
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXI/09 

 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 10 czerwca 2009 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego 

w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1 

 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 15 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Powitanie zaproszonych gości. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia 

regulaminu wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Wybór przewodniczącego obrad wspólnej Sesji. 

6. Wystąpienie Jego Ekscelencji Biskupa seniora Alojzego Orszulika. 

7. Wystąpienie Jego Ekscelencji Biskupa ordynariusza Andrzeja 

Franciszka Dziuby.  

8. Przyjęcie oświadczenia w sprawie uczczenia 10 rocznicy pielgrzymki 

Ojca Świętego Jana Pawła II do Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

9. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Łowicza otworzyli XXXI Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego i Rady Miasta Łowicza. 

 

 

Ad pkt.2 

 

Powitanie zaproszonych gości. 



 

Przewodniczący Rady Miasta Łowicza Włodzimierz Zasępa oraz 

Przewodniczący rady Powiatu Marcin Kosiorek przywitali zaproszonych 

gości: Radnych Powiatu Łowickiego… 

 

Radnych Rady Miejskiej w Łowiczu-dodał Przewodniczący Komisji Marcin 

Kosiorek. 

 

Witam bardzo serdecznie Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza 

Andrzeja Franciszka Dziubę…- powiedział Przewodniczący rady Miejskiej w 

Łowiczu Włodzimierz Zasępa. 

 

Witam Ekscelencję Biskupa Alojzego Orszulika-powiedział Przewodniczący 

Rady Powiatu Marcin Kosiorek.  

 

Witam Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego- powiedział 

Przewodniczący rady Miejskiej Włodzimierz Zasępa. 

 

Witam wszystkich księży, pracowników kurii diecezjalnej, prałatów, wszystkich 

proboszczów-powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek. 

 

Witam Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Grzegorza Michalaka-

powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Zasępa. 

 

Witam Burmistrza Miasta Łowicza Pana Krzysztofa Kalińskiego-powiedział 

Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek. 

 

Witam Starostę Powiatu Łowickiego Pana Janusza Michalaka-powiedział 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Zasępa. 

 

Witam zastępcę Burmistrza Miasta Łowicza Pana Bogusława Bończaka- 

powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Witam Zastępcę Starosty pana Bolesława Heichmana- powiedział 

Przewodniczący rady Miejskiej w Łowiczu Włodzimierz Zasępa 

 

Witamy Członków Zarządu Powiatu Łowickiego-powiedział Przewodniczący 

Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek. 

 

Witam Burmistrzów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta, którzy byli 

wcześniej przewodniczącymi i Burmistrzami a są z nami obecnie-powiedział 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Włodzimierz Zasępa. 

 



Witam przewodniczących rady powiatu Pana Wiesława Dąbrowskiego i Pana 

Juliana Nowaka-powiedział przewodniczący rady powiatu łowickiego Marcin 

Kosiorek. 

 

Witam wszystkich pozostałych, którzy zostali zaproszeni oraz witam media 

obecne na dzisiejszej Sesji-powiedział przewodniczący rady miasta Łowicza 

Włodzimierz Zasępa. 

 

Stwierdzam, że na wspólnej Sesji obecnych jest w Radzie Miejskiej większość 

niż połowa z Radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne-

powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Włodzimierz Zasępa. 

 

Stwierdzam, że w wspólnej Sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu uczestniczy 

również większość Radnych, które stanowi quorum przy którym Rada Powiatu 

może podejmować decyzje-powiedział przewodniczący Rady Marcin 

Kosiorek. 

 

  

Ad pkt.3 

 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Porządek obrad wspólnej Sesji został przesłany wszystkim Radnym Rady 

Miejskiej. Czy Radni Rady Miejskiej mają pytania bądź uwagi bądź inne 

propozycje?- zapytał Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu 

Włodzimierz Zasępa. 

 

 

Porządek obrad Sesji również Radni Powiatu otrzymali, czy są uwago do 

porządku obrad?- powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek.   

 

 

Ad pkt.4 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia 

regulaminu wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia regulaminu wspólnej sesji Rady 

Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. nr 2/ 

 



Radny  Robert Wójcik wnosi o usunięcie błędu w załączniku do tego 

regulaminu, a mianowicie w § 5 na końcu jest cytat „o tym mowa w §3” 

powinno być „ o tym mowa w §2”. 

 

Przepraszam, to jest pomyłka…., dziękuję za uwagę. Oczywiście przyjmujemy 

uwagę, § rzeczywiście 2 -dodał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Łowiczu Włodzimierz Zasępa. 

 

Radni Rady Miejskiej w Łowiczu w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło 

udział 14 Radnych, nieobecnych 7 / 

za    -14 

przeciw  -0 

wstrzymało się -0 

podjęli Uchwałę Nr…….. Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2009 

roku w sprawie przyjęcia regulaminu wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 

i Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek przedstawił 

projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia regulaminu 

wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Mieczysław 

Szymajda, Michał Śliwiński, Janusz Żurek/ : 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr…….. Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2009 

roku w sprawie przyjęcia regulaminu wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 

i Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Ad pkt.5 

 

Wybór przewodniczącego obrad wspólnej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Włodzimierz Zasępa 
powiedział, że Sesja wspólna odbywa się w Ratuszu. Zaproponował 

kandydaturę Radnego Powiatu Łowickiego Marcina Kosiorka, jako 

przewodniczącego obrad wspólnej Sesji. 

 



Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek wyraził zgodę na swoją 

kandydaturę na Przewodniczącego obrad wspólnej Sesji.   

 

 

Radni Rady Miejskiej w Łowiczu w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło 

udział 14 Radnych, nieobecnych 7 / 

za    -14 

przeciw  -0 

wstrzymało się -0 

jednogłośnie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

którym został Marcin Kosiorek.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, 

nieobecni Radni Paweł Bejda, Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, Mieczysław 

Szymajda, Michał Śliwiński, Janusz Żurek/: 

za    - 14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

jednogłośnie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, 

którym został Marcin Kosiorek.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Włodzimierz  Zasępa 
pogratulował Marcinowi Kosiorkowi i poprosił go o przejęcie obrad wspólnej 

sesji. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek podziękował 

Radnym Rady powiatu i Rady miejskiej za ten wielki zaszczyt, jaki przypadł mi 

w udziale, by prowadzić tę wspólną sesję, tym bardziej że dotyczy ona 

wydarzenia, które chyba najbardziej zapadło w dziejach Miasta Łowicza a na 

pewno za mojego i pewnie państwa życia. Także jeszcze raz bardzo dziękuję-

dodał. 

 

 

Ad pkt.6 

 

Wystąpienie Jego Ekscelencji Biskupa seniora Alojzego Orszulika. 

 

Jego Ekscelencja Biskup senior Alojzy Orszulik powiedział, ponieważ 

wszystkie powitania zostały już wypowiedziane, więc ja je pominę. A zatem 

zwracam się do Was, jako Szanowni Państwo. Jak  widzieli Państwo przybyłem 

tutaj z laską. Laska jest właściwością ludzi w podeszłym wieku. Ja w tak 

podeszłym wieku jestem. Po raz pierwszy dowiedziałem się o powołaniu do 

istnienia Diecezji Łowickiej na Posiedzeniu Plenarnym Ordynariuszy 



zwołanych przez Księdza Prymasa na wniosek Nuncjusza Apostolskiego 

w Warszawie. Pełniłem wtedy, jako Biskup Pomocniczy Siedlecki funkcję 

Sekretarza. Otrzymaliśmy projekt planowanych diecezji, i między innymi 

powstała, była zaprojektowana Diecezja Łowicka. Łowicz, jako tako był mi 

znany. Nigdy nie myślałem, że do Łowicza przywędruję na stałe. Więcej dbałem 

o sprawy Diecezji Siedleckiej, która była „moją” diecezją, jako Biskupa 

Pomocniczego. Kiedy upłynęły 3 lata Nuncjusz Apostolski wezwał mnie 

w 1992 roku w marcu i oznajmił mi, że mam być Biskupem Łowickim, co było 

zaskoczeniem dla mnie, ponieważ byłem już związany sercem i działaniami 

z Diecezją Siedlecką. Obszar diecezji był namalowany na mapie, którą Nuncjusz 

nam przedstawił, więc miałem mniej więcej orientację, ale diecezji czy obszaru 

nie znałem. Przez 30 lat obracałem się przede wszystkim w obrębie samej 

Warszawy, także terenu mazowieckiego. Kiedy Nuncjusz oznajmił publicznie 

najpierw Biskupów pod sekretem powołania Diecezji, wszystkich nowych 

Diecezji, w tym Łowickiej i oznajmił nominację na tę stolicę, translokaty.  

Złożyliśmy przysięgę. Przypomnę, że właściwością człowieka w podeszłym 

wieku jest opowiadanie i miejcie cierpliwość, bo jeszcze kilka słów powiem-

dodał. Diecezję objąłem 25 marca 1992 roku, i został sporządzony protokół 

kanonicznego objęcia diecezji. Wspomagał mnie Biskup Józef Zawitkowski, 

który został przeniesiony z funkcji czy z Urzędu Biskupa Pomocniczego 

Warszawskiego na Biskupa Pomocniczego Łowickiego. Od tego czasu 

zaczęliśmy razem budować i urządzać Diecezję-nową Łowicką. Ponieważ 

Ojciec Święty w 1999 roku, w 1983 roku, 1987 roku, 1991r. towarzyszyłem 

przedstawicielom Watykanu w organizacji pielgrzymki papieskiej, a więc 

zrozumiałem jej znaczenie dla każdej diecezji, gdzie Ojciec Święty przebywał. 

Miałem rozumienie skali zadań i skali problemów, wobec których stoi Biskup 

Diecezjalny. Najpierw każdy z Biskupów, których dotąd Papież odwiedzał, miał 

swoje plany. Pierwsze 3 pielgrzymki były wynikiem kompromisowych 

prepraktacji z władzami komunistycznymi. 4 pielgrzymka była już w „Wolnej 

Polsce” i Papież mógł się udać za Wisłę. Dotąd za Wisłę nie mógł się udać, 

bo było za blisko Związku Radzieckiego, a więc nie wchodził w rachubę 

spotkanie z Uniwersytetem bliskim sercu Ojca Świętego Jana Pawła II. Tam 

przecież wykładał przez wiele lat i tam na tzw. falakandach, gdzie był 

wzniesiony kościół nowy, na ogromnym obszarze. Kiedy przyszedłem do 

Łowicza, to przyszedłem skierowany przez Papieża Jana Pawła II do tego 

miasta. Pomyślałem także by Ojciec Święty nawiedził Łowicz, to miasto 

prymasowskie, stare, w sercu księstwo, leżąca stolica. Kiedy Papież przybył 

z jednodniową pielgrzymką dziękczynną z racji kanonizacji świętego Jana 

Sarkander do Skoczowa, bo tam się urodził święty, kanonizowany był dnia 

poprzedniego w Ołomuńcu, więc myślę sobie, że na pewno będą następne 

pielgrzymki. Dlatego też, po tej pielgrzymce w 1995 roku we wrześniu 

napisałem list do Ojca Świętego, żeby programie następnych pielgrzymek był 

uwzględniony także Łowicz. To pismo wysłałem za pośrednictwem nuncjatury, 



tak jak to wypada, jaka jest procedura przewidziana. Nuncjusz mi powiedział, że 

owszem planowana jest wizyta w 1997 roku ale to jest z okazji 

Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu i z okazji 1000 

letniej rocznicy śmierci Świętego Wojciecha, więc te 2 miasta są centralne. A 

potem więcej miał upodobania jeszcze Ojciec Święty poniektórych miast i także 

po starań biskupów i w 1997 roku do skutku wizyta nie doszła. Ale nuncjusz 

mnie pocieszał, będzie jeszcze jedna na pewno i napisałem drugi list do Ojca 

Świętego 13 maja 1998 roku i w czerwcu odbyło się zebranie plenarne w 

Kelplinie i nuncjusz zwołał do siebie tych biskupów, do których miałby się udać 

Papież. Do tego grona i ja zostałem włączony. I się cieszyłem, no bo kto by się 

nie cieszył, że papież  przybędzie do jego stolicy. Otrzymaliśmy dyrektywy 

duszpasterskie i administracyjne, organizacyjne i stopniowo, kiedy już w 

listopadzie był pewny program. Ten program początkowo był węższy, potem 

jednak Ojciec Święty powiedział, że on nawiedzi wszystkie nowe diecezje. No 

to już wcześniej była pewna diecezja łowicka, ale jeszcze potem doszły 

następne. I tak rozpoczęła się organizacja tej pielgrzymki. Bo wiele już znanych 

jest faktów, starań , poszukiwań miejsca zgromadzenia liturgicznego, miejsca 

lądowisk helikopterów, bo Ojciec Święty poruszał się helikopterami . więc był 

problem organizacyjny, oczywiście we współpracy z władzami miejskimi 

i wojewódzkimi, zarówno z administracyjnymi władzami, jak i z silnego resortu. 

Ponieważ Biuro Ochrony Rządu, Policja musiały być zaangażowane w tych 

wielkich przedsięwzięciach. I tak zbliżał się termin przybycia Papieża, miasto 

zmobilizowało się aby przełożyć ulicę Podrzeczną z tych kamieni polnych na 

bardziej gładzoną drogę, sam byłem przeciwny, by był położony asfalt, 

ponieważ chciałem, żeby w Łowiczu zostały te resztki przeszłości, jakie są i 

takimi resztkami jest także ulica Podrzeczna. Były odnawiane ulice, drogi 

krajowe, głównie droga prowadząca do Lodzi i odnawiane były domy. Także 

miasto się poruszyło w wymiarze administracyjnym i mieszkańców. I nadszedł 

przeddzień, który napałał mnie wielką troską, ponieważ wcześniej zabiegałem o 

to żeby Papież przybył do Łowicza do południa na liturgię eucharystyczną, 

ponieważ jest dłużej i jest okazja  odwiedzić rezydencję Biskupa Łowickiego i 

jest jednocześnie plan ustalony z Poncjuszem i sekretarzem Ojca Świętego 

Dziwiszem, że nawiedzi Katedrę na zakończenie wizyty i ja zwrócę się z prośbą 

o podniesienie Katedry do godności Bazyliki Mniejszej. Zbliżał się 13 wieczór, 

niski połap chmur, lekko siąpiący deszcz. Nasłuchiwaliśmy meldunków 

meteorologicznych, nie były pocieszające.  Zwróciłem się późnym wieczorem 

do ordynatora, którym był świętej pamięci Biskup Chrapek. No i jak, czym 

przyleci, czy i czym przyjedzie Papież. Powiem ci jutro rano, czyli 14 

o godzinie 6.00. i tak zatelefonowałem do niego i mówi Ojciec Święty 

przyjeżdża do Łowicza samochodami. Program jest odwrócony, zaczyna się od 

katedry. Nie pomieszało nam to tych zamiarów, tych szyków, bo tu przy 

Katedrze było przetasowanie samochodów. Ojciec Święty pojechał 

samochodem osobowym i cały orszak. Potem dopiero przetasowały się służby 



techniczne, których też było sporo, zespoły centrum prasowego. O ustalonej 

godzinie tak, jak to było mniej więcej przewidziane wyruszyliśmy nie spod 

zamku, ale spod katedry na plac uroczystości. Podejmuję starania, nie wiem czy 

to się uda, żeby 14 od godz. 20.00 do 21.00 była transmisja istotnych 

fragmentów filmu telewizyjnego  i żeby ci, którzy nie będą mogli przybyć na 

miejsce uroczystości, której będzie przewodniczył przy Szkole Nr 7 pasterz 

diecezji, no to będą mogli obejrzeć w domu znaczne fragmenty, ponieważ 

godzina  jest znaczna i więcej się nie dało jak na razie wynegocjować. 

Zobaczymy dopiero dzisiaj po południu rozpocznie się montaż, projekt montażu 

tego filmu. Radziłbym postarać się o płytę DVD, ponieważ też są już 

rozpowszechnione, może zwrócimy się do tygodnika „Niedziela”, żeby nawet 

odpłatnie ufundowała do „Niedzieli” płytki DVD żeby sobie odświeżać to, co 

się działo w Łowiczu 14 czerwca 1999roku. Żeby te płyty, ponieważ są prawie 

niezniszczalne mogło oglądać pokolenie, które będzie dorastać. Ponieważ 

niedawno zwrócił się do mnie redaktor z „Gościa niedzielnego”, żebym mu 

powiedział o pielgrzymce w Łowiczu. Pytam się go ile o pielgrzymce wie, 

pierwszej pielgrzymce, ile pan miał wtedy lat. A on mówi 2 lata. No więc też 

wiele było już dzisiaj dorosłych 12, 13, 15, 20-letnich łowiczan i diecezjan, 

którzy nie brali udziału i nie pamiętają tej pielgrzymki, tego szczególnego 

wydarzenia. Cóż, należałoby sobie życzyć, żeby jeszcze kiedyś w historii tego 

miasta zstąpił na ziemię diecezji Łowickiej namiestnik Chrystusowy na ziemi 

i uświęcił tę ziemię, żeby ludzie okazali się więcej sobie braćmi i tworzyli 

wspólnotę w duchu, chrześcijaństwie i narodowo.             

 

 

Ad pkt.7 

 

Wystąpienie Jego Ekscelencji Biskupa ordynariusza Andrzeja Franciszka 

Dziuby.  

 

Jego Ekscelencja Biskup ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba 

powiedział, że gratuluje  w tym wąskim gronie osób, które w szczególny sposób 

niosą odpowiedzialność samorządową za miasto i powiat. Tego kolejnego znaku 

jest pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, jest kamień w miejscu uroczystej 

celebry na Bratkowicach, są znaki obecności Ojca Świętego w naszej katedrze, 

zwłaszcza ta płyta wmurowana, główne przejście. Ufam, że po pracach 

remontowych umieścimy tablicę na frontonie mojego domu, że tutaj był, modlił 

się i spotkał z duchowieństwem i wiernymi Ojciec Święty, a dziś ta kolejna 

tablica. Myślę, że te znaki wpiszą się w historię naszego miasta, będą nasze 

miasto chwalić i dlatego ……..wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili 

się do tych zewnętrznych znaków obecności wśród nas Ojca Świętego Jana 

Pawła II. Myślę, że wymowna będzie także podjęta Uchwała. Podjęta Uchwała 

przez 2 wielkie podmioty radnych Miasta i radnych Powiatu. Zapisze się ona 



w historię, będzie świadczyć o państwu, jako tych, którzy zechcą podnieść rękę 

i w ten sposób wyrazisz cześć wobec Ojca Świętego. Tym samym przyjmując to 

wszystko, co on głosił, co nauczał i jak postępował. Myślę, że to jest zaszczyt, 

że Pan Bóg pozwala nam przeżywać 10 rocznicę pielgrzymowania Ojca 

Świętego tutaj do nas. Ale także myślę, że dla Państwa, dla Pań i Panów 

Radnych jest także zaszczyt móc ten znak wyrazić i za to Państwu dziękuję. 

Dziękuję Księdzu Biskupowi Seniorowi, jako świadkowi za dane świadectwo, 

za przybliżenie wielu treści, które moją wiedze pogłębiają i pozwalają przez to 

słowo jeszcze lepiej znać. To miejsce w którym mieszkam, w którym posługuje 

i w którym postawiła mnie Boża opatrzność. Wdzięczność jeszcze raz za dar 

dzisiejszego spotkania, za dobre myśli, za dobre bicie serca. A tym piękniejsze 

jeszcze jest, że są obok siebie Burmistrz i Pan Starosta, Panowie 

Przewodniczący i łączą nas w miejscu flagi obydwu miasta i powiatu. Wszystko 

to spina flaga nasza- biało-czerwona, a w oddali widzimy żółto-białą Ojca 

Świętego.      

 

 

Ad pkt.8 

 

Przyjęcie oświadczenia w sprawie uczczenia 10 rocznicy pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek 

przedstawił oświadczenie w sprawie uczczenia 10 rocznicy pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Łowicza i Ziemi Łowickiej/ Zał. Nr  / 

 

Radni  Rady Miejskiej w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 14 

Radnych Miejskich, nieobecnych 7 Radnych/ 

za   -14 

przeciw  -0 

wstrzymało się -0 

przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia 10 rocznicy pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

 

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 

15 Radnych, nieobecni Radni Paweł Bejda, Krzysztof Figat, Dariusz Mroczek, 

Mieczysław Szymajda, Michał Śliwiński, Janusz Żurek/: 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia 10 rocznicy pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Łowicza i Ziemi Łowickiej. 



 

 

Ad pkt.9 

 

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady XXXI wspólnej Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego i Miasta Łowickiego. 

Powiedział, że dziękuję bardzo, na tym kończymy obrady tej wspólnej Sesji. 

Jeszcze raz dziękuję bardzo Państwu za to, ze mogłem prowadzić uroczystą 

sesję. Było to dla mnie wielkie przeżycie. Myślę że dla Państwa też głosowanie 

tego oświadczenia, bo Ojciec Święty Jan Paweł II na zawsze pozostanie głęboko 

w naszych sercach i to, że odwiedził naszą Ziemię Łowicką. Zamykam obrady 

wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego-dodał. 

 

 


