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PROTOKÓŁ Nr XXXI/21 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 stycznia 2021 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 19 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

Nagranie z obrad Sesji RPŁ     – /Zał. Nr 2/ 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Łowickiego za rok 2020. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2020 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 14.01.2021 r. o nr PNIK-

I.4131.25.2021 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru 

postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli  legalności uchwały nr 

XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w 
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

14. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXI  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXXI Sesji Rady Powiatu. 

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, przy czym muszę tu Państwu wyjaśnić, że 

Pan Tadeusz Kozioł ma problemy z połączeniem, z dostępem do internetu, 

dlatego też w trakcie głosowań, podobnie jak to miało miejsce na wcześniejszych 

naszych sesjach, jak miał problemy z internetem, będzie głosował telefonicznie i 

taką informację jak głosuje przekazywał mi ta drogą. Chyba, że w trakcie sesji 

uda mu się uzyskać dostęp do internetu i z nami połączyć. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że porządek obrad 

wraz z materiałami Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku 

obrad?  

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym wprowadzić w punkcie 7 podjęcie 

Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie planowanej likwidacji 

Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu. Takie stanowisko,  

przesłałem dziś do Biura Rady, także można będzie Panie Przewodniczący to 
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wszystkim radny udostępnić. To jest w imieniu Klubu PSL – Porozumienie 

Łowickie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja proszę w takim razie o kilka minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w 

obradach XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:45 wznowił obrady 

XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady. Wszyscy 

Państwo otrzymaliście droga e-mailową to Stanowisko. Czy Państwo uważają, że 

powinienem jeszcze raz je przeczytać czy dopiero po zajęciu stanowiska Rady 

czy wprowadzamy ten punkt do porządku obrad czy nie.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Nie no, jeśli dostaliśmy, 

otrzymaliśmy, to bez sensu. 

Radny Jerzy Wolski: Ja uważam odwrotnie, bo to jest sesja na żywo, myślę, że 

nie tylko my, którzy dostaliśmy informację na maila, niech mieszkańcy Powiatu 

Łowickiego też się w to wsłuchają, bo w końcu jesteśmy obserwowani. Panie 

Przewodniczący, proszę odczytać to. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby 

się wypowiedzieć? Jeśli nie to ja może przeczytam Stanowisko w sprawie 

planowanej likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w 

Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Stanowiska Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie planowanej likwidacji Biblioteki Pedagogicznej 

w Skierniewicach Filii w Łowiczu. /Zał. Nr 3/ 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję za odczytanie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są w związku z tym 

jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie to przystąpimy do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

Radnego Michała Śliwińskiego o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 

7 punktu: Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie planowanej 
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likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Łowiczu.            

/Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Teraz przepraszam Państwa, ale 

musimy jeszcze zadzwonić do Radnego Tadeusza Kozioła. Panie Tadeuszu, 

głosujemy w sprawie stanowiska, czy Pan zapoznał się z tym Stanowiskiem? 

Wyjaśniam, że głosujemy Stanowisko dotyczące wprowadzenia do porządku 

obrad w punkcie 7 Stanowisko w sprawie planowanej likwidacji Biblioteki 

Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu i odbywa się głosowanie. Jest 

Pan przeciwny, rozumiem, dziękuję. 

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

RPŁ/: 

Za     – 8 

Przeciw    – 11 

Wstrzymało się   – 0 

Nie podjęli wniosku Radnego Michała Śliwińskiego o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie 7 punktu: Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie planowanej likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii 

w Łowiczu. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, z całym szacunkiem dla Pana, dla 

Pana Tadeusza Kozioła, szanuje was obydwóch, ale słuchajcie, z całym 

szacunkiem, czy to jest standardowe zachowanie, standardowe głosowanie? Ja nie 

wiem co Pan Tadeusz powiedział Panu na ucho. Ja wierzę Panu, ufam Panu, ale 

uważam, że chyba byłoby lepiej, jeśli by w ogóle tego głosu nie było. No 

słuchajcie… 

Radny Michał Śliwiński: Jurek, ale okej. Mówiliśmy, że ma być, tylko mogło 

być na głośno mówiącym i wtedy byśmy wszyscy wiedzieli. 

Radny Jerzy Wolski: Oczywiście. Ja nie wiem, pogadaliście sobie, przepraszam 

was bardzo, szanuje was obydwóch, ale no nie może tak być. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja chcę Panu 

powiedzieć, że ma Pan rację, zgadzam się z Panem w 100%, tylko że sytuację 

mamy niestandardową. 

Radny Michał Śliwiński: Ale na głośnomówiącym mógł Pan to zrobić Panie 

Przewodniczący. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ są kontrowersje 

dotyczące Pańskiego głosowania, że radni by chcieli usłyszeć jak Pan głosował. 

Poprosimy tutaj na aparacie głośnomówiącym, żeby Pan głośno powiedział jak 

Pan głosuje. 

Radny Tadeusz Kozioł: Jestem przeciwny wprowadzenia tego punktu do 

porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: W zupełności mi to wystarcza. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy radni są usatysfakcjonowani? 

Ja naprawdę przepraszam, Państwo jako radni macie rację, tylko, że jeżeli chcę 

ja, żeby każdy miał prawo do głosowania to godzę się na rozwiązania 

niestandardowe, ponieważ w ogóle sytuacja tak, jak powiedziałem nie jest 

standardowa. Ja jeszcze raz przepraszam. Zgodnie z wszelkimi normami nie 

powinno tak być, a jeżeli chcę, żeby wszyscy brali udział w dzisiejszej sesji to 

godzę się na takie rozwiązanie, bo to nie jest wina Pana Tadeusza, że ma problem 

z internetem, bo to są kwestie czysto techniczne. Dlaczego mam człowiekowi 

uniemożliwić wzięcie udziału w sesji tylko ze względu na to, że ma problemy 

techniczne? To nie jest jego wina, natomiast z punktu widzenia zasad oczywiście 

radny ma rację, ja w pełni zgadzam się, że tak nie powinno być, więc każde teraz 

głosowanie będziemy łączyli się przez ten aparat głośnomówiący, żeby każdy z 

Państwa słyszał jak radny głosuje. 

Radny Jerzy Wolski: Dokładnie o to nam chodziło. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja przepraszam. Ja mówię, 

bezwzględnie macie rację. 

Radny Michał Śliwiński: Z przykrością stwierdzam, że biorąc pod uwagę ilu też 

jest nauczycieli radnych po drugiej stronie w opozycji rządzącej, że ten punkt nie 

wszedł pod obrady i nawet nie został przedyskutowany. Ja tylko przytoczę jeden 

cytat ,,Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota ludu”, dlatego dyktatorzy 

bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują i to Ryszard Kapuściński. Myślę, że to 

da też nauczycielom, którzy byli przeciwko wprowadzeniu tego punktu. Dziękuję. 



6 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem bardzo mocne słowa, ale ja 

nie będę komentował, każdy niech sobie sam na podstawie tego wyciągnie 

wnioski. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, wydaje mi się, że 

powinniśmy resztę spraw przenieść do spraw różnych, natomiast żeby ostudzić 

trochę ta całą sytuację to chciałbym tylko powiedzieć, że pofatygowałem się, bo 

za chwilę będzie tutaj każdy chciał zabrać głos i bronić Biblioteki, pofatygowałem 

się zadzwonić do Pana Wicemarszałka, jeżeli macie Państwo informację gdzie 

jest umieszczona informacja o likwidacji Biblioteki to proszę w tej chwili 

przekazać, zrobimy 10 minut przerwy i zweryfikujemy. Natomiast Rada Powiatu 

Łowickiego ze względu na swój prestiż nie powinna się zajmować jakimiś 

plotkami i dlatego jest taka moja decyzja, pewnie i reszty Państwa. Więc 

zadzwoniłem, nie ma w ogóle rozmów na ten temat w Zarządzie Urzędu 

Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ponieważ przed chwilą 

dostałem telefon i obiecałem, że ten głos przekażę a wiem, że ta osoba ogląda 

naszą sesję i nieuczciwy byłbym, gdybym tego nie zrobił. Jest to nauczyciel, który 

kazał pogratulować wszystkim radnym nauczycielom obecnej kadencji za 

wsparci i zaangażowanie, bez względu na to czy ta dyskusja by się odbyła czy nie 

ale za podejście do wprowadzenia tego punktu, więc przekazuję gratulacje od 

nauczyciela z Powiatu Łowickiego dla wszystkich radnych nauczycieli, którzy 

zagłosowali za zdjęciem tego punktu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Figat słyszał 

to, co powiedział Starosta Piotr Malczyk? 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ja powiedziałem, że to jest głos 

nauczyciela, który obiecałem, że przekażę. Pogratulowałem i dziękowałem za 

głos. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Okej, natomiast ja chciałbym, 

żebyśmy się wypowiadali po pierwsze, zanim oddam głos Panu Radnemu 

Krzysztofowi Górskiemu, bo dostaliśmy to Stanowisko można powiedzieć w 

trakcie można powiedzieć sesji. Okazuje się, że to stanowisko, o którym my 

podejmowaliśmy decyzje czy je wprowadzamy do porządku obrad, okazuje się, 

że nie ma merytorycznie nic wspólnego z rzeczywistością, że takich planów, 

jeżeli chodzi na podstawie słów tutaj Pana Starosty Piotra Malczyka, że takich 
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planów nie ma. Ja troszeczkę się w tym pogubiłem czy my podejmując taką 

decyzję będziemy podejmowali na temat rzeczy, których nie ma. No bo ja 

chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy najważniejszej dla mnie, czy w ogóle 

takie plany są? Tu na podstawie stanowiska Pana Starosty okazuje się, że takich 

planów odnośnie całej sytuacji nie ma, przynajmniej na dzisiaj nie ma. No jeżeli 

tutaj pada taka deklaracja, ja oceniam to na tej podstawie to my troszeczkę 

głosowaliśmy i zajmowaliśmy się sprawą, która de facto nie istnieje, no jeżeli jest 

taka deklaracja. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no nie 

dziwiłbym się wzburzeniom nauczycieli, jeżeli zdjęliśmy ten punkt z porządku 

obrad, ale nawiązując do tego, co powiedział Pan Starosta Malczyk – skoro nie 

ma takiej decyzji, wiecie, my gdzieś takie słuchy, głównie w mieście mieliśmy. 

Możliwe, że nie ma jeszcze decyzji i ja mam tylko jedną prośbę, oczywiście będę 

głosował, jeżeli dojdzie jeszcze kiedyś do tego, przeciwko likwidacji Biblioteki 

Pedagogicznej, wiem jak korzystają z niej nauczyciele i młodzież i mam tylko 

taką prośbę serdeczną, żebyśmy dzisiaj, no bo dzisiaj wyszło politycznie, 

niepotrzebnie, jesteśmy samorządem, ja mam taką prośbę, że gdyby rzeczywiście 

pojawiła się decyzja o likwidacji i tak przenoszonej już biblioteki, bo była kiedyś 

w Domu Nauczyciela, gdyby taka decyzja się pojawiła to mam prośbę do Pana 

Przewodniczącego, zastanówmy się jeszcze raz na spokojnie i wtedy przemyślmy 

czy rzeczywiście nie powinno być jakiegoś naszego stanowiska, które by było 

przeciwne likwidacji tej biblioteki, bardzo o to proszę. Nie róbmy rzeczywiście 

dzisiaj jeszcze takiej decyzji, ale gdyby taka decyzja się zrodziła to spróbujmy 

podjąć działania, żeby tej biblioteki u nas w Łowiczu nie likwidować. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam 

do Pana Przewodniczącego taką prośbę na przyszłość, żeby więcej się taka 

sytuacja nie powtarzała i proszę nie wprowadzać zamieszania do sesji do obrad 

rady powiatu, bo to nikomu jest niepotrzebne. Także Panie Przewodniczący, na 

przyszłość, jeśli Pan będzie poddawał pod głosowania jakieś stanowiska czy 

uchwały, żeby były sprawdzone, zgodne z informacją rzeczywistą. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Żeby te wszystkie kwestie wyjaśnić, o których mówił 

Pan Starosta Malczyk, o których mówimy, że to są plotki, że nieprawda tak, to 

wprowadza się punkt i wtedy w tym punkcie możemy sobie wyjaśnić, ale wy nie 
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chcecie w ogóle rozmawiać na ten temat, dla was tematu nie ma, ponieważ jest to 

narzucone z góry. Może to się nie nazywa likwidacja, tylko optymalizacja. Ja 

akurat dysponuje danymi w jaki sposób ma ta optymalizacja wyglądać. W 

Powiecie Łowickim w bibliotece mamy 1200 wolumenów i to ma być 

przeniesione do biblioteki w Skierniewicach tak i w taki sposób, jak tutaj w tym 

stanowisku jest opisane będzie dostęp do tych wolumenów, tylko, że Pani 

Dyrektor w Skierniewicach w bibliotece może tych wolumenów przyjąć tylko 2 

tysiące, bo tylko na 2 tysiące wolumenów ma miejsca i nie tylko z powiatu 

łowickiego, tylko z powiatu brzezińskiego, rawskiego i łowickiego tak, z trzech a 

mamy w samym Łowiczu 1200 wolumenów. Ja rozumiem, że książki, decyzja, 

teraz już nie chodzi nam tak, jak to powiedział w cytacie Kapuścińskiego nie 

zależy nam już na kształceniu ludzi tak. Jest faktycznie też, bo dysponuje też 

listem od dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z powiatu łowickiego, 

którzy też wyrażają zaniepokojenie tym, ale nie mogłem tego przedstawić, 

ponieważ rządząca opcja uznała, że nie ma dyskusji, nie dyskutujemy, nie ma 

tematu tak. Najlepiej o czymś, co jest niewygodne wrzucić to pod dywan. Okej, 

wasza wola. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Proszę Pana Przewodniczącego, żebyśmy 

przeszli do porządku obrad, ponieważ przypominam jeszcze raz, głosowaliśmy 

nad sprawą, którą przed chwilą poinformował nawet Pan Radny Śliwiński, że jego 

założenie w tej chwili już jest inne, jeżeli chodzi o treść, czyli o optymalizację a 

w temacie przewodnim jest napisana likwidacja, więc jeżeli radni zgłaszają coś 

do porządku obrad to proszę, żeby to była informacja naprawdę sprawdzona. 

Proszę Panie Przewodniczący, żebyśmy przeszli dalej, dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Muszę ad vocem odpowiedzieć Panu Staroście, bo Pan 

Starosta zarzuca mi, że nie przygotowałem się. Niech się wczyta w to i wtedy 

będzie wiedział. Optymalizację zakłada Zarząd, nie my, nie ja wskazywałem 

optymalizację, tylko Zarząd Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, dziękujemy za 

informację, ale jeszcze prosił o zabranie głosu Radny Aleksander Frankiewicz i 

Radny Krystian Cipiński. Trzeba też, żeby wszyscy mieli szansę się 

wypowiedzieć. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko 

powiem do Pana Radnego Figata można poinformować o wytłumaczeniu Pana 
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Malczyka i Pana Przewodniczącego nauczyciela z powiatu i tyle. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Krystian Cipiński: Proszę Państwa, z biegiem dyskusji dowiadujemy się, 

że tematu nie ma. Jednak trochę jest, bo hasło ,,likwidacja” jest zastąpione 

,,optymalizacją”, więc warto by było ten punkt dopuścić jednak do procedowania 

w dalszym porządku obrad. Jednak tutaj jest takie moje spostrzeżenie drodzy 

Państwo, po raz kolejny próbujemy wprowadzać my, jako mniejszość, 

wprowadzać punkt do porządku obrad i po raz kolejni jesteśmy spychani do kąta, 

przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, nawet nie dajemy możliwości dyskusji 

nad tematem. I teraz w sytuacji, kiedy my jeszcze dobrze nie rozpoczęliśmy sesji, 

naprawdę nie dyskutujemy merytorycznie a taka dyskusja mogłaby swobodnie 

odbyć się w dalszym ciągu sesji, tylko że my po raz kolejny nie dajemy szansy 

dyskusji. Proszę Państwa, żebyście przy kolejnej takiej sytuacji podeszli bardziej 

życiowo do sprawy i żebyśmy my chociaż raz mogli jako mniejszość móc 

przedyskutować jakiś temat zgłaszany przez nas. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ja do Radnego Frankiewicza. 

Otóż ten nauczyciel ogląda nas cały czas i już miałem od niego telefon, który, nie 

będę powtarzać słów jakie wypowiedział na tą sytuację, natomiast on jest bardzo 

dobrze zorientowany co do tej ,,optymalizacji” pracy tej biblioteki i to tylko tyle. 

Nauczyciele dzisiaj myślę, że wielu nas ogląda i podtrzymują to, co wcześniej 

powiedziałem. Natomiast Pan nauczyciel jest poinformowany, ponieważ nas 

ogląda. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Myślę, że jeżeli 

chodzi o całą tą sytuację: po pierwsze taka moja kolejna prośba, tutaj nawet jeżeli 

chodzi o samą dyskusję, takie przedstawianie stanowiska w trakcie sesji, ja chyba 

mówię to już po raz dziesiąty czy piętnasty, że bardzo proszę, żeby przekazywać 

wcześniej, przynajmniej jeden, dwa… Ja nie ukrywam, sytuacja dla mnie dziwna, 

ponieważ ja w trakcie sesji usłyszałem informację, że my mamy wprowadzać coś, 

o czym ja nie mam pojęcia. Ja myślę, że chociaż jeden dzień wcześniej do Biura 

Rady powinienem otrzymać, że jest taka propozycja wprowadzenia do porządku 

obrad. Ja tego dowiedziałem się w trakcie sesji można powiedzieć już po 

rozpoczęciu obrad. Oczywiście każdy może wprowadzić do porządku obrad, jest 

to prawo radnego, jest to jak najbardziej zasadne, ale myślę, że każdy jako radny 

powinien się z tym zapoznać chociaż dzień wcześniej, tu nie mówię tylko o sobie, 

ale mówię o każdym radnym. To nie dotyczy akurat tego stanowiska, tylko w 
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ogóle jakichkolwiek wniosków, które składamy, żebyśmy po prostu wiedzieli i 

spróbowali się do tego przygotować, bo potem mamy sytuacje taką, że mamy z 

jednej strony stanowisko, z drugiej strony mamy stanowisko przeciwne, że, takie 

propozycje nie są podejmowane a tak naprawdę my nie wiemy jaka jest 

ostatecznie, co jest przedmiotem i tutaj radny ma Krzysztof Dąbrowski racje, że 

my musimy być przygotowani w momencie i wtedy prowadzimy dyskusję już na 

temat konkretnej, że taki konkretny problem występuje. Ja nie mówię, że nie 

będzie takiej sytuacji, natomiast zwracam uwagę, żeby po prostu mieć szansę na 

przygotowanie się i potem rada zajmuje stanowisko nie w sprawie, która może 

być, tylko po prostu już konkretnego problemu, który występuje. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, pół kartki A4, to nie jest chyba 

aż taki duży materiał do zapoznania się, to jest raz, a wiemy o tym, że sesja w 

Urzędzie Marszałkowskim jest jutro chyba, dobrze kojarzę? Jutro chyba jest i my 

stanowisko, w sensie… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, sesja była wczoraj. 

Radny Michał Śliwiński: Wczoraj była? No dobrze, no to tym bardziej. Jest to 

stanowisko, które wyrażamy. My nie możemy tak naprawdę nic narzucić przecież 

radzie marszałkowskiej. Tutaj chcemy wyrazić swoje stanowisko, tutaj nie 

możemy nic im zabronić, tylko możemy wyrazić swoją wolę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja Panie Radny nie neguję 

stanowiska, tylko mówię o tym, żebyśmy po prostu byli wcześniej informowani, 

tylko tyle. Ja nie chcę do meritum się wypowiadać. 

Radny Michał Śliwiński: Już raz przerwaliście sesję i przerobiliście tak 

stanowisko, że wychwaliliście. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tu już ten komentarz jest 

niepotrzebny. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, żeby 

zakończyć tą dyskusję to ja zgłaszam wniosek formalny o przerwanie tej dyskusji 

i przejście do dalszego porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy mamy głosować? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Chyba, że nie ma więcej, bo 

będziemy tak przeciągać w nieskończoność. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, nie ma więcej głosów. Myślę, 

że już nie będziemy głosować, zwłaszcza w sytuacji takiej, że mamy dosyć 

trudności, trzeba byłoby znowu się łączyć z Panem Tadeuszem, w związku z tych 

chciałbym, żebyśmy takich sytuacji unikali. Ale widzę, że już głosów nie ma, 

myślę, że każdy miał szanse się wypowiedzieć. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To wycofuję swój wniosek. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXX 

Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do 

protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Łowickiego za rok 2020. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za rok 

2020. /Zał. Nr 5/ 

Radny Krystian Cipiński: Ja mam taką uwagę techniczną, bo chyba mikrofon u 

Pana Starosty jest włączony i słyszeliśmy przed chwilą pieszczotliwe określenie, 

trochę nam to zagłuszyło odbiór materiału, także może warto by było ten 

mikrofon wyłączyć. 

Radny Jerzy Wolski: Staroście wolno więcej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj prośba do Pana Starosty o 

wyłączenie mikrofonu, bo słyszymy u Państwa to, co mówicie w gabinecie, to 

taka prośba radnego, myślę, że jak najbardziej… 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: I bardzo słuszna prośba 

Panie Przewodniczący, ale jak już rozmawiamy, niektórzy też mają, jak 

prowadzimy dyskusję, więc żeby każdy pilnował swoich, bo są pogłosy. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj również słuszna uwaga, trzeba 

wyłączyć mikrofon, bo wtedy wszystko słyszymy co jest u każdego w domu. 

Dobrze, czy są, już tak oficjalnie, pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie 

widzę. 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2020 rok. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki za 2020 rok. /Zał. Nr 6/ 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja nawiązując do tego, co Michał tam wtrącał, 

może by Pani Dyrektor przeczytała jakie są średnie wynagrodzenia jednego 

nauczyciela w każdej z kategorii. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: To znaczy średnie wynagrodzenie 

w zeszłym roku było liczone z podziałem na dwa okresy, dlatego, że od 1 stycznia 

2020 roku była przyznana podwyżka, więc odczytam kolejno na poszczególnych 

stopniach: dla nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie od 1 stycznia do 31 

sierpnia 3 337,55 zł, od 1 września do 31 grudnia 3737,80 zł , nauczyciel 

kontraktowy do 31 sierpnia 3 704,68 zł, od 1 września do 31 grudnia 3 926,96 zł, 

nauczyciel mianowany 4 806,07 zł, od 1 września 5 094,43 zł, nauczyciel 

dyplomowany do 31 sierpnia 6 141,09 zł, od 1 września 6 509,55 zł. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i 

zwracam się również do Pani Dyrektor, ja cieszę się bardzo, że nauczyciele już w 

miarę godziwie zarabiają. To, że musimy dopłacać do oświaty to trudno, takie 

ostatnio czasy i to od kilku lat już tak trwa, natomiast wybaczcie, że podzielę się 

jedną refleksją. Kilka dni temu został powołany nowy Wiceminister Edukacji, 

poseł z naszego okręgu, na pewno znajomy wielu z Państwa, którzy tutaj dzisiaj 

biorą udział w sesji i wiecie co powiedział Wiceminister Edukacji, poseł z 

naszego okręgu dwa dni po otrzymaniu nominacji? Że nauczyciele to jest bardzo 

leniwa grupa zawodowa, która w życiu walczy tylko o podwyżki. Niegodne to 
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jest. Jeśli znacie tego obecnego Wiceministra, niektórzy z was i posła z naszego 

okręgu to zwróćcie mu uwagę, że takich rzeczy nie powinno się publicznie 

wypowiadać a jest to w mediach. Proszę, przekażcie, bo wielu nauczycieli jest 

zbulwersowanych tym, co powiedział obecny Wiceminister Edukacji. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze 

jakiekolwiek pytania? Jestem zobligowany Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, 

zanim uda się połączyć Panu Krzysztofowi, a mianowicie to to, że poprosiliśmy 

Pana Radnego Tadeusza Kozła i Panią Basię Kołodziejczyk, ponieważ mają 

problemy z połączeniem, przyjadą tutaj do Starostwa i będą już uczestniczyli w 

Starostwie w dalszym posiedzeniu sesji, tym bardziej, że przystępujemy do 

głosowań uchwał, więc dobrze by było, gdyby wszyscy byli obecni. To taka 

informacja, o to poprosiliśmy w trakcie naszej sesji, żeby dojechali tutaj do nas. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja nie 

będę się ustosunkowywał do głosu kolegi Krzysztofa Górskiego, tylko jedno 

zdanie powiem. Oczywiście, jeśli Wiceminister powiedział takie zdanie to 

niefortunne, ale już przy tych teraz podwyżkach i zarobkach nauczycieli zdarzają 

się też przypadki, że niektórzy nauczyciele może nie do końca też i więcej nic nie 

będę mówił. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Nic nie powiedziałeś. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale ja chciałbym przypomnieć radnemu 

bardzo doświadczonemu samorządowcowi – Radnemu Krzysztofowi Górskiemu, 

że minister laską chciał lać nauczycieli. Pamięta Pan Radny? 

Radny Krzysztof Górski: Nie słyszałem. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Był minister na początku lat 90-tych, 

minister, nie wiceminister, że laską chciał lać nauczycieli. 

Radny Krzysztof Górski: Wiem, pamiętam, ale po co to mówić no w ogóle? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć tylko jako 

nauczyciel, że każda taka wypowiedź jest dla mnie, jako dla nauczyciela, dla 

wszystkich nauczycieli bardzo niesprawiedliwa, nigdy nie powinna paść i zawsze 

zwracam uwagę bez względu na to czy ministrem jest ta czy inna osoba z tej czy 

innej opcji to muszę powiedzieć jedną rzecz – nauczyciele kształtują naszych 
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młodych ludzi jacy będą w przyszłości. Trudno mieć autorytet, jeżeli najwyżsi 

urzędnicy używają tego typu określeń, dlatego też bardzo zawsze proszę o to, 

żeby ważyć słowa. Lepiej nie mówić słów, które naprawdę wymagają… no tak 

nie powinno być, ale myślę, że to jest lapsus, to nie wynika z przekonań Pana 

Ministra, nie sądzę, żeby tak było, no bo tak nie powinno się mówić na temat 

naszej pracy i … 

Radny Krzysztof Górski: Ja popieram Pana Przewodniczącego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: … i bardzo mi przykro z tego 

powodu. W związku z tym, co powiedziałem, że czekamy na przyjazd dwóch 

radnych zarządzam 10-minutowa przerwę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w 

obradach XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40 wznowił obrady 

XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zawiadomienia z dnia 14.01.2021 r. o nr PNIK-I.4131.25.2021 o 

wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w 

rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w 

celu kontroli  legalności uchwały nr XXX/230/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia 

z dnia 14.01.2021 r. o nr PNIK-I.4131.25.2021 o wszczęciu z urzędu przez organ 

nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli  legalności uchwały nr 

XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 



15 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Ja nie mam pytania, tylko przychylam się do tej naszej 

obrony, wiemy jakie były sytuacje jeszcze wcześniej, że my musieliśmy jeszcze 

do tego wszystkiego dokładać, nie wiem skąd tutaj ta nadgorliwość w Urzędzie 

Wojewódzkim, że Powiat jeszcze na tym zarabia. Tak, jak tutaj Pani Dyrektor 

przedstawiła, że są sytuacje, że komuś się nie opłaca nawet tego pojazdu wziąć i 

musimy jeszcze ponosić za to koszty, także jak najbardziej trzymamy się swojego 

stanowiska. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jerzy Wolski: Może poszukajmy innego parkingu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Ja a pro po tego parkingu, 

nie stosujemy rozeznania rynku poprzez wysyłanie zapytania do potencjalnych 

jakby kandydatów mogących zechcieć wejść z nami w zawarcie umowy. 

Ogłaszamy przetarg oficjalny na stronie biuletynu informacji publicznej po to, 

aby zwiększyć grono firm, które mogą startować i naprawdę nie ma 

zainteresowania. Nie ma żadnego zainteresowania do tego stopnia, że mieliśmy 

nawet sytuację, że jedna firma, która zajmowała się parkowaniem, parkingiem, 

wycofała się praktycznie w połowie roku z uwagi na to, że to jest temat trudny 

przez to, że 24h musi być tam pracownik zatrudniony, pełna dyspozycyjność, 

także nie jest to prosty temat. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, czy są jeszcze pytania?  

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, jeszcze taka informacja 

natury technicznej, dzwonił przed chwilą do mnie Pan Radny Zbigniew 

Kuczyński, ma problemy techniczne, nie może być z nami za pośrednictwem 

platformy, także jeżeli można poprosić o telefon po prostu przy głosowaniu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałem powiedzieć, że 

straciliśmy połączenie z Radnym Krzysztofem Figatem, podobna sytuacja, w 

związku z tym udało nam się, że Państwo – Pani Basia witamy, że jest w 

Starostwie, Pana Tadeusza witamy również, no ale niestety tak dzisiaj się to 

układa, że będziemy musieli i tak łączyć się z tymi dwoma radnymi, ponieważ 

chcielibyśmy, żeby jednak w tych głosowaniach brali udział. Będą to przez aparat 
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głośnomówiący i myślę, że każdy będzie słyszał jak Państwo radni głosują. Nie 

ma innego wyjścia, mamy taką sytuację i przychylamy się tutaj do prośby, żeby 

w ten sposób czy Pan Zbigniew Kuczyński czy Pan Krzysztof Figat mogli 

głosować, myślę, że nikt nic nie ma przeciwko temu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia 

z dnia 14.01.2021 r. o nr PNIK-I.4131.25.2021 o wszczęciu z urzędu przez organ 

nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli  legalności uchwały nr 

XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 7/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/235/2021 RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zawiadomienia z dnia 14.01.2021 r. o nr PNIK-I.4131.25.2021 o 

wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w rozdziale 

8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli  

legalności uchwały nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 

grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

/Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  
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31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania  

do przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, czy  

do wprowadzenia tych specjalizacji są lekarze, którzy mają specjalizację, żeby  

to prowadzić w szpitalu? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Tak, jestem już po 

rozmowie z Panią doktor onkolog, jest to specjalista onkologii klinicznej i jest 

zainteresowana podjęciem pracy u nas raz w tygodniu, na ten moment będzie to 

na początek, współpraca ma być rozpoczęta z Panią doktor od marca. Na początek 

będzie to poradnia komercyjna, miejmy nadzieję, że NFZ wyrazi zgodę na 

rozpisanie konkursu i podpiszemy wtedy umowę z NFZ-em, żeby to była 

poradnia dla pacjentów też ubezpieczonych i planujemy zatrudnić lekarza 

urologa, myślę, że tutaj będzie też kwestia marzec – kwiecień, też jesteśmy po 

wstępnych rozmowach, że Pan doktor chce pracować u nas w szpitalu na oddziale 

chirurgicznym a także w poradni, tak. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Piotr Gołaszewski: Znaczy może nie pytanie, tylko takie stwierdzenie 

bardziej chciałbym powiedzieć, ja się bardzo cieszę, że jednak się rozwijamy, 

jako ZOZ a nie zwijamy, ostatnio było raczej takie usuwanie zbędnych rzeczy  

w ZOZ-ie, jeśli chodzi o statut, które nie działały a teraz mamy w końcu szansę 

na jakiś rozwój, czyli gratuluję. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Tak tylko w uzupełnieniu 

tego, co powiedział Radny Gołaszewski, jeszcze miałem okazję być u siebie  

w przychodni, bardzo dużo ciepłych, pozytywnych słów słyszałem od lekarzy 

pierwszej opieki, którzy współpracują bardzo blisko ze szpitalem… 

Radny Michał Śliwiński: Głośniej, bo nie słyszymy. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jest mi bardzo miło słyszeć 

ciepłe słowa na terenie gminy o współpracy z naszym szpitalem. 
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, a jeżeli chodzi o szpitalną 

komisje to też była opinia pozytywna? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Chodzi o Radę 

Społeczną? 

Radny Michał Śliwiński: Tak. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Tak, my to już 

wcześniej składaliśmy ten wniosek, w ubiegłym roku, ponieważ nie mieliśmy 

lekarzy, więc to było tak w zawieszeniu, więc tak, to już Rada Społeczna 

pozytywnie zaopiniowała. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję. 

Radny Piotr Gołaszewski: Dokładnie tak było, potwierdzam. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska Ja dopowiem tylko, że była to 

uchwała Rady Społecznej, jest to w uzasadnieniu do projektu uchwały i była to 

uchwała Rady Społecznej z lutego 2020 roku. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania 

do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/236/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r.  

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 10/ 
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Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja zdecydowanie wolę dyskutować na ten 

temat, liczę, że radni mniejszości, jak to zostało określone przez jednego z 

radnych tutaj przychylą się do naszej opinii, no bo tu się myślę, że rzadko zdarza, 

że na pierwszej sesji od razu nowego roku w samorządzie a szczególnie 

samorządzie powiatowym, który no nie posiada takich dochodów własnych jak 

gminy, które mogą, bo wiadomo, że w każde pozyskane pieniądze często trzeba 

włożyć swoje, które powiaty często też nie mają, że Państwo radni docenią to, że 

w tej chwili wprowadzamy 9 637 564,33 zł środków zewnętrznych, które 

pozyskaliśmy na tegoroczne inwestycje, a że czasy są takie, że trzeba się tym 

chwalić no to wypadało to powiedzieć i myślę, że to świadczy też o naszej 

skuteczności. Ja wiem oczywiście, że każdy chciałby więcej i pewnie w sprawach 

różnych usłyszymy o kolejnych potrzebach mieszkańców wyrażanych ustami 

Państwa radnych, natomiast no też trzeba znać proporcje i cieszyć się naprawdę z 

tego, co osiągnęliśmy, bo na ten rok osiągnęliśmy uważam bardzo dużo i myślę, 

a wręcz jestem przekonany, że nie są to ostatnie miliony, które wprowadzamy do 

tego budżetu a szczegóły to już bardzo proszę Panią Skarbnik. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Skarbnik, w porównaniu z budżetem, który 

przyjęliśmy na poprzedniej sesji, miesiąc temu, na 2021 rok, o ile pogłębia się 

deficyt budżetu na 2021 rok? Czy ja dobrze złapałem, proszę mnie wyprostować, 

bo miesiąc temu słuchaliśmy budżet na rok 2021 a teraz wprowadzamy no tutaj 

dużą sumę, dużą cyferkę i na ile ten deficyt się pogłębił, zmienił, może tak? 

Radny Piotr Gołaszewski: Chyba zmniejszył. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie, deficyt się nie zmniejszył, ponieważ 

wszystkie środki wprowadziliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

i wprowadzamy po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej, natomiast 

zwiększył nam się deficyt o kwotę 1 059 093,38 zł w związku z tym, że 800 tys. 

zł wprowadzamy z wolnych środków, to są środki z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które środki otrzymaliśmy w 2020 roku w kwocie 
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1 886 406,00 zł przy projektowaniu budżetu, 1 086 406,00 zł zostało 

wprowadzone jako wkład własny do zadania ,,Sportowa Polska”, natomiast 800 

tys. zł było na zakup sprzętu medycznego w ZOZ-ie, ponieważ środki w 

wysokości 800 tys. zł były wprowadzone po dochodach i wydatkach w 2020 roku 

a nie zostały wydatkowane, więc musiały wejść w wolne środki, które teraz 

wykorzystujemy na zadanie 400 tys. zł jako modernizacja ZOZ i 400 tys. zł jako 

zakup sprzętu medycznego. Brakująca kwota do tego miliona to jest 259 090,38 

zł i to są środki niewykorzystane, które pozostały na rachunku bieżącym w 

związku z realizacją projektów unijnych. Tych środków niewykorzystanych w 

ramach projektów unijnych na pewno będzie dużo więcej, jesteśmy na etapie na 

razie ustalania, ale wprowadzamy do budżetu teraz, dochody były w 2020 roku, 

wydatki zaplanowane w 2020, natomiast zostały niewykorzystane i zachodzi 

konieczność wprowadzenia do budżetu 2021 roku i jest to ,,Kształcimy 

zawodowo w ZSP Nr 1” i to jest kwota 117 935,28 zł i środki w rozdziale 85595 

też projekt ,,Rodzina z przyszłością” w kwocie 141 155,10 zł, są to środki, które 

nie zostały wykorzystane w 2020 roku i wprowadzamy na 2021. Dlaczego ZSP 

Nr 1? Ponieważ okres realizacji kończy się w styczniu 2021 roku a ze względu na 

sytuację COVID-ową i tak te środki w całości nie będą wykorzystane i będziemy 

musieli w odpowiednim czasie je zwrócić a może się okazać, że do sesji lutowej 

będzie za długo czekać, dlatego wprowadzamy już w styczniu i projekt ,,Rodzina 

z przyszłością” w związku z tym, iż realizacja projektu przewidziana jest do 

czerwca, natomiast tak był zaplanowany harmonogram, że dochody wpłynęły do 

końca 2020 roku, natomiast żeby budżet się zrównoważył to wydatki też musiały 

być do 2020 roku a w tym momencie musimy przerzucić wydatki na 2021, żeby 

zabezpieczyć ciągłość projektu, to było do przewidzenia i teraz te 141 155,10 zł 

wprowadzamy do wykorzystania do końca realizacji projektu, więc o 

1 059 090,38 zł zwiększył się deficyt, nie zwiększamy oczywiście kredytu, tylko 

to są środki, które pozostały na rachunku bieżącym. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję za objaśnienia. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem tutaj Panu Jerzemu 

powiedzieć, bo wyleciało mi to z głowy, że wskaźnik zadłużenia nasz spada… 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze raz? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pan Radny był wyraźnie zatroskany o ten 

wskaźnik, więc wspominam o nim, że spada on do 28,8%, mówię o wskaźniku 

zadłużenia. 
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Radny Jerzy Wolski: Świetnie, dziękuję bardzo. Nawet nie pytałem o to. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, ja się wypowiem na temat tych 

środków, które były pozyskane de facto w grudniu czy tam w styczniu. Ja 

pracowałem przez 15 lat w ZOZ łowickim, w poradni rehabilitacji zazwyczaj i na 

oddziale i powiem Państwu, że tutaj taką bardzo dużą bolączką tego szpitala było 

to jednak, że nie było w szpitalu tego rezonansu. Każdy wiedział, że to kosztuje, 

w końcu teraz doczekałem się tego, że to zaistniało. Z tego powodu ja się 

osobiście bardzo cieszę i myślę, że to naprawdę pomoże w dużym stopniu 

pacjentom, osobom chorym, które będą z tego korzystały na miejscu, nie musząc 

jechać do Skierniewic na przykład czy do Łodzi i powiem szczerze, że gratuluję 

Zarządowi tego, że udało się pieniądze na ten akurat zakup pozyskać, dlatego że 

mi to bardzo leży na sercu tak samo jak, myślę bardzo wielu mieszkańcom 

naszego powiatu no i życzę dalszego samozaparcia w pozyskiwaniu takich 

środków. Bardzo dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ja jak na 

ogół zabieram głos to Starosta się denerwuje, ale tym razem będę chwalił, tak jak 

przy uchwalaniu budżetu. Miałem co prawda zabrać głos przy Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, bo w wyjaśnieniach do tej prognozy są ujęte te rzeczy, 

które przynajmniej dla mnie są bardzo dużą satysfakcją i cieszę się bardzo, że 

ponad 5 mln zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpłynie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych do naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Myślę, 

że to będzie duże wsparcie. Wróbelki ćwierkają tak, jak w poprzedniej kadencji 

niektórzy mówili, że jeszcze będą środki inwestycyjne na kolejną inwestycję w 

naszym szpitalu związana z chirurgią, dlatego uważam, że jako radny opozycyjny 

mniejszościowy, tak jak mówił Pan Starosta, nie powinienem tego robić, ale 

chciałbym za te pozyskane środki Zarząd bardzo pochwalić, bo jest to bardzo 

duży sukces, że i na budowę drogi i mostu, ale i te wszystkie pieniądze, które 

udało się pozyskać na sprzęt do naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej to jest bardzo 

duży sukces. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Ja również chciałem 

pogratulować… 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja może jeszcze tak ad vocem. Obserwując sesję to 

wydaje mi się, że Pan Starosta się odnosił do słów Radnego Krystiana 
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Cipińskiego, który tak określił powiedzmy wnioski powiedzmy, że części 

radnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tutaj 

powiedzieć, że to już jest kolejny rok, rekordowy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie 

środków, bo to nie jest tak, że w tym roku udało się Zarządowi no takie środki 

pozyskiwać, to jest kolejny rok, który obfituje w tego typu sukcesy. Ja mam taką 

cichą nadzieję, że to będzie kontynuowane, chociaż uważam, że poprzeczka jest 

postawiona bardzo wysoko i będę zawsze trzymał kciuki za każda złotówkę, która 

będzie trafiała do naszego powiatu, nawet jeżeli w następnych latach byłoby 

mniej to jednak każda złotówka to jest szansa na rozwój a ta kadencja no jest 

wyjątkowa, ponieważ jeżeli chodzi o drogi, szpital i inne inwestycje no są 

realizowane, a niektóre takie jak most, które są wyjątkowo kosztowne są przed 

nami, ale jest duża szansa na to, że taka inwestycja zostanie zrealizowana i jeszcze 

raz wielkie gratulacje dla Zarządu za to, że udaje się te środki pozyskiwać i 

Państwo wykonujecie naprawdę profesjonalnie swoje obowiązki. Dziękuję 

bardzo. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.   

/Zał. Nr 11/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/237/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2021-2024. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającym uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. /Zał. Nr 13/ 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jestem za, natomiast to jest 

ostatnie głosowanie a ponieważ mamy łączność telefoniczną to chciałbym 

przekazać jedno pytanie do Zarządu, które oczekuję na odpowiedź pisemną, nie 

musi być od razu. Chodzi mi tylko o plan, jak czasowo Zarząd zamierza 

przygotować drogę powiatową między Janowicami a Mysłakowem do 

poszerzenia, to jest kwestia wykupu działek no i ta realizacja pewnie nie będzie 

nawet w tej kadencji, bo to się zejdzie, żeby załatwić formalności, ale chodzi mi 

o plan w jakim czasie i w jaki sposób Zarząd zamierza do tego podejść i to jest 

moje pytanie i nie musi na tej sesji paść odpowiedź, zadowoli mnie odpowiedź na 

piśmie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, traktujemy to jako w 

sprawach różnych zapytanie Radnego o tą inwestycję i to zostanie ujęte w … 

Radny Krzysztof Figat: Znaczy to nie będzie jeszcze inwestycja, ale gdyby to 

była inwestycja to czy jesteśmy gotowi na przygotowanie podłoża. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo, Radny otrzyma 

odpowiedź od Zarządu na postawione pytania. 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XXXI/238/2021 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2024. /Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 15/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie zostało do Państwa wysłane, 

jeśli nie ma potrzeby odczytywania to czekam na pytania tradycyjnie. 

Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie, bo tak, tutaj jest w tej informacji, że 

unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

program kompleksowej ochrony ubezpieczenia. To rozumiem, że chodzi o 

ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego, które co roku jest, tak? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak.  

Radny Michał Śliwiński: I tutaj, bo teraz tak, tam dalej znowu jest kolejny punkt, 

że wyrażono zgodę na wydłużenie okresu, znaczy że nie było przerwy w 

ubezpieczeniu, bo ubezpieczenie się kończy z końcem roku… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, wszystko jest ciągłość, szukamy po 

prostu rozwiązań, które będą tańsze i jeżeli chodzi o szczegóły to poprosimy Panią 

Sekretarz, jeżeli jest taka potrzeba. 

Radny Michał Śliwiński: O to mi tylko chodzi, bo teraz z tych podpunktów 

jeszcze, że wyrażono zgodę na wydłużenie umowy i potem jest, że dokonano 

wypowiedzenia umowy brokerskiej. To rozumiem, że broker przedstawił nam 

ubezpieczyciela UNIQA tak i potem jak już… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Broker w naszej ocenie, jeśli mogę wejść 

w słowo… 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Nie działał w naszym interesie. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: …słabo się stara na rzecz powiatu mówiąc 

najkrócej. Uważamy, że można taniej to po prostu robić, aczkolwiek no stawki… 

jesteśmy w trudnej sytuacji. 

Radny Michał Śliwiński: To była umowa zawarta przez brokera wcześniej tak, 

z tą UNIQA co było? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: I ciągłość mamy? 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Tak, mamy. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wszystko zostało powiedziane, ja 

chciałem po prostu, żeby najlepiej wypowiedziała się Pani Sekretarz, która 

prowadziła te rozmowy, ale jeżeli Pan Radny… 

Radny Michał Śliwiński: Ja już nie mam pytań.  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Okej, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania Zarządu? Nie widzę. 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 25 stycznia uczestniczyłem w 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji. 26 stycznia brałem udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 

obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 

zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zwykle 

w styczniu mówiąc o sprawozdaniach wracaliśmy do studniówek, natomiast w 

tym roku tak się składa, że nie ma możliwości. Mam taką cichą nadzieję, że ta 

młodzież w następnym roku te swoje bale studniówkowe będzie miała i wrócimy 

do normalności. Dziękuję z mojej strony, czy są pytania? Nie widzę. 
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Ad. pkt 13 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko tutaj zostałem zobligowany i robię 

to szczerze i z przyjemnością, do podziękowań dla wszystkich, którzy wyrazili 

tutaj radość z naszej pracy i zadowolenie i będziemy starali się tak pracować cały 

czas, żebyście Państwo byli zadowoleni, jak pójdziecie w swoje środowisko 

wiadomo, że usłyszycie gorzkie słowa i każdy z nas to usłyszy, bo nie jesteśmy 

pierwszy rok w tym w czym uczestniczymy, natomiast na pewno też 

gdzieniegdzie da się słyszeć dobre słowo i dziękujemy Państwu za to dobre słowo, 

to nas na pewno zmobilizuje do tego, żeby pracować jeszcze lepiej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Muszę 

powiedzieć, że stara się Zarząd równomiernie rozkładać akcenty, jeżeli chodzi o 

działania na terenie powiatu, w związku z tym myślę, że jeżeli chodzi o odczucia 

mieszkańców to one są pozytywne, ponieważ nie ma tutaj jakiegoś takiego 

faworyzowania, stara się Zarząd tutaj działać tak, żeby poszczególne gminy i 

mieszkańcy w tych gminach czuli się zadowoleni z tych inwestycji, które są 

prowadzone, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, która jest dosyć istotna – ta 

kadencja trwa 5 lat, miejmy nadzieję, że tam, gdzie jeszcze jest tych inwestycji 

mniej w ciągu tych kolejnych lat w tych gminach tych inwestycji, zwłaszcza 

inwestycji drogowych będzie więcej i taką ja wyrażam nadzieję i myślę, że 

wszyscy Państwo jesteście podobnego zdania. Czy są pytania jeszcze, jakieś 

wolne wnioski? 

Radny Krystian Cipiński: W kontekście inwestycji, jeżeli już udaje się 

pozyskiwać środki to bardzo dobrze i to bardzo cieszy, nikt nigdy chyba nie 

będzie tego negował i tu trzeba Zarząd oczywiście pochwalić, co również czynię. 

Ale Szanowni Państwo, chciałbym złożyć interpelację, właściwie interpelację, 

która zrodziła się w momencie, kiedy przeczytałem plany Zarządu Powiatu 

zmierzające do złożenia wniosku o środki na budowę 5 pomostów na Bzurze, to 

też jest bardzo fajna inicjatywa, przyjrzałem się temu programowi a przyglądałem 

się w kontekście budowy kładki pieszo-rowerowej. Taki pomysł już kiedyś był, 

właściwie kilku mieszkańców też pytało mnie o to czy jest jakakolwiek szansa na 

to, żeby taką kładkę wybudować, sprawdziłem w ramach tego programu jest to 

niemożliwe bo raz, że nie przewiduje po prostu takiego rodzaju inwestycji a dwa, 

że są to znacznie mniejsze środki, bo środki do 100 tys. zł, ale chciałbym pozwolić 

sobie tutaj złożyć na ręce Pana Przewodniczącego wniosek o zabezpieczenie 
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środków na przygotowanie dokumentacji projektowej właśnie budowy takiej 

kładki pieszo – rowerowej na wysokości ulicy świętego Floriana w kierunku 

osiedla Blichowskiego. Skomunikowałoby to w bardzo dobry sposób północną i 

południową część Łowicza, która dotychczas jest skomunikowana tylko dwoma 

mostami i właściwie spojrzałem sobie też na geoportal, jak to wygląda, pieszy czy 

też rowerzysta, który znajduje się na wysokości ulicy Świętego Floriana, żeby 

przedostać się w okolice Blichu czy też w drugą stronę potrzebuje pokonać około 

1600 metrów podążając mostem na ulicy Zamkowej czy też mostem na ulicy 

Mostowej a taką kładką skomunikowałby się zaledwie drogą 200-metrową, także 

taką interpelację za chwilę do Pana Przewodniczącego prześlę. I Panie 

Przewodniczący, jeszcze druga interpelacja w sprawie wprowadzenia 

publicznego rejestru umów, ja już kiedyś o to wnioskowałem, nic z tego nie 

wyszło, ale pozwolę sobie ponowić swój wniosek, chodzi po prostu o 

transparentność wydatkowania środków publicznych tak, żeby mieszkańcy mogli 

po prostu wiedzieć jakie umowy są zawierane i z kim, w jakiej wysokości . Jest 

to praktykowane, być może nie jest to obowiązek, ale jest to praktykowane przez 

wiele gmin i nic chyba nie stoi na przeszkodzie, żeby powiat również taki rejestr 

prowadził. Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo, prosimy tylko 

o przesłanie tutaj e-mailową drogą. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może ad vocem powiem, oczywiście taki 

pomysł był, jeśli idzie o te kładki na Bzurze, to może też więcej Pan Wicestarosta 

za chwilę powie, natomiast pragnę poinformować Państwa radnych, chociaż tutaj 

nie mam, aż tak optymistycznie nie jestem nastawiony do poprzednich wniosków, 

ale chcielibyśmy przeprowadzić projekt zdaje się już zrobiony, przeprowadzić 

reorganizację i jakby naprawić to wszystko, co jest wokół obu szkół naszych na 

Powstańców. Ten projekt jest bardzo drogi, bo on w sumie opiewa na około 5 mln 

zł, tam jest zrobienie i kanalizacji i światła i oczywiście drogi, drogi której 

praktycznie w niektórych miejscach nie ma, to ta wspólnota mieszkaniowa, ale i 

no przecież nasze szkoły no o to dobijają się od wielu, wielu lat i na to złożyliśmy 

wniosek natomiast nie wiem czy w tej edycji nam się uda dlatego, że trzeba jednak 

z pokorą przyjmować to, że wszystkie powiaty mają równe potrzeby takie, jak i 

nasz, natomiast liczymy na to, że będą możliwe pozyskanie środki rządowe, żeby 

wykonać tam, zrobić tam no porządek mówiąc krótko, bo to naprawdę tam jest co 

tam czasem bywało no to wie, w jaki sposób ta młodzież przyjeżdża do szkoły, 

no porządek jest konieczny. Mało tego bardzo też prosili nas użytkownicy kortów 
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tenisowych, którzy tam często grają, praktycznie obłożenie tam jest duże, ktoś 

wykupił kawałek gruntu przed bramą na te korty i zagrodził im wejście i oni 

muszą tam wchodzić też od tyłu. Ja powiem szczerze i to jest też do rozważenia, 

rozmawiałem z Agrosem z Maspexem rok temu chyba na temat tego, aby może 

przejąć te tory kolejowe, które donikąd tak naprawdę nie prowadzą, bo nikt z nich 

nie korzysta i może by tam pomyśleć o drodze dojazdowej, co by było dobre i w 

kontekście naszej szkoły i w kontekście tych kortów tenisowych i w kontekście 

w ogóle potrzeb, które tam są zarówno do zakładów, które tam są, jak i 

mieszkańców tej wspólnoty mieszkaniowej, która trochę tak żyje można 

powiedzieć odcięta od świata, szczególnie jak deszcz mocniej popada no to tam 

można pływać a nie jeździć. No i z projektów, które mamy to tak to wygląda, 

natomiast pomysłów jest dużo i myślę, że to do tematu tego, o którym mówił Pan 

Radny Cipiński to Wicestarosta. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękuję. Ja tylko w sprawie tej kładki, 

o której było tak dużo mówione, od kilku, kilku lat i według mnie powiat nie 

powinien wchodzić w pomysły, które były w mieście. Ja ze swojej strony liczę na 

to, że pomysły, plany, które były przedstawiane kiedyś przez niektóre osoby w 

mieście zostaną zrealizowane, albo chociaż będzie podjęta praca i złożenie 

wniosków. Jest dokładka w mieście, więc wydaje mi się, że powiat co może starać 

się to może oczywiście, ale mówię, wiem, że to były plany różnych osób właśnie 

z miasta, nie wiem czy to jest też odpowiednia droga, aby realizować kogoś 

pomysły. Jak ktoś ma pomysł i plan i w kampanii wyborczej mówi to jako coś, co 

chce zrobić a teraz ma to powiat wykonywać no nie wydaje mi się, żeby to było 

odpowiednie, dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: Uważam tą odpowiedź za bardzo nietaktowną. 

Przepraszam, ale Powiat Łowicki w swoim obrębie ma również Gminę Miejską 

Łowicz, zadania innych gmin są realizowane przy współpracy z powiatem a jest 

to teren, który podlega Zarządowi Powiatu, bo to teren sąsiedztwa rzeki Bzury, 

teren tzw. międzywala, także jak najbardziej zasadnym byłoby, żeby powiat o tym 

pomyślał i tu nie chodzi o to, żeby komuś przypisywać zasługi, żeby sugerować, 

że jest to czyjś pomysł z kampanii wyborczej, mogą to Państwo zrealizować i to 

będzie z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców miasta Łowicza i powiatu i 

nawet nie muszą Państwo słowem wspominać o tym, że wnioskodawca byłem ja. 

Proszę bardzo przyjąć to jako swój własny projekt, uważam bardzo potrzebny i w 

przyszłości prosiłbym, żeby w taki sposób nie odbijać piłeczki. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ad vocem, jeśli mogę, akurat tu ktoś z jakąś 

sprawą wszedł i nie słyszałem co mówił Wicestarosta, natomiast pragnę 

podkreślić, że radni z miasta są przecież radnymi, no może poza Panią Kasią, to 

już byli radnymi i musimy ustalić jakieś priorytety. Uważamy, że priorytetem jest 

zrobienie porządku z drogami przy ośrodku, gdzie uczą się dzieci 

niepełnosprawne, to jest bardzo duży wydatek. Możemy w perspektywie jakiejś 

tam dalszej myśleć o jakiejś rekreacji, ale myślę, że Radny Krystian już zauważył 

różnicę w możliwościach nawet finansowych powiatu i miasta i to można zrobić 

po zaspokojeniu podstawowych potrzeb a uważamy, że podstawową potrzebą jest 

to, żeby dostęp do szkoły, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne, gdzie jest 

zakład, gdzie pracują osoby niepełnosprawne, żeby tam to, jeżeli mówimy o 

naszych inwestycjach w mieście a są przecież szkoły, gdzie tam też są 

przeprowadzone inwestycje, one są w mieście, no to tu chcielibyśmy, nie wiem 

czy w tym roku się uda, mam nadzieję, że w przyszłym uda się zrobić porządek 

tam przy tym ośrodku i przy szkole Nr 3 a i rekreacja na tym skorzysta, tak jak 

wcześniej mówiłem. 

Radny Krystian Cipiński: Odpowiedź Pana Starosty znacznie bardziej mi się 

podobała. Panie Starosto, tutaj nie chodzi tylko o rekreację, również o 

skomunikowanie dwóch dotychczas w dosyć trudny sposób skomunikowanych 

części miasta i również zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły 

blichowskiej i w ten sposób również trzeba spoglądać na ten pomysł. Myślę, że 

perspektywa realizacji tego przedsięwzięcia nie jest jednoroczna, nawet może 

dwuletnia, ale podejść do tematu opracowania dokumentacji można właściwie już 

i choćby w tym roku, także polecam to uwadze z pokorą i sugeruję Zarządowi, że 

jest to inwestycja potrzebna. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze jedno ad vocem. Więc tak, myślę, 

że moglibyśmy usiąść i na spokojnie, jak właśnie nie będzie nerwów to poza, 

pomyśleć w ogóle szerzej o koncepcji zagospodarowania, myślę, że i z miastem, 

czegoś co jest niezagospodarowane do końca, jeśli mówimy o … jak wiem, że w 

komunikacji, ale tam mostu nie zrobimy, tam możemy zrobić tylko kładkę pieszo-

rowerową. To jakoś w komunikacji trochę zmieni, ale no to nie jest zadania 

komunikacyjne. Bardziej wykorzystanie zamku czy ruin zamku i tych pól, które 

tam są, zresztą rozmawiamy z Wodami Polskimi o zbiorniku za osiedlem Górki 

o zbiorniku retencyjnym, który de facto mógłby też wpisać się w ten projekt, ale 

to są na razie bardzo wstępne rozmowy, może nie wiem, niepotrzebnie o tym 

mówię, ale no taką mamy wizję, żeby i zamek i te tereny tam, które są nawet 
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przecież tam woda stoi, żeby wspólnie z Wodami Polskimi, z Gminą Łowicz czy 

z miastem spróbować zagospodarować w ten sposób, żeby był pożytek 

rekreacyjny również dla mieszkańców Łowicza i kładka czy kładki byłyby 

jednym z elementów takiego większego projektu, ale to wymaga czasu dużego i 

my już o tym rozmawiamy od co najmniej roku. Natomiast no wiadomo, że są te 

bieżące potrzeby i most jest taki dla mnie przynajmniej najważniejszą inwestycją 

tej kadencji, ale nie jest tak, że o tym nie myślimy. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym podsumować to. Słuchajcie, kwestia 

skomunikowania jednej strony mieszkańców z drugą – niech miasto zrobi 

wiadukt pod Bzurą na Mostówce a my dorzucimy kładkę u góry nad wodą i będzie 

i pod wodą i nad wodą i myślę, że mniej więcej koszty pójdą fifty fifty, prawda, 

tak mniej więcej Janusz, wystarczy? Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, także 

my kładkę a niech Burmistrz Kaliński myśli jak zrobić coś takiego pod rzeką, tym 

bardziej, że macie już projekt. Widzicie jakie to jest proste? 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Pod rzeką nie ma żadnych projektów Jerzy. Pod 

torami… 

Radny Jerzy Wolski: Dobrze, no to jeden dłuższy wieczór i zrobi się. 

Radny Jacek Chudy: Po raz kolejny zostały zebrane podpisy w Gminie Bielawy 

przez mieszkańców w sprawie inwestycji drogowych i poprawienia infrastruktury 

sieci drogowej w miejscowości, sprawa dotyczy drogi Oszkowice – Wola 

Gosławska i pamiętamy jeszcze o podpisach wcześniejszych w sprawie drogi 

Leśniczówka – Bogoria. Cieszę się niezmiernie, że Pan Przewodniczący staję się 

ambasadorem tych przyszłych inwestycji i będzie pamiętał o tych gminach, gdzie 

te inwestycje drogowe po prostu trochę słabiej idą niż w innych. Gmina Bielawy 

to gmina typowo rolnicza, nie będę się rozwodził, ale dziękuję Panu, że 

oczywiście będzie zajmował się Pan i będzie Pan pamiętał o tych drogach. Jest 

jeszcze jedna kwestia co do inwestycji drogowych, szereg osób tutaj 

zamieszkałych w Gminie Bielawy zwracało uwagę na zbyt duży ruch w okolicach 

szkoły podstawowej w Bielawach, my jako Powiat Łowicki potrafimy ograniczyć 

ten ruch poprzez drogi najazdowe. Prosiłbym również o rozważenie, nie tylko 

przy szkole w Bielawach, ale przy wszystkich szkołach przy drogach 

powiatowych, które się znajdują, żeby te progi powstały dlatego, że 

bezpieczeństwo tych najmłodszych naszych mieszkańców powinno nam 

przyświecać jako numer jeden i to tyle, dziękuję bardzo. 
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Radny Piotr Gołaszewski: To ja jeszcze może ad vocem do tamtego tematu o tej 

kładce pieszo-rowerowej, ja sobie teraz sprawdziłem dokładnie i się okazuje, że 

to na spotkaniu 13 września 2018 roku Komitet Wyborczy Łączy nas Łowicz 

(treść niemożliwa do odsłuchania) Pana Krzysztofa Jana Kalińskiego, który 

czytam teraz w artykule właśnie jeden z postulatów to była budowa kładki pieszo-

rowerowej na Bzurze na wysokości Szkiełek. Tego typu rzeczy i jeszcze widzę 

nowy basen i nic nie słychać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj odnośnie tych 

progów, tutaj moja prośba jest do Zarządu, żeby ten wniosek, który zgłosił Pan 

Radny Jacek Chudy został uwzględniony, oczywiście w miarę możliwości, ale 

żeby tutaj przy tych szkołach, gdzie jest ruch, żeby takie kładki, te progi 

zwalniające zostały założone, bo tu chodzi o bezpieczeństwo to nie są jakieś duże 

koszty, a jednak jest to gwarancja bezpieczeństwa dla młodzieży chodzącej do 

szkoły i tutaj moja wielka prośba do Zarządu, żeby uwzględnić te progi, jeżeli 

chodzi o inwestycje tutaj w poszczególnych gminach, jeśli jest taka potrzeba 

oczywiście, to zależy od lokalizacji danej szkoły, ale musze powiedzieć, że tam, 

gdzie przy szkole jest ten ruch większy, to żeby taki próg został założony. 

Radny Krystian Cipiński: Przepraszam najmocniej, akurat miałem telefon, więc 

nie do końca usłyszałem co Pan Radny Gołaszewski mówił, ale na końcówkę się 

załapałem i chyba tak nie do końca to był pozytywny komentarz, jeżeli chodzi o 

Klub Łączy nas Łowicz. No ja chciałbym powiedzieć, że nie dzielmy się już tak 

bardzo na te kluby, te kluby są, ale my jesteśmy radą, stanowimy kolektyw. Ja 

bardzo zachęcam wszystkich Państwa do współpracy. My nie jesteśmy tacy, że z 

nami się Państwo nie dogadają, naprawdę cały czas szukamy jakiegoś 

porozumienia, bardzo doceniamy to, co robi Zarząd i w wielu punktach się 

zgadzamy, także nie dzielmy się aż tak bardzo, dobrze. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja jestem podobnego zdania, 

żebyśmy starali się zawsze wypracować jakieś wspólne stanowisko, bo tak 

naprawdę chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy odczuli poprawę, że nasze działania 

przynoszą konkretne pozytywne rezultaty. 

Radny Michał Śliwiński: Ja tutaj dołączam się do głosu Radnego Krystiana 

Cipińskiego, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać, bo tak naprawdę pozwólcie nam, 

ja rozumiem, że mądrość jest po stronie Zarządu i po tej, co ma więcej głosów, 

ale jak tutaj wcześniej było zauważone, że jesteśmy w mniejszości to co, mamy 

się w ogóle nie odzywać? I tutaj jeszcze ad vocem do Radnego Gołaszewskiego, 
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no jak już zaczęliśmy jako powiat czy zaczęliście, a ja już mówię zaczęliśmy jako 

powiat robić plażę, no to możemy chyba dalej też ciągnąć coś, co nie było akurat 

w kampanii naszych radnych. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko proszę o jedno, odwołam się do 

tego przykładu: zobaczcie, mamy w Łowiczu dwa stadiony i żaden nie jest taki, 

żeby nas zadowalał prawda, z jednej strony moglibyśmy mieć fajny stadion, ale 

mamy sztuczną murawę a z drugiej strony mamy dobra murawę a stadion no taki 

trochę gorszy i z tym spojrzeniem na sprawę Bzury i kładki to no słuchajcie, fajnie 

by było wypracować szerszą koncepcję niż tylko kładkę, bo dzisiaj wymyślimy 

sobie kładkę a jutro ktoś tam coś tam innego i właśnie o to chodzi, żeby cały ten 

teren… 

Radny Michał Śliwiński: Rozmawiać tylko. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: …niezagospodarowany, żeby pomyśleć o 

koncepcji i spróbować wpisać się w rozwiązania takie, jakie są, czyli budowa na 

przykład zbiorników retencyjnych, która będzie i to nie zależnie, który Rząd to 

będzie, bo w tym kierunku zmierza świat i te zbiorniki będą robione i myślę, że 

środki będą do pozyskania, dlatego wyjdźmy spod tej kładki i spróbujmy 

porozmawiać szerzej, jak widzimy tamten kawałek, to jest oczywiście również 

dyskusja z miastem, ja wiem, że tam radnych z gmin to może mniej to jakby 

dotyczy, ale trzeba by było tutaj usiąść i przeprowadzić szerzej dyskusję. Ona 

była zaczęta, ja może przypomnę radnym, w kampanii 2014 roku, gdzie kandydat 

był Jarek Śmigiera, który miał trochę odważna propozycję, wyśmianą, ale ja 

myślę, że ona jest w tej chwili w perspektywie 10 czy 15 lat do zrealizowania i 

kiedyś trzeba zacząć, tylko musimy się wszyscy dogadać, żeby nie było tak, że 

właśnie Cipiński wymyślił kładkę to nie będziemy jej robić, tylko będziemy robić 

coś tam innego, Kosiorek wymyślił to, to, to nie będziemy tego robić. Dogadajmy 

się wszyscy wspólnie jak ma wyglądać ten teren tam, czy on ma służyć temu jak 

przed wojną, gdzie tam naprawdę ta Bzura żyła, tam mecze były grane, przecież 

są zdjęcia, czy idziemy w tą stronę i siły i środki, czy może jeszcze to nie jest ten 

czas, bo nie mamy wiaduktu, nie mamy czegoś tam, nie mamy wielu rzeczy, które 

bardziej są potrzebne i czy nas na to stać czy nas na to nie stać, ale musimy mieć 

jakiś pomysł i ja bym chciał taki pomysł, który wszyscy zaakceptują. Bo to są 

takie pieniądze, że ważniejsze są drogi, szpital czy coś tam, natomiast jeżeli mamy 

zrobić coś, że tak powiem dla przyjemności, dla podniesienia standardu życia w 

Łowiczu, żeby ludzie tutaj chcieli przyjść pracując w Warszawie czy w Łodzi, no 
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to musimy tutaj się dogadać razem, że te pieniądze… bo zawsze można zarzucić, 

że ,,o, kładki se będą budować” a Pan Jacek Chudy powie ,,ale w Bielawach to 

mamy takie drogi i róbmy drogi” prawda i tamto jest ważniejsze, bo tam jeżdżą 

ludzie natomiast jeżeli będzie konsensus tego i wszyscy stwierdzimy, że ten teren 

rekreacyjny przy Bzurze to jest to, czego wszyscy potrzebujemy no to ja uważam, 

że to jest wszystko do zrobienia. 

Radny Jacek Chudy: Zbiornik retencyjny w Łowiczu, który jest w najbliższym 

czasie niezbędny będzie musiał powstać dlatego, że obecny deficyt wody, jaki 

występuje w Polsce no okaże się bardzo newralgicznym i będzie musiał być 

załatwiony. Ten zbiornik oczywiście w przyszłości będzie można wykorzystywać 

rekreacyjnie, ale przede wszystkim należy myśleć o zabezpieczeniu mieszkańców 

Łowicza i okolic w wodę, której zaczyna naprawdę bardzo brakować. Chciałbym 

jeszcze poruszyć kwestię zwracając się do wszystkich Państwa radnych, bo być 

może Państwo macie wśród swoich znajomych ludzi, którzy kończą bądź 

kończyli medycynę. Ja z Panią Dyrektor naszego ZOZ-u jestem w stałym 

kontakcie i wiem, jakie trudności dzisiaj są w związku z chęcią otwarcia Ośrodka 

Zdrowia w Sobocie. Są przepisy prawne, które ograniczają możliwości wielu 

osobom, które podjęłyby tam działalność gospodarczą na terenie Soboty, więc 

jeżeli Państwo mają jakichś znajomych, którzy wyraziliby zgodę otwarcia tam 

NZOZ-u to powiem, że społeczeństwo tutaj Soboty i okolic naprawdę jest 

zdesperowane. Pozostaliśmy praktycznie rzecz biorąc bez opieki medycznej. Ten 

stan przejściowy, który miał być w tych kilku miesiącach już dawno minął, 

Starostwo, Zarząd Powiatu Łowickiego dołożyło wszelkich starań i środków 

finansowych, żeby ten Ośrodek wyremontować, dziękuję Państwu za to, bo 

warunki tam poprawiły się diametralnie, ale jest jeszcze taka potrzeba, żeby ktoś 

tam zaczął pracować i zaczął przyjmować naszych pacjentów, naszych 

mieszkańców. Jeżeli ktokolwiek z Państwa może w tej kwestii pomóc to proszę o 

kontakt z Panią Dyrektor, no postarajmy się jakoś zabezpieczyć tych naszych 

mieszkańców w tą ochronę zdrowia, bo jest to też priorytet, który powinien nam 

przyświecać, dziękuję Państwu bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy tutaj są 

jeszcze jakieś wolne wnioski? Nie widzę. 

Ad. pkt 14 

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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B. Prus-Miterka 
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