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   PROTOKÓŁ Nr XXXIV/09 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniach 27 czerwca – 7 lipca 2009 roku  

zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana 

Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Radni obecni na Sali obrad: Krzysztof Dąbrowski, Jolanta Kępka, Marcin 

Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Wojciech 

Miedzianowski, Dariusz Mroczek, Mieczysław Szymajda, Michał, Śliwiński, 

Waldemar Wojciechowski) – 11 radnych /Zał. Nr 1/ 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXXIV Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego.  

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji bierze udział  11 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może 

obradować i podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Radny Michał Śliwiński opuścił obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 27 czerwca 2009 roku.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w związku                       

z opuszczeniem obrad XXXIV Sesji RPŁ przez Radnego Pana Michała 

Śliwińskiego stwierdza, że obecnych jest 10 Radnych i nie ma quorum, przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Należy 

ogłosić przerwę w obradach XXXIV Sesji RPŁ. Wyznaczam nowy termin 

posiedzenia na dzień 07 lipca 2009 roku na godzinę 15.00, informuję,  że 

wznowienie obrad XXXIV Sesji RPŁ nastąpi w ww. terminie w sali Nr 27                     

w I Liceum Ogólnokształcącym  w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3 – dodał.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ  W OBRADACH XXXIV SESJI RPŁ 

W DNIU 27 CZERWCA 2009 ROKU O GODZINIE 21.00 

 

OBRADY WZNOWIONO W DNIU 7 LIPCA 2009 ROKU O GODZINIE 

15.00 

 

Radni obecni na Sali obrad: Paweł Bejda, Eugeniusz Bobrowski, Edward 

Chądzyński, Krzysztof Dąbrowski, Stanisław Felczyński, Krzysztof Figat, 

Krzysztof Janicki, Jolanta Kępka, Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Ryszard 

Malesa, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, Dariusz Mroczek, Andrzej 

Pełka, Mieczysław Szymajda, Michał, Śliwiński, Waldemar Wojciechowski, 

Jerzy Wolski, Janusz Żurek:   – 20 radnych /Zał. Nr 2/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w Sesji bierze 

udział  20 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może obradować                             

i podejmować prawomocne decyzje. Przypominam, że jest to Sesja zwołana             

w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym – dodał.  

 

Ad pkt. 4 

  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił wnioskodawców                        

o przedstawienie wniosku oraz całego tematu dotyczącego odwołania Pana 

Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński przedstawił wniosek o odwołanie Pana Marcina Kosiorka z funkcji 

Przewodniczącego RPŁ /Zał. Nr 2/. Poinformował, że przejdzie do uzasadnienia 

wniosku. Składając wniosek o odwołanie Pana Marcina Kosiorka z funkcji 

Przewodniczącego RPŁ w uzasadnieniu zapisano krótko ale treściwie, że 
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nastąpiło wyczerpanie wszelkich możliwości współpracy. Dzisiaj, po wielu 

dniach, w których Pan Kosiorek robił wszystko aby nie wprowadzić pod obrady 

Sesji RPŁ punktu dotyczącego odwołania go z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego chcemy rozwinąć uzasadnienie. Mianowicie, 

niedopuszczalnym jest aby tak zaszczytna funkcja Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego była wykorzystywana tylko do polityki oraz promowania 

własnej osoby, nie może być tak, że na swych partyjnych stronach 

internetowych Pan Marcin Kosiorek obraża Radnych, obracając w niwecz 

dorobek ich ciężkiej ośmioletniej pracy, dwóch ostatnich kadencji na rzecz 

mieszkańców Powiatu Łowickiego – dodał. Poinformował, że między innymi 

Radni obecnej koalicji rządzącej Pan Ryszard Malesa i Krzysztof Dąbrowski 

wspierali swoim doradczym głosem Zarząd Powiatu Łowickiego poprzedniej 

kadencji, to oni wiedzą jakie trudności występowały przy budowanie tego 

powiatu. Nie chcemy takiego Przewodniczącego, który wszędzie widzi układ, 

spisek, chce iść na wojnę i odbijać sejmiki województw, stwarza atmosferę 

podejrzeń i wprowadza do wielu instytucji prokuratorów oraz zmienia powiat                 

w jeden wielki obszar kontroli – dodał. Nadmienił, iż tym wszystkim chwali się 

Pan Kosiorek na stronach internetowych swojej partii podpisując się nie jako 

Marcin Kosiorek ale jako Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, 

reprezentujący wszystkich Radnych Powiatu Łowickiego. Proszę odpowiedzieć 

jakie efekty przyniosły nasłane kontrole oprócz naderwania zdrowia wielu ludzi. 

Nie chcemy takiego Przewodniczącego, który chce likwidować spółdzielczość, 

krzycząc, że jest to anachronizm i przeżytek. Niech Pan powie prosto w oczy 

wszystkim spółdzielcom na czele ze wszystkim spółdzielcami związanymi                    

z Łowicką Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu, o ile oczywiście starczy Panu 

odwagi – dodał. Poinformował, że wnioskodawcy nie chcą takiego 

Przewodniczącego, który kpi i szydzi z nazwy Klubu Radnych PSL 

Porozumienie nazywając Klub „PSL coś tam”. Nie chcemy mieć takiego 

Przewodniczącego, który łamie Regulamin Rady Powiatu Łowickiego zwołując 

Sesję z godziny na godzinę nie podając terminu i porządku obrad Sesji do 

publicznej wiadomości. Nie chcemy mieć takiego Przewodniczącego, pełnego 

buty, który traktuje Radnych w sposób instrumentalny. Panie Przewodniczący 

nie jest Pan objęty szczególną ochroną, żeby zasłaniać się paragrafem 7 punkt            

3 Regulaminu Rady Powiatu Łowickiego i swoje odwołanie traktować jako 

wyjątkowy wypadek, chcemy mieć takiego Przewodniczącego, który będzie 

współpracował ze wszystkimi Radnymi a nie dzielił Radnych – dodał. 

Zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo Powiatu Łowickiego, chcemy 

stworzenia takich warunków pracy abyśmy mu mogli godnie służyć,                           

a najlepszych przykładem na to że zależy nam aby nasz Powiat się rozwijał jest 

to, że poparliśmy budżet i sposób jego wykonania przez Zarząd Powiatu 

Łowickiego. Poinformował, że Sesja Rady Powiatu jest świętem i chcemy by 

wszyscy wiedzieli, że to święto jest, kiedy, gdzie ta Sesja się odbywa. A teraz 

Sesję mają charakter partyzantki bądź tajnego nauczania. Spotykamy się                    
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w każdym miesiącu gdzie indziej, co miesiąc innego dnia, co miesiąc o innej 

porze, a ostatnio nawet chciał Pan spotkać się w porze nocnej, dlatego pytamy 

czego Pan się boi Panie Przewodniczący, może ma Pan cos do ukrycia – zapytał.       

 

Przewodnicząca Klubu Radnych „PiS i Sprzymierzeni”, Radna Jolanta 

Kępka poinformowała, że Klub Radnych „PiS i Sprzymierzeni” uważa, że nie 

ma żadnych powodów do odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego Pana Marcina Kosiorka. Uważamy całą sytuację za awanturę 

polityczną, w której Radni Klubu „PiS i Sprzymierzeni” nie chcą brać udziału – 

dodała. Nadmieniła, iż społeczeństwo Powiatu Łowickiego oczekuje od 

Radnych RPŁ zupełnie innych postaw, postawy troski o dobro wspólne: szpital, 

drogi, szkoły itp. – dodała. 

 

Bardzo się cieszę Pani Jolu, można powiedzieć, że zgodziła się Pani w części 

przynajmniej z nami – dodał Przewodniczący Klubu Radnych „PSL 

Porozumienie”, Radny Michał Śliwiński. Poinformował, że nie jest 

powiedziane, że Przewodniczący RPŁ musi być ze strony Radnych „PSL 

Porozumienie”. Chcemy tylko, żeby wróciła normalność, wydaje mi się, że było 

to widać w ostatnich pracach z Zarządem Powiatu Łowickiego. Nie narzekamy, 

że nam się nie układa współpraca, wydaje mi  się że współpraca ze Starostą 

układa nam się dobrze, ale chcemy żeby wróciła w miarę normalność, żebyśmy 

wszyscy Radni byli traktowali na Sesji jednakowo i myślę, że sprawa jest 

otwarta Pani Przewodnicząca i możemy dyskutować, to nie jest powiedziane, że 

Przewodniczący RPŁ musi być po naszej stronie, Przewodniczący może zostać 

po waszej stronie, tylko nie Marcin Kosiorek  – dodał.  

 

Przewodnicząca Klubu Radnych „PiS i Sprzymierzeni”, Radna Jolanta 

Kępka poinformowała, że chciała by zabrać głos jako Radna Jolanta Kępka. 

Chciałam Państwu powiedzieć, że oczywiście na początku tej kadencji była 

propozycja, żebym to ja akurat była Przewodniczącą Rady Powiatu Łowickiego, 

ale było głośno powiedziane z Państwa strony, że „Kępkowa sypała osiem lat 

piach w tryby i oni też takiej Przewodniczącej nie chcą mieć” – dodała. 

Nadmieniła, iż dlatego dziwi się słowom Przewodniczącego Klubu Radnych 

„PSL Porozumienie”, Radnego Michała Śliwińskiego, że wypowiada, że w tym 

momencie chce żeby był ktoś inny.    

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński poinformował, że Rada Powiatu Łowickiego potrzebuje męża stanu, 

który będzie naprawdę próbował ze wszystkimi się porozumieć. Ja mówiąc, że 

nie chcemy Pana Kosiorka nie powiedziałem że to musi być akurat Pani, jest 

wiele Radnych w waszym Klubie – dodał.  
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Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki poinformował, że chciałby 

dodać, bo Radny Śliwiński powiedział, „żeby godnie nas reprezentował 

Przewodniczący RPŁ na Sesjach”, ale też żeby szanował Radnych Powiatu 

Łowickiego i poza Radą, a nie opluwał na blogach internetowych niegrzecznymi 

sformułowaniami.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński poinformował, że został 

zmuszony do zabrania głosu. Jak wszyscy czytali ostatni „Nowy Łowiczanin” 

po prostu ktoś ze mnie sobie zażartował. Zadzwoniłem do Pana Bartosa, który 

pisał ten artykuł, zapytałem kto to powiedział, odpowiedział mi, że „to było na 

Sesji Pan Przewodniczący Kosiorek to mówił”. Nie wiem, skąd Pan Kosiorek 

miał te wiadomości, bo dla przykładu mój syn, który nie jest dwuletnim czy 

trzyletni dzieckiem, tylko ma 29 lat, skończył dwa fakultety politechniki, więc 

myślę, że wie co mówi, tym bardziej że w domu nie byli sami, bo byli także 

sąsiedzi, więc ma świadków – dodał. Nie wiem, skąd Pan Przewodniczący to 

wiedział, że ja się chowałem, bo naprawdę zabolało mnie to, bo ja nie jestem 

żadnym tam ,można powiedzieć, bandytą czy przestępcą, po prostu nie było 

mnie w domu i nie odebrałem, a potem byłem na weselu – dodał. Poprosił, by 

Przewodniczący powiedział skąd miał taką informację. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że absolutnie na Sesji 

RPŁ, gdzie nie był sam, gdzie byli świadkowie nie powiedział takich słów. Ten 

kto pisze artykuł bierze za to odpowiedzialność, także pretensja jest nie pod 

właściwym adresem. Jeśli chodzi o normalność, teraz odniosę się najpierw do 

normalności, normalność to jest jak jeden człowiek drugiemu człowiekowi 

podaje rękę i mówi „Dzień dobry”, ja to tak rozumiem, tak mnie wychowano 

również w tej szkole – dodał. Pozostałe zarzuty, to powiem tak, co napisałem to 

napisałem, jedyna pretensja to że podpisałem się jako „Przewodniczący Rady 

Powiatu”, absolutnie i to jest kłamstwem, nie podpisałem się „Przewodniczący 

Rady Powiatu Łowickiego”, ja wiem o tym, bardzo proszę byście Panowie 

weszli teraz na tę stronę i zobaczyli co jest teraz. Nie wiedziałem, że to jest tak 

podpisane, nie ja zamieszczam informacje na stronie, więc jest sprostowanie – 

dodał. Nadmienił, iż do pozostałych zarzutów nie zamierza się odnosić, gdyż 

uważa je za polityczne. Zawsze, ilekroć tutaj stałem po tej stronie nigdy nie 

użyłem nazwy „Prawo i Sprawiedliwość”, nigdy, proszę spojrzeć w protokoły              

z Sesji, mało tego nigdy reprezentując Radę Powiatu Łowickiego na zewnątrz               

i mówiąc do ludzi nie użyłem słowa „Prawo i Sprawiedliwość”, nawet przy 

ołtarzu, a może przede wszystkim przy ołtarzu – dodał. Myślę, że mieszkańcy 

Powiatu Łowickiego oczekują od nas byśmy obradowali nad rzeczowymi 

sprawami.  

 

My nie mamy pretensji do „Prawa i Sprawiedliwości”, mamy pretensję do Pana. 

Pan decydując się na bycie Przewodniczącym i dostając tak duże poparcie, bo 
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nie może Pan powiedzieć, że nie dostał Pan dużego poparcia, bo głosowaliśmy 

też my, Radni żeby Pan został Przewodniczącym, ale Pan miał reprezentować 

nas poza Sesją nas wszystkich Radnych i będąc na jakiś uroczystościach to 

dostaje Pan zaproszenie jako Przewodniczący RPŁ, chyba że dostaje Pan jako 

Marcin Kosiorek, to składa Pan życzenia w imieniu całej Rady Powiatu – dodał 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński. 

 

Zawsze to robię – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że jeśli nie ma innych 

głosów w dyskusji należy przejść do powołania spośród Radnych Komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana 

Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Proponuję, aby komisja skrutacyjna składała się z 3 osób – dodał. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecna radna Zofia Rogowska – Tylman/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

wyrazili zgodę na 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów 

spośród radnych do pracy  w komisji skrutacyjnej. 

 

Radny Paweł Bejda zaproponował kandydaturę Radnego Krzysztofa 

Janickiego do składu komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Krzysztof Janicki 

wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej w celu 

przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński zaproponował kandydaturę Radnego Stanisława Felczyńskiego do 

składu komisji skrutacyjnej.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Stanisław 

Felczyński wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej             

w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zaproponował kandydaturę Radnej Jolanty Kępka 

do składu komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radna Jolanta Kępka  

wyraża zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej powołanej w celu 

przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina 

Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodnicząca Klubu Radnych „PiS i Sprzymierzeni”, Radna Jolanta 

Kępka wyraziła zgodę. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecna radna Zofia Rogowska – Tylman/: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania                          

w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego w składzie Krzysztof Janicki, Stanisław Felczyński, Jolanta 

Kępka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił komisję skrutacyjną                      

o ukonstytuowanie się.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXXIV SESJI RPŁ W DNIU  7 LIPCA 2009 ROKU O GODZINIE 15.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.20 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki poinformował, że komisja 

skrutacyjna powołana w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego ukonstytuowała się w następującym składzie:  

Przewodniczący – Krzysztof Janicki  

Sekretarz Komisji – Jolanta Kępka  
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Członek Komisji – Stanisław Felczyński. 

Nadmienił, iż urna do głosowania została sprawdzona przez członków komisji              

i jest pusta. Poinformował, że zostaną rozdane Radnym karty do głosowania 

według kolejności alfabetycznej i listy obecności na XXXIV Sesji RPŁ przez 

członków komisji skrutacyjnej. Poinformował, że kart do głosowania jest 20, 

każdy odda głos przy urnie. Karta do głosowania wygląda w następujący 

sposób: zostało na niej umieszczone zapytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Pana 

Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego” oraz 

dwa pola TAK i NIE. Głos jest ważny jeśli zostanie zakreślone tylko jedno pole. 

Głos jest nieważny jeśli będą skreślenia w dwóch polach bądź nie będzie 

żadnego.  

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało przeprowadzone 

tajne głosowania w sprawie odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jakieś uwagi co do 

przeprowadzonego głosowania.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXXIV SESJI RPŁ W DNIU  7 LIPCA 2009 ROKU O GODZINIE 15.30 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.35 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z tajnego głosowania w sprawie odwołania 

Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki przedstawił protokół 

komisji skrutacyjnej wybranej na XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego                

w dniu 7 lipca 2009 roku w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 3/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że rozumie wszystko, 

rozumie, że taki wniosek nie po raz pierwszy wpłynął, rozumie złość, ale nie 

może się zgodzić z jednym: jako Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, 

naprawdę nigdy, nigdzie nie zrobił nic, co by było krzywdą dla którego z 21 

Radnych będących w tej Radzie, w tej kadencji. Jestem również politykiem                 

i wybierając mnie wiedzieliście, że jestem szefem Partii, jako polityk mam 

prawo do poglądów, jakie mam, przecież wiedzieliście jakie są poglądy 

członków „Prawa i Sprawiedliwości” od początku – dodał. Poinformował, że ma 
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prawo, ponieważ jest wolność, i nikt tej wolności odebrać nie może wypowiadać 

te poglądy. Chciałbym za jedno przeprosić może mniej Radnych, szczególnie 

tych którzy uparcie dążyli od początku kadencji do odwołania mnie, ale tych 

Radnych no i z tej waszej strony, z tej którzy chcieli mnie odwołać. Wcale nie 

jest tak do końca że usłyszałem krytyczne głosy, a przede wszystkim chciałem 

przeprosić opinię publiczną za spektakl, jaki w wyniku wniosku o odwołanie 

mnie wynikł i do którego ja również się przyczyniłem – dodał. Uwierzcie mi, 

Marcinowi Kosiorkowi, nie Przewodniczącemu Rady, każdy z was na moim 

miejscu postąpiłby podobnie, ponieważ żaden poważny zarzut, na każdej Sesji 

jest punkt „Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego”, ani razu nikt z was nie wstał i nie powiedział: „Panie Kosiorek, 

źle Pan nas reprezentowałeś w Kiernozi, w Chąśnie, w Kocierzewie, w Zdunach 

i gdzieś tam”, „Panie Kosiorek źle się Pan o nas wyraził tu i tu i tam”. Ja 

pomijam sprawy takie, że nie jesteśmy Sejmem i że takie rzeczy można było 

rozwiać inaczej. Ani razu szef Klubu, czy szef Partii PSL nie poprosił mnie                

o jakąś rozmowę, ani razu nie było takiej rozmowy. Dążyliście od początku do 

odwołania manie, ja wiem, że bardzo możliwe, że będzie kolejny wniosek                  

o odwołanie mnie, ja się tego spodziewam kochani – dodał. Poinformował, że 

tak naprawę to nie on tą wojnę partyjną personalną wywołał, bo ona nie zmienia 

nic w życiu mieszkańców tego powiatu. Ja tej wojny nie chciałem, wiem że to 

teraz jest nie możliwe bo doszliśmy do pewnej ściany, ale naprawdę liczyłem, że 

z waszej strony będzie jakiś sygnał. Mam nadzieję, że ten dzień będzie takim 

dniem, kiedy będziemy mogli odejść od tej ściany i zacząć normalnie 

rozmawiać, właśnie normalnie a nie wchodząc na salę obrad rzucając że „nie 

podaje się ręki”, normalnie tak się nie rozmawia między ludźmi i w ten sposób 

niczego się nie zrobi – dodał. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński poinformował, że miał nadzieję, że po przeprowadzonym głosowaniu 

Przewodniczący RPŁ podejdzie trochę spokojniej do Radnych. Tak jak mówił 

Pan Kosiorek został wybrany na Przewodniczącego dużą większością głosów. 

To jest dla Pana druga żółta kartka, a w dalszym ciągu Pan nas dzieli ,mówi Pan 

o tym, że: „nie chcemy współpracować, nie chcemy budować”, tak naprawdę 

współpracujemy z ZPŁ i to było widać na głosowaniach, chcemy 

współpracować i ta nić się nawiązała. Ja nie mam do Pana pretensji jako do 

szefa PiS, broń Boże. Tutaj wyraźnie jest Pan podpisany jako „Przewodniczący 

Rady Powiatu Łowickiego”. Z tej Pana wypowiedzi w dalszym ciągu 

wnioskujemy, że Pan się nie zmieni i teraz nie wiem czy zdaje sobie Pan 

sprawę, że będzie Pan w pewien sposób paraliżował pracę RPŁ. Przedstawię 

swoje zdanie, dla mnie byłaby to sprawa honorowa i umożliwiłbym pracę 

Radzie i sam się podał do dymisji – dodał.  
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Radny Andrzej Pełka poinformował, że po raz trzeci prosi o ustalenie dnia, 

miesiąca, godziny Sesji oraz gdzie ma się odbyć Sesja Rady Powiatu 

Łowickiego. My jako reprezentacji Powiatu także w gminach, chcielibyśmy 

wiedzieć kiedy możemy uczestniczyć w Sesji Rady Gminy, ja jestem także 

członkiem rady w OSM w Łowiczu – dodał.  

 

Radnym, Przewodniczącym Rady się bywa i to trzeba mieć w sercu, we krwi,               

a człowiekiem jest się całe życie. Ja do Pana jako do człowieka to nie mam nic, 

ale na Przewodniczącego Rady niestety Pan się nie nadaje – dodał 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że zarzut o nieterminowych Sesjach 

RPŁ należy kierować w stronę Zarządu Powiatu Łowickiego. Ta 

nieterminowość jest spowodowana głównie tym, że w ostatnim czasie ruszyły 

konkursy na środki unijne trzeba podejmować zmiany w WPI i PRL                              

i w budżecie Powiatu Łowickiego. Te sesje merytoryczne to zawsze na wniosek 

Zarządu Powiatu Łowickiego jest tak, że to my prosimy, żeby albo o tydzień 

przyśpieszyć, albo o tydzień opóźnić , bo albo już trzeba coś wprowadzić albo 

trochę później i trzeba  by było nadzwyczajną zwoływać – dodał. Nadmienił, iż 

to, że nie ma terminu to on sam był zdziwiony, do poprzedniego 

Przewodniczącego RPŁ zgłaszał sam takie uwagi. Jeżeli uważacie Państwo, że 

Sesje powinny wypadać sztywno nie będziemy składali takiego wniosku jako 

ZPŁ, ale będziemy zmuszeni zwoływać Sesje nadzwyczajne, jeśli jest taka wola, 

to my się do tego podporządkujemy – dodał. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki zapytał, czy wnioskodawcy 

dzisiejszej Sesji nadzwyczajnej mogliby dzisiaj jeszcze wprowadzić wniosek do 

porządku obrad o odwołanie go z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że po wypowiedzi Przewodniczącego 

RPŁ, że: „nie było uwag” i tak dalej musi zabrać głos. My ludzie ciut starsi, 

poważniejsi być może i doświadczeni bardziej życiowo nie chcieliśmy robić 

Panu krzywdy jako młodemu człowiekowi i naszemu Przewodniczącemu,                   

a okazji ku temu było bardzo wiele i media nasze miejscowe nie miałyby już nic 

do powiedzenia – dodał. Nadmienił, iż w dzisiejszej dobie elektroniki, to co Pan, 

dorobek naszych ojców i innych, opluł na tym blogu, dorobek naszych ojców, 

dziadków, bo oni zakładali ruch ludowy. Dziś z niego ja jako stary ludowiec                

i syn ludowca i dziadka ludowca nie pozwolę, żeby sobie rzezimieszek tak 

publicznie kpił z takiej stuletniej tradycji – dodał. Dziadek Pani Sekretarz 

zakładał chłopską Spółdzielnię w Osinach w Gminie Kiernozia – Pan Piotr 

Wasilewski i wielu innych, ojciec Pana Waldemara Wojciechowskiego tak samo 

był ludowcem i wielu innych oddawało życie w czasach sanackich, za ruch 
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ludowy, za dobro wsi polskiej – dodał. Panie Przewodniczący uderz się Pan 

szczerą ręką w piersi i powiedz ile okazji było ku temu, żeby Pana 

skompromitować jak byśmy byli bezczelni, sam Pan dokładnie o tym wie i ja 

nie będę nadmieniał, gdzie co i jak i którędy, sam podszedłem do Pana                    

w pewnym miejscu i zwróciłem uwagę, że „schowaj się chłopie, bo kurde wstyd 

przynosisz”.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński poinformował, że można by było mnożyć argumenty o tym, że 

Przewodniczący RPŁ mówi nieprawdę. Gdybym poprosiłbym Pana o biling np. 

tych wysłanych SMS-ów przed Sesją, bo twierdzi Pan, że do nas Pan Wysyłał 

SMS-y, ja takiego SMS-a nie dostałem – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wiadomość o Sesji 

otrzymał Pan Radny Michał Śliwiński otrzymał bezpośrednio do ręki.  

 

Ja też nie dostałem – dodał Radny Krzysztof Figat. 

 

Dlaczego Pan twierdzi, że Pan wszystkim wysłał, to jest trochę niepoważne – 

zapytał  Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny 

Michał Śliwiński. 

 

Ja tego nie twierdzę – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „PSL Porozumienie”, Radny Michał 

Śliwiński poprosił o przerwę w obradach XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXXIV SESJI RPŁ W DNIU 7 LIPCA 2009 ROKU O GODZINIE 15.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.00 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki poinformował, że z dniem 

dzisiejszym rezygnuje z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Nie będę siedział przy tym stole, za kpienie na blogach ze mnie                

z drugiego Wiceprzewodniczącego, może zmieni się sytuacja kiedyś na 

normalniejszą, usiądzie tu takie Prezydium, które będzie chciało ze sobą 

współpracować – dodał.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Wiceprzewodniczącego RPŁ 

Pana Krzysztofa Janickiego o dostarczenie pisemnej rezygnacji z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Nie muszę – dodał Wiceprzewodniczący RPŁ Pan Krzysztof Janicki. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Edward Chądzyński poinformował, że 

Przewodniczący RPŁ zażartował sobie z niego na łamach prasy, cały powiat to 

przeczytał, a to jest nie prawda. Nie widzę dalszej współpracy i rezygnuję                   

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego – dodał. 

Poinformował, że jego nazwisko nie pozwala, żeby ktoś się z niego wyśmiewał. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXXIV SESJI RPŁ W DNIU 7 LIPCA 2009 ROKU O GODZINIE 16.05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.10 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jakieś wnioski do 

porządku obrad. 

 

Ad pkt. 5 

 

Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXXIV Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus-Miterka 

M. Tomaśkiewicz 

 


