakuje dzisiaj, żeby ta hala powstała i myślę, że to porozumienie jest możliwe i
uda się to zrealizować w przyszłości. Natomiast tutaj tak jak teraz powiedziałem,
starajmy się w sposób taki rzeczowy, jak najmniej emocji, żeby wzajemnych było
wypowiedzianych z Państwa strony. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że jest
to pierwsza nasza sesja online i widzę, że jak na sali tak i w trakcie tej naszej sesji
emocji nie brakuje.
Radny Michał Śliwiński: Ja chciałem Panu Przewodniczącemu podziękować, bo
już miałem powiedzieć, że dzisiejsza sesja nawet bardzo spokojnie przebiegła, ale
na sam koniec niestety niektórzy nie wytrzymali, więc dziękuję Panie
Przewodniczący za upomnienie o wycieczki takie osobiste do siebie nawzajem
Panowie, głównie tutaj do Piotra się zwracam. Jeżeli chodzi o problem podziału
tej działki przy sali gimnastycznej to były już rozmowy toczone z Panem
Burmistrzem jeszcze w poprzedniej kadencji, to nie jest nowy temat, który jeszcze
nie został rozwikłany. To naprawdę bardzo długo trwa. Wola była już od
początku, ale tego podziału w dalszym ciągu nie można się było doczekać, także
to nie jest tylko w sensie niemoc obecnego Zarządu.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko jeszcze do słów Radnego
Michała Śliwińskiego – zgadza się oczywiście, projekt sali gimnastycznej jest
projektem poprzedniego Zarządu, chcieliśmy to dalej kontynuować, dlatego
zgadza się to co Pan mówi.
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Radny Michał Śliwiński: Tylko brak działki jest.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, ale projekt też już był dawno, przez
poprzedni Zarząd zaprojektowana została sala i czekaliście także na decyzje Pana
Burmistrza i tak jak my teraz czekamy, więc jednak jest jakiś problem.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Tylko dwa zdania
dosłownie do tego, co przed chwilą rozmawialiśmy – no to tylko świadczy o tym,
że jednak gdzieś jest szkopuł i o tym nie rozmawiamy od roku, tylko od kwietnia
mniej więcej a na tym traci tylko młodzież, no nikt inny, tylko nasza młodzież
powiatowa/miejska i to jest najbardziej przykre. Przechodzą nam środki gdzieś
zewnętrzne, które też mogliśmy pozyskać i myślę, że to są główne straty.
Radny Aleksander Frankiewicz: Chciałbym kilka zdań powiedzieć do tematu
tej drogi od Bąkowa do Leśniczówki. No jak pamiętamy dobrze, bardzo mocno
zabiegaliśmy, żeby ta droga była bardziej od Bąkowa Dolnego do Soboty. No
tutaj, jak słucham w tej chwili tych rozmów i tych gdzieniegdzie pojawiających
się jakichś tam kłopotów, niezrozumienia, no tak wynika teraz sytuacja między
tymi naszymi np. gminami Zduny czy Bielawy. W Gminie Bielawy wydaje się,
że odbierają brak inwestycji w sposób taki trochę trudny mieszkańcy, nawet i
radni a wiemy jaka była przyczyna. No chcieliśmy ewidentnie tam zrobić drogę,
ja osobiście bardzo dużo razy powtarzałem, że ten odcinek jest tam krytyczny,
bardzo krytyczny i niestety to przez władze gminy, trzeba to wprost powiedzieć,
przez decyzję władz gminy no tej drogi tam nie możemy przynajmniej w tym roku
zrobić a byłby piękny odcinek, dokończony i mieszkańcy byliby bardzo
zadowoleni. No te niezrozumienia czy jakieś nieścisłości gdzieś się pojawiają, no
i kłopoty potem też trzeba tłumaczyć i o tym mówić – nie są po naszej stronie. Ta
droga zostanie przerwana w Leśniczówce, gdzie tam się zaczyna dopiero wielki
kłopot, zresztą Pan Radny Jacek Chudy wie dokładnie też jak tam wygląda ta
droga. No nic nie możemy w tym momencie zrobić, no ale to już też trzeba
mieszkańcom gmin też tłumaczyć dlaczego oni akurat tej drogi w tej chwili nie
mają. No nie po naszej na pewno stronie, nie po stronie Zarządu Dróg czy Powiatu
tutaj jest ta krytyczna sytuacja, tylko akurat z drugiej strony. To tyle, szkoda, bo
tam akurat z drugiej strony droga była bardzo przydatna, niewielki odcinek, kilka
kilometrów a mielibyśmy pięknie zrobiona drogę do samego końca.
Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Aleksander, wspólnie
działamy, żeby poprawić bezpieczeństwo i z Jurkiem i z Tobą na tej drodze i żeby
ta inwestycja została wykonana. No jest jakaś przyczyna, nie wiem, komunikacje
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wewnętrznej czy może niedomówienia się. Miejmy tą drogę w pamięci dlatego,
że naprawdę stan jej jest bardzo zły i wielu mieszkańców zwraca się o to, żeby
przynajmniej te pobocza w najbliższym czasie jakoś utrwalić, naprawić, bo dziury
są rzeczywiście bardzo głębokie i można zrobić sobie krzywdę. Ja jestem pełen
tej nadziei i że w najbliższym czasie znajdą się środki i ta droga, nie tylko te drogi,
bo w Gminie Bielawy dawno żadnych inwestycji nie było. Pamiętamy remont
703, gdzie ciężki sprzęt, ciężkie samochody rozjeżdżały drogi gminne, no Pan
Wójt w Gminie Bielawy stara się, żeby te drogi gminne jak najszybciej naprawić,
ponieważ jest kłopot z dojazdem w tej chwili po tych drogach, bo one są po prostu
rozjeżdżone. Proszę o wsparcie Zarządu w tej kwestii, Gmina Bielawy to sieć
dróg z Gminą Zduny o największej długości i mam nadzieję, że Państwo w
najbliższym czasie nie tylko pomyślą, Zarząd, o tej drodze Leśniczówka – Bąków,
ale też jest Leśniczówka – Bogoria, gdzie chcielibyśmy jako mieszkańcy
składaliśmy petycję z wieloma tam 400 podpisów było mieszkańców, żeby ta
drogę zrobić i połączyć nasze gminy, bo to jedyny kawałek drogi, gdzie
rzeczywiście ten asfalt jest niezbędny. Również proszę zweryfikowanie Zarządu
tych kwestii planowania dróg dlatego, że mówię, jakiś przegląd tych dróg. Wiem,
że jest na bieżąco robiony, ale z pewną wnikliwością trzeba by podejść do tej
kwestii, bo kolokwialnie powiem – zostaliśmy rozjechani przez remont 703
wojewódzkiej i naprawa tych naszych dróg i powiatowych jest niezbędna. To
niesie za sobą, doskonale o tym wiemy, ogromne koszty, ogromne środki.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja od vocem, bo tu Pani Kasia się zgłasza,
ale jeżeli Pani Kasia pozwoli. Priorytetem naszym na najbliższy rok będzie i
będziemy do tego namawiać was wszystkich remont mostu w Kompinie. Liczymy
na to, że Rząd ogłosi, bo były takie deklaracje chyba przedwczoraj Ministra
Adamczyka. Oczywiście nie liczymy na to, że to 100% dofinansowanie, a jednak
remont tu to jest duży koszt. Od tego będzie zależało nasze pozostałe spojrzenie
na drogi, oczywiście te drogi, które są najbardziej zniszczone a ta, o której
mówimy tutaj, czyli od Bąkowa do Soboty jest jedną z bardziej zniszczonych dróg
na terenie powiatu, zresztą i w tamtym roku ta droga, która była robiona na terenie
Gminy Zduny no to była droga, która znikała, no to w pierwszej kolejności
będziemy namawiać Państwa Radnych, żeby takie drogi właśnie remontować czy
robić je. No i liczymy na to zrozumienie, bo sprawa mostu w Kompinie jest
sprawą taką bardzo zagrażającą bezpieczeństwu na tej drodze, zresztą ruch tam
się odbywa spory mimo tego, że most w stanie jakim jest to każdy widzi.
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Radna Katarzyna Słoma: Ja mam pytanie niezwiązane z drogami, chciałam
zapytać Pana Starostę, Zarząd jak wygląda kwestia zajęć online w szkołach. Czy
nauczyciele czy dyrektorzy szkół zgłaszają jakieś problemy czy wszystko
przebiega w porządku, nie ma żadnych problemów z wystawianiem ocen, z
klasyfikacją, bo widziałam, że też udzielone zostało wsparcie w postaci
kilkunastu laptopów, co jest bardzo pozytywne. Jak to po prostu wygląda u nas w
powiecie ta zdalna nauka, czy już są jakieś sygnały pozytywne, negatywne, jak to
wygląda?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie mamy żadnych sygnałów, że coś idzie
nie tak, dlatego też koncentrowaliśmy się na innych sprawach, ale tam jakieś
drobne były problemy w ZSP Nr 3, ale natychmiast je zażegnaliśmy i tak to nie
ma problemów. Świadectwa ukończenia szkół zostały rozdane uczniom, także
wszystko idzie… Tutaj to Ministerstwo będzie miało głos decydujący kiedy
wracamy, w jakiej formule Ministerstwo udostępnia programy, platformy
komunikacji, nauczyciele korzystają z tego podobnie jak w mieście, no tutaj
odbywają się zajęcia na tyle, na ile mogą się odbyć, nikt tego wcześniej nie
testował, nie robił, więc to wszystko na żywioł idzie, ale nie mamy skarg.
Radny Krystian Cipiński: Chciałbym dopytać o komputery, świetna rzecz, że
udało się pozyskać i one trafiły do najbiedniejszych uczniów w powiecie, jednak
zastanawiało mnie w pierwszej chwili, jak ta informacja się pojawiła, czy one
mają już wgrane oprogramowanie czy to są czyste po prostu sprzęty?
Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Panie Radny, komputery mają system operacyjny, natomiast do wszystkich
placówek, do których przekazaliśmy laptopy została przekazana też instrukcja w
jaki sposób za darmo zorganizować office na potrzeby edukacji szkolnej, no i z
takich informacji placówki korzystają. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze w gratisie
po naszych interwencjach oprogramowanie znanego dostarczyciela
oprogramowania za darmo do każdego laptopa.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem w ten sposób, że ja jestem
nauczycielem i mam przyjemność prowadzić zajęcia tak samo, jak mam
przyjemność prowadzić dzisiejszą sesję. Robimy to podobnie i muszę
powiedzieć, że młodzież jest całkiem zadowolona z tej formy. Wiadomo, że to
nie są zajęcia w szkole, ale uważam, że taki kontakt jak się widzimy i możemy ze
sobą rozmawiać, chociaż oni troszeczkę nie chcą używać kamerek, ale jeżeli
chodzi o takie wypowiadanie myśli – z tym nie ma żadnego problemu. Jako
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nauczyciele staramy się ze wszystkim poradzić, ale z nadzieją jednak, że wrócimy
do szkoły, bo to jednak jest najlepsza forma. Tutaj do Pana Jacka muszę
powiedzieć jedną rzecz, że od samego początku celem nas, jako Rady i Zarządu
jest to, żeby drogi powstawały w każdej gminie w podobnym zakresie, ponieważ
uważam, że to jest jak najbardziej naturalne, żeby jednak to, co jest dla
mieszkańców wsi najważniejsze – droga, żeby były jak najlepsze możliwości
poruszania się, to jest wyznacznik dla mieszkańców naszego funkcjonowania i
mam nadzieję, że w następnych latach te drogi, które jeszcze nie zostały ujęte, nie
są jeszcze zmodernizowane, w przyszłości będą zmodernizowane przy
współpracy z wójtami, bo to jest sprawa kluczowa, więc myślę, że w kolejnych
latach te drogi, o których Pan wspomniał zostaną zrealizowane, jeżeli chodzi o
Gminę Bielawy.
Radny Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, nie
zdążyłem się włączyć do dyskusji, jak była sprawa remontu dróg i mostów, bo to
rzeczywiście most w Kompinie to sprawa priorytetowa, duże zagrożenie dla osób
poruszających się po tym moście. No muszę z przykrością stwierdzić, że mamy
sygnały, że samochody o różnej ładowności przemieszczają się po tym moście.
No dziwie się ja i nie tylko, że te osoby nie boją się przekraczać tego mostu
samochodami ciężarowymi. Ja tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę Zarządowi,
bo tam była prośba o przyjrzenie się temu wierzchniemu pokładowi. No
rzeczywiście nie mamy opadów, mamy suchą wiosnę a drewno ma to do siebie,
że ono się po prostu kurczy, jest tam po prostu taka klawiatura jak na fortepianie
by się grało. Pan Starosta Malczyk ostatnio był, widział, no i ja apeluje tutaj w
imieniu mieszkańców, żeby się troszeczkę zająć tym górnym pokładem.
Szanowni Państwo, skoro jestem przy głosie, jeżeli chodzi o drogi to w Gminie
Nieborów mieszkańcy Kompiny też chcieliby mieć poprawioną drogę od
skrzyżowania tu od Ochotniczej Straży Pożarnej w kierunku cmentarza i w
kierunku Zabostowa, no warto byłoby przyjrzeć się. Są również inne odcinki
dróg, krótsze, w miejscowości Sypień, w miejscowości Mysłaków nad torami
kolejowymi, które są rozjeżdżone przez ciężki sprzęt, który jest wykorzystywany
przy budowie odcinka kolejowego Dąbrówek w miejscowości Mysłaków. No
naprawdę to wszystko wymaga przejrzenia i zaszeregowania tych wielu odcinków
dróg do remontu. Myślę, że w najbliższym czasie Zarząd pochyli się nad tą
sprawą, rozpatrzy wszystkie takie wnioski i sygnały od radnych i od
mieszkańców, pochyli się nad tym i wspólnie będziemy szukać jakichś środków
na realizację tych inwestycji.
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Radny Aleksander Frankiewicz: Ja jeszcze tylko jedno zdanie do tych dróg.
Tak sobie teraz myślę, że niektóre drogi też są tak nazwę w cudzysłowie
,,wizytowymi” drogami. Ja Pani Dyrektor Annie Gajek też sugerowałem o takim
jednym maleńkim kawałku drogi, bo to jest może odcinek 2 km między
Waliszewem a Popowem Głowieńskim bodajże. No dlatego mówię o tych
,,wizytowych”, żeby to nie zabrzmiało też źle, ale rzeczywiście wjeżdżając do
Powiatu Głowieńskiego i do nas tutaj z drugiej strony do Powiatu Łowickiego, no
odcinek jest w wyjątkowo krytycznym stanie. Nie jest on duży, miejmy nadzieję,
że też go wyremontujemy, bo jest bardzo ważny a tak, jak wspomniałem o tym
,,wizytowym” odcinku drogi – rzeczywiście jest to kolosalna różnica między
akurat w tym momencie na tym odcinku, kolosalna różnica drogi Powiatu
Zgierskiego a naszego Łowickiego. Wszystkie pewnie gminy by mówiły, że
gdzieś tam są te drogi takie trudne, ja sobie zdaje sprawę, ale między innymi ten
odcinek jest taki też widoczny, bardzo kluczowy, pewnie się kiedyś nad tym
pochylimy. Przepraszam, to tylko tyle odnośnie tych dróg, już wszystko
zamykam.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja od razu odpowiadam, bo to pewnie
każdy radny koncert życzeń na temat dróg mógłby tutaj uskutecznić nam,
natomiast mówię jeszcze raz: czekamy na to, co z mostem i dopiero potem
będziemy podejmować decyzje odnośnie dróg. Czasu niby jest dużo, ale tak
naprawdę mało, bo nabór do Funduszu Dróg będzie znowu w sierpniu, także te
decyzję trzeba będzie podjąć, dlatego myślę, że komisje to są właściwe miejsca,
gdzie Państwo możecie zgłaszać drogi, ale na pewno wszystkich dróg nie
zrobimy, bo to jest niemożliwe.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tylko ad vocem do
Aleksandra, bo powiedział, że fajnie by były, żebyśmy z naszej strony zrobili.
Szkoda, że inne powiaty nie myślą tak, jak my, bo wjeżdżając od Skierniewic do
Powiatu Łowickiego to jest dziura na dziurze i to jest najbardziej niepokojące.
Fajnie by było też robiąc jakieś inwestycje drogowe rozmawiać z drugą stroną,
żeby te ciągi były jednak połączone ze sobą i żeby to wyglądało bardziej
schludnie. Nie wiem czy to jest możliwe, no ale tak sobie życzę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że jest możliwe dlatego,
że każdy powiat ma możliwości, żeby robić jak najwięcej. No cieszymy się, że
nasz tutaj się wyróżnia i miejmy nadzieję, że inne do tego poziomu się dopasują.
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Radna Barbara Kołodziejczyk: Ja jeszcze chcę właśnie powiedzieć na temat
tych dróg, że ja osobiście uważam, że na terenie naszego powiatu to i tak te drogi
źle nie wyglądają, bo ja zapraszam tutaj do mojej sąsiedniej gminy – Gmina
Rybno i jak już jedziemy tą drogą, to żeby dostać się do Sochaczewa to już jest
masakra. Także ja uważam, że na terenie naszego powiatu i na terenie naszych
gmin w powiecie to i tak jeszcze drogi mamy, że tak powiem super prawie. Może
tam Gmina Bielawy no faktycznie, na Gminie Bielawy to tam jest troszeczkę,
chociaż ja nie mieszkam, ale słyszę, że tam jest niezaciekawie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś wolne
wnioski: Nie widzę. Jesteśmy po praktycznie sesji pierwszej historycznej online,
jesteśmy po komisjach, które zostały przeprowadzone i ja chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom, tutaj Paniom z Biura Rady, bez ich
wielkiego wysiłku myślę, że byłoby trudno, żebyśmy mogli tak sprawnie
przeprowadzić zarówno komisje, jak i samą sesję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze Pan Andrzej i Jarek Burzykowski.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiedziałem wszystkich
pracowników naszego Starostwa. Ja muszę powiedzieć, że bez ich pracy byłoby
naprawdę trudno tak sprawnie przeprowadzić naszą sesję. Przypominam, że
jesteśmy na żywo, można nas oglądać i wszystko odbywa się w sposób myślę, że
bardzo dobry. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: I Pan Sekretarz Marcin Pluta, który czuwał
jak ojciec nad tym połączeniem.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć, że mi
prowadząc tutaj przy takiej pomocy no nie było jakąś wielką trudnością, bo
mówię, wszystko miałem przygotowane. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam
nadzieję, że to co powiedział Pan Starosta, że następna sesja będzie już w zupełnie
innych warunkach, ale nawet gdyby nie było to myślę, że jesteśmy w stanie sobie
poradzić. Jest to dla nas nowe doświadczenie, ale myślę sobie, że sobie naprawdę
poradziliśmy i będziemy na to nowe doświadczenie przygotowani, bo różnie się
na tym świecie układa, wielu rzeczy się nie spodziewaliśmy, które nas w tym roku
dotknęły. Tutaj Pani Beatka prosi o oświadczenia majątkowe, ja wczoraj
uczestniczyłem w Komisji Budżetu i Rozwoju i usłyszałem o tym oświadczeniu,
w związku z tym wziąłem sobie do serca i dzisiaj postanowiłem dostarczyć swoje
oświadczenie. Wszystkich innych zachęcam do tego samego, żeby jak najszybciej
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tutaj do Biura Rady te oświadczenia majątkowe złożyć. Jeszcze raz bardzo
dziękuję.
Ad. pkt 25
Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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