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PROTOKÓŁ Nr XXXII/21 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 24 lutego 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 XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

7. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 

roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy pn.: ,,Program Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027”. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka 

położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

14. 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. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXXII 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. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym prosił o taką drobną zmianę – 

przesunięcie punktu 7: ,,Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju 

Powiatu Łowickiego” po 4 punkcie, jako punkt 5 a dalej tak, jak było w 

kolejności. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze. Czy są jeszcze inne wnioski 

do porządku obrad? Nie widzę. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka o zmianę kolejności w porządku obrad 

– przesunięcie punktu 7: ,,Informacja o działalności promocyjnej na rzecz 

rozwoju Powiatu Łowickiego” do punktu 5. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Dąbrowski, J. Michalak/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli wniosek Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka o zmianę kolejności w 

porządku obrad – przesunięcie punktu 7: ,,Informacja o działalności promocyjnej 

na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego” do punktu 5. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 

roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy pn.: ,,Program Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027”. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka 

położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
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strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

14. 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. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXXI 

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

protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Jacek Wiśniewski przedstawił informację o 

działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję Panie Przewodniczący za głos, bo tak, tak 

naprawdę mamy pierwszy raz możliwość kontaktu z Panem Dyrektorem, bo 

jeszcze wcześniej nie mieliśmy przyjemności, przynajmniej ja nie miałem, jako 

radny na sesji, nie jestem w Komisji Edukacji, na Komisji Rozwoju jeszcze Pana 

nie mieliśmy Pana Dyrektora, będę prosił Panią Przewodniczącą, żebyśmy mogli 

Pana Dyrektora zaprosić, nie mówię, że teraz już na najbliższą, ale na kolejną 

jakąś komisję, żebyśmy mogli Pana Dyrektora zaprosić i poznać. Ja wiem, że to 

są takie warunki jakie są, ale mamy sesję online i Pan Dyrektor wymienił na co 
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wnioskujemy. Myślę, że mieszkańcy, którzy słuchają tych wypowiedzi, bo my 

dostaliśmy pewne materiały, są w pełni zainteresowani o co tak naprawdę się 

ubiegamy. To, że składamy wnioski do jakiegoś programu to nie wszyscy wiedzą, 

więc jakby można było prosić Pana Dyrektora, żeby Pan Dyrektor w takim skrócie 

powiedział o co wnioskujemy i na co chcemy uzyskać pieniądze to myślę, że 

mieszkańcy będą bardziej mieli szerszy pogląd o tym czym się zajmuje też 

Centrum Kultury, no i tak naprawdę taka po krótce informacja też może, jaką 

mamy wizję na dalsze lata działalności. Ja wiem, że ten okres jest bardzo trudnym 

okresem, bo mamy bardzo dużo imprez, które Pan Dyrektor nam przedstawił, 

każdy z radnych myślę, że by chciał, żeby wszystko się nam udało zorganizować. 

Wiemy, jak wygląda obecna sytuacja i wiem, że wymagam dużo i na niektóre 

rzeczy wiem, że się nie da odpowiedzieć, bo jeżeli chodzi o imprezy, bo tego nikt 

z nas nie przewidzi, ale tak przynajmniej o tych wnioskach, które złożyliśmy i na 

co, jakby Pan Dyrektor mógł przedstawić i jaka jest wizja na kolejne lata 

funkcjonowania Centrum to bardzo bym prosił. 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski: Dobrze, dziękuję bardzo za pytania i za 

zaproszenie też oczywiście, jeśli Państwo takie zaproszenie do mnie prześlą do 

chętnie się pojawię oczywiście na Komisji jak najbardziej, bardzo, bardzo chętnie, 

naprawdę i chętnie z Państwem się też poznam i myślę, że też udzielę wielu 

innych informacji i odpowiem na wszystkie pytania Państwa. Natomiast jeśli 

chodzi o imprezy, już w takim razie przybliżam, oczywiście też po krótce, 

wiadomo, że pełny opis zająłby tutaj bardzo dużo. Pierwszym takim projektem 

ważnym z punktu widzenia i promocyjnego dla powiatu i w ogóle dla regionu, 

dla ziemi łowickiej to jest projekt ,,Smakowicie przez tradycje” i to jest drodzy 

Państwo projekt, gdzie my wnioskujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o dofinansowanie projektu, który my w wersji, formule i filmowej i 

wydawniczej będziemy się starali przybliżyć tradycje kulinarne Ziemi Łowickiej. 

Nie ma jeszcze takiej publikacji ani takiego materiału, wyszliśmy z założenia, że 

to będzie doskonały produkt promocyjny dla powiatu i to nie jednosezonowy, nie 

jednoroczny, bo chcielibyśmy tych edycji, jakby tej kuchni regionalnej było 

więcej. Biorąc pod uwagę, że ten materiał, ten projekt będziemy realizować przy 

współpracy zapewne, współpracując z kołami gospodyń wiejskich, z gminnymi 

ośrodkami także kultury w naszym powiecie, no to ma to ogromną wartość także 

integracyjną dla samego powiatu, no a dwa – naprawdę może się to skończyć 

naprawdę bardzo dobrym produktem promocyjnym, tak mówiąc troszeczkę 

skrótowo, troszeczkę książką kucharską Ziemi Łowickiej, więc mamy nadzieję, 

że to nie będzie jedna edycja, być może tych edycji będzie więcej, będziemy się 
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starać o dofinansowanie kolejnych edycji. No biorąc pod uwagę, że tych kół 

gospodyń wiejskich w powiecie mamy naprawdę bardzo dużo, więc 

spodziewamy się, że współpracować z nami będzie chciało sporo tego typu 

podmiotów, więc to jest jakby pierwszy projekt duży, bo wnioskujemy tam o 142 

tys. zł, wkład własny byłby tutaj 36 tys. zł. Oczywiście tak, jak powiedziałem 

najprawdopodobniej świetnie by było, gdyby Ministerstwo nam dało tą kwotę, o 

którą wnioskujemy, no ale z reguły daje mniej, ale na pewno zmieścimy się w tej 

kwocie, którą byśmy od Ministerstwa dostali. Drugi projekt drodzy Państwo jest 

równie ważny i ma podobnie jak ten pierwszy myślę, że ogromną wartość 

promocyjną dla powiatu, tj. projekt ,,Łowicz Folk Designe” i ten wniosek 

złożyliśmy do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska. 

On zakłada, ma kilka takich jakby obszarów – najważniejszym jest konkurs, ale 

także i przegląd, ekspozycje. Sam projekt opiera się na takim pomyśle 

przetworzenia tego podstawowego, bazowego wzorca kultury ludowej, tej 

folkowej, etnicznej, przetworzenia artystycznego, ale także przemysłowego, bo 

chcemy zaprosić do nas podmioty zarówno artystyczne, jak i zajmujące się 

produkcją różnego rodzaju przedmiotów. W tym temacie już mamy w zasadzie 

porozumienie wstępne przynajmniej jako patronat merytoryczny Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi, współpracujemy oczywiście tutaj z Galerią Browarna, z 

Mazowiecką Fundacją Społeczno – Kulturalną, tutaj też jakby z ich strony Galerii 

Browarnej i Mazowieckiej Fundacji będziemy mieli pomoc merytoryczną w 

przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia i tego projektu. Zapraszamy wtedy do 

siebie w ramach tego konkursu uczelnie artystyczne, uczelnie wzornictwa, także 

chcemy, żeby to było naprawdę duża impreza, duże wydarzenie, no i żeby ono 

nabrało także rangi ponadregionalnej, być może nawet ogólnopolskiej, bo też 

mamy nadzieję, że to się nie zakończy jedną edycją, tylko że tych edycji, będą 

kolejne edycje, że nam się ta impreza będzie rozrastać, że coraz więcej jakby 

podmiotów będzie zainteresowanych tym naszym projektem i tutaj wnioskujemy 

o 42 tys. zł i wkład własny mamy 8 tys. zł, więc ten wkład własny nie byłby tutaj 

tak duży a myślę, że impreza o tej randze byłaby naprawdę bardzo ciekawa i 

przynosząca… 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam, może Pan powtórzyć kwoty? 8 tys. zł 

nasz wkład a wnioskujemy o ile? 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski: O 142 tys. zł. 

Radny Michał Śliwiński: Acha, bo usłyszałem tylko 2 tys. zł.  
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Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski: No sam projekt, maksymalnie 

mogliśmy wnioskować o 150 tys. zł, ale po skosztorysowaniu tego wszystkiego, 

co jest w obszarze naszego zainteresowania to jest 142 tys. zł a 8 tys. zł wkład 

własny, także to jest bardzo atrakcyjna formuła, tak, która zaproponowało właśnie 

Narodowe Centrum Kultury w ramach Etno Polski. To są takie dwa drodzy 

Państwo chyba takie flagowce najważniejsze, jeżeli by nam te wnioski przeszły 

to będzie wymagało naprawdę ogromnej ilości pracy, koordynacji działań, żeby 

te imprezy zorganizować. Złożyliśmy także tutaj, nawiązując od razu do tego, co 

Pan Radny Śliwiński wspomniał o trudnej sytuacji, nie wiemy w zasadzie co się 

będzie działo dalej, jak będzie funkcjonowała w ogóle ta przestrzeń kultury, 

organizacji różnego rodzaju imprez. No biorąc pod uwagę tą sytuację 

pandemiczną nikt nie jest w stanie przewidzieć jak to się będzie rozwijać dalej. 

My złożyliśmy do Ministerstwa Kultury także wniosek w ramach projektu 

,,Poprawa infrastruktury dla lepszej realizacji krzepienia i promocji kultury” no i 

chcielibyśmy, żeby pomimo jakby troszeczkę się uodpornić na tą sytuację, tą 

obiektywną prawda, pandemiczną tak, żeby te imprezy się mogły jednak odbyć, 

jeżeli nie w formule tradycyjnej, to żebyśmy mogli je realizować w formule 

wirtualnej, żebyśmy mogli tak czy inaczej te projekty w jakiejś formule 

przeprowadzić. Wiadomo, że wolelibyśmy tradycyjnej, ale trzeba się też 

dostosować do sytuacji, która obiektywnie ma miejsce i tutaj wnioskujemy o 

kwotę dofinansowania 194 500,00 zł, chodzi oczywiście o doposażenie 

sprzętowe, żeby sprofesjonalizować te swoje działania. Tutaj drodzy Państwo 

wkład własny wtedy, ta suma to byłoby 49 tys. zł. No wiadomo, że znowu tak, na 

pewno ta kwota, o którą wnioskujemy pewnie w takiej wysokości nie będzie 

pozytywnie rozpatrzona, ale zadowolimy się każdą sumą tak, żeby doposażyć się 

rzeczywiście w sprzęt i mieć możliwość jakby samodzielnej realizacji w dużej 

części jakby tych projektów, co też nam oczywiście obniży koszty, pewnie 

będziemy musieli korzystać wtedy w dużym stopniu z podmiotów zewnętrznych, 

które by rejestrowały na przykład przebieg samych zdarzeń czy projektów. To 

jest trzeci z tych projektów. Projekt w ramach programu ,,Niepodległa 2021” – 

tutaj wnioskujemy o kwotę 82 700,00 zł, wkład własny 14 800,00 zł i tutaj w 

ramach tego projektu, mamy trzy składnikowy jakby ten projekt: pierwsze to jest 

spektakl teatralny we współpracy z Teatrem Nowym w Łodzi, drugi to jest 

koncert muzyki tradycyjnej nawiązującej jakby do polskich tradycji muzycznej 

epoki baroku, no i trzeci element to jest nawiązanie współpracy z grupą 

rekonstrukcyjną, chcemy że tak powiem odświeżyć te polskie tradycje broni 

białej, dokładnie chodzi o szablę polską, o kultywowanie sztuki krzyżowej, tej 
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najsłynniejszej znanej chociażby z filmów historycznych prawda, tam gdzie 

próbowany jakby nawiązać do tej sztuki krzyżowej i tradycji broni białej, broni 

polskiej. No i miejsce jest tutaj też myślę ciekawe, bo chcemy, znaczy 

nawiązaliśmy już kontakt z Panem Gromeckim, chcemy część przynajmniej tych 

imprez, żeby odbyła się na Zamku w Łowiczu, żeby przypomnieć w ogóle ten 

zamek, żeby przypomnieć go i Łowiczanom i pokazać go właśnie w tej konwencji 

jakby historycznej, bo troszeczkę o nim zapomnieliśmy, warto do tego, do tej 

tradycji nawiązać. Nowe projekty drodzy Państwo tam w materiałach niestety 

zabrakło trzech nowych stosunkowo obszarów, w których mamy szansę pozyskać 

środki, one pojawiły się… Dlaczego ich nie ma? One się pojawiły już po jakby 

zredagowaniu tej informacji dla Państwa i wysłaniu informacji, to jest drodzy 

Państwo też projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura 

- Interwencje” i tutaj też pracujemy właśnie nad wnioskiem, nad projektem, w 

ramach którego moglibyśmy pozyskać środki z NCK-u. Mamy jeszcze projekt 

właśnie w ramach Muzeum Historii Polski i to jest program ,,Patriotyzm Jutra”, 

tutaj możemy maksymalne dofinansowanie 70 tys. zł, na poprzednim projekcie 

150 tys. zł, więc będziemy oczywiście, też tutaj jesteśmy w trakcie budowania 

tych wniosków i projektów, które zaproponujemy tutaj organizatorom, no i 

wspomniałem jeszcze o tych ,,Kulturalnych Pomostach” Instytutu Adama 

Mickiewicza w Warszawie, tutaj jakby finansowo nie partycypujemy 

bezpośrednio w tym projekcie, a raczej występujemy jako, możemy wystąpić jako 

partner regionalny Mazowieckiej Fundacji Społeczno – Kulturalnej. To jest 

niesamowicie ciekawy projekt, bo łączący jakby tradycje polskie z zagranicą, 

tutaj jeżeli bylibyśmy tym partnerem regionalnym to tez by było na pewno drodzy 

Państwo ogromna wartość promocyjna dla powiatu podnosząca na pewno 

wizerunkowo jakość tego wizerunku powiatu na zewnątrz, już nie tylko w Polsce, 

ale także i za granicą. To z tych nowych rzeczy drodzy Państwo. No mamy 

oczywiście jeszcze ,,Żniwa”, ale to rzecz tak myślę, biorąc pod uwagę realia 

pandemiczne, oczywiście wszystko jest przygotowane, jest złożony wniosek i 

wszystko jest jakby gotowe do uruchomienia, no nie mniej jednak podejrzewam, 

że z imprezami masowymi będziemy mieli największy problem. Jeszcze te 

pomniejsze imprezy można zrobić i można je, rzeczywiście przygotowujemy się 

na to, żeby je realizować w formule wirtualnej, o tyle tutaj no ,,Żniwa” to 

wyjątkowo byłoby trudno przeprowadzić w tej konwencji takiej wirtualnej, no ale 

przygotowujemy się, jest tutaj wszystko złożone drodzy Państwo, jeśli chodzi o 

,,Żniwa”, mamy ta wnioskowaną kwotę, jeśli chodzi o dofinansowanie z KSOW 

181 946,00 zł, cała impreza opiewa na sumę 270 tys. zł. Przypominam, że mamy 
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jeszcze zobowiązania, jeśli chodzi o umowę z zeszłego roku, ,,Żniwa” w 2020 

roku się nie odbyły, ale podmioty, z którymi umowy były podpisane cały czas są 

aktualne, bo impreza nie odbyła się nie z winy tych podmiotów, z którymi umowy 

były podpisane, także to wszystko obowiązuje i jakby część tych podmiotów 

jakby znajduje się w tym projekcie na 2021 rok. No to chyba tyle. Natomiast tak 

jeszcze tylko nawiązując właśnie do tego, tak, przygotowujemy się na ten wariant 

taki, że w sytuacji nie wiem, lockdown-u nawet takiego już silniejszego, jakiejś 

blokady, jeśli chodzi o imprezy, będziemy się starali, już to robimy w zasadzie, 

bo w końcówce 2020 roku gro z tych naszych działań podejmowaliśmy w formule 

wirtualnej, czy to ten cykl ,,Bądź odporny” czy we współpracy z Łódzkim 

Domem Kultury upamiętnienie postaci pielgrzymki, postaci w ogóle Jana Pawła 

II, koncert prawda, wystawa, to wszystko się odbyło w formule wirtualnej, także 

jesteśmy na to przygotowani i będziemy chcieli, żeby jak najwięcej tych tematów 

jednak się odbyło pomimo trudnej sytuacji pandemicznej. To tyle ode mnie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, tutaj temat jest bardzo ciekawy, 

wczoraj na Komisji Budżetu w tym temacie też został poruszony taki bardzo 

ciekawy temat, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o pomysł częściowej 

rozbudowy, może bardziej wybudowania Zamku Łowickiego i o projekcie tego 

zbiornika za Górkami, zbiornika retencyjnego. Nie wiem czy Pan Dyrektor będzie 

o tym mówił czy może Pan Starosta coś dopowie, ale naprawdę to jest temat o 

których chyba warto mówić i do którego trzeba się w jakiś sposób odnieść. 

Uważam, że to jest super pomysł i bardzo proszę o wypowiedź czy Pana Starosty 

czy Pana Dyrektora. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ad vocem mogę? Bo ja 

zadałem pytanie i teraz wchodzimy już w inny obszar. 

Radny Piotr Gołaszewski: No właśnie nie w inny obszar… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy Panie Radny, ja też 

jestem zwolennikiem tego, żebyśmy odpowiadali po kolei, ale powiem w ten 

sposób, mam taką prośbę do Radnego Michała Śliwińskiego – Pan Dyrektor 

odpowiedział moim zdaniem na większość pytań, w związku z powyższym chcę 

się zapytać, na które pytanie chciałby jeszcze Pan uzyskać odpowiedź. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, no dlatego się zgłaszam tylko. 

W pewnym sensie…Bo tak jak Pan Dyrektor, to co wcześniej pytałem, tutaj się 

zgadzamy, że pierwsze dwa projekty, które Pan Dyrektor przedstawił, no 
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faktycznie mamy zabezpieczenie w tym, że czy ,,Smakowicie” czy ,,Łowicz 

Folk” możemy je zrealizować poprzez nakręcenie filmu czy coś takiego i teraz 

tak, bo mówił Pan Dyrektor też, wspomniał o ,,Żniwach”, że mamy umowy 

jeszcze z poprzedniego roku z wykonawcami i rozumiem, że te umowy, doszło 

do porozumienia, że jeżeli zostaną zrealizowane w tym roku to nie będziemy 

ponosili żadnych kosztów i tutaj to mi się akurat spodobało, tylko czy dobrze to 

zrozumiałem. To tak mogę? 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski: Oczywiście, że tutaj wszyscy są 

świadomi sytuacji i wykonawcy, którzy mieli podpisane umowy w zeszłym roku, 

oczywiście tutaj jakby wszyscy idziemy sobie w tej sytuacji na rękę, no wiadomo, 

że ta impreza nie mogła się odbyć, te umowy są aktualne, czyli są jakby 

odtwarzane i obowiązują jakby na rok 2021, czyli i my chcemy się wywiązać z 

tych umów… 

Radny Michał Śliwiński: Podchodzimy dżentelmeńsko tak, żebyśmy i 

przedsiębiorcy, bo tak, możemy spotkać się w sądzie, ale co nam z tego, tak, może 

zapłacimy jakąś karę, może nie zapłacimy, biorąc pod uwagę obecną sytuację 

pandemiczną. Tutaj to bez sensu by było, żebyśmy się kopali. Bo tak, mówimy 

,,Żniwa” tak, ja akurat wiem o tym, że trudno będzie nam podjąć decyzje czy będą 

te ,,Żniwa” czy ich nie będzie, ale w dalszym ciągu ja chciałbym zapytać Pana 

Dyrektora jak Pan Dyrektor oceniał ,,Biesiadę Łowicką”, która w pewnym sensie 

była już taką naszą imprezą sztabową, wiele osób w Polsce słyszało o tej imprezie, 

bo dla mnie akurat, te projekty, które Pan Dyrektor przedstawił to też mogłyby 

się wpisać i w ,,Biesiadę Łowicką”, bo to jest tak naprawdę promocja naszego 

regionu, jeden i drugi pasuje do biesiady. Pomijając jakie mamy teraz obostrzenia, 

jakie możemy mieć no to czy warto było zrezygnować z takiej imprezy, jaką była 

,,Biesiada Łowicka” – jedno pytanie i drugie – tutaj mówił też Pan Dyrektor, tutaj 

nawiążę też trochę do Pana Radnego Gołaszewskiego, odnośnie zamek. Wiemy, 

że Zamek jest własnością prywatną, ten teren, jeżeli się mylę to proszę mnie 

poprawić, bo jeżeli jest własnością prywatną to musimy już mieć coś tak 

naprawdę, jakieś porozumienie z właścicielem, że możemy jakieś tam imprezy 

robić czy już nawet iść dalej w tym kierunku, jak to mówił Pan Radny 

Gołaszewski, bo wiemy o tym, że tam było przekazanie tego gruntu za 

przysłowiową złotówkę w latach wcześniejszych tak, miała nastąpić rozbudowa 

tego zamku, ale tam się nic nie działo, dlatego ja byłbym taki bardzo ostrożny, 

jeżeli mielibyśmy coś tam budować na tym terenie, ale to… Pomysł bardzo dobry, 
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ale żeby wyjaśnić jakby uwarunkowania prawne tego terenu no to myślę, że to 

dosyć długi czas. 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski:  Jeśli chodzi o temat pierwszy, czyli 

kwestia planowanych ewentualnie imprez ,,Żniwa”, ,,Biesiada Łowicka” to 

znaczy tak, ja jakby niespecjalnie chciałbym czy poddawać ocenie czy odnosić 

się do tego, jak wyglądał ten kalendarz imprez wcześniej, aczkolwiek to jest 

kwestia też przemyślenia, bo być 5może można było zorganizować dwie imprezy, 

,,Żniwa” można by było zorganizować dużo skromniej i jakby koncentrować się 

na troszeczkę innym aspekcie prawda tej tradycji, natomiast no ,,Biesiada 

Łowicka” wtedy mogłaby się odbywać tutaj w tej formule, w której odbywała się 

wcześniej i to nie ulega wątpliwości, że to jest kwestia rzeczywiście przemyślenia 

i też oczywiście ja nie zamykam tutaj absolutnie drogi do tego typu rozwiązania. 

Co do sytuacji na 2021 no to formuła ,,Żniw”, przynajmniej ja tak to odbieram, 

tak to odczytałem, formuła ,,Żniw”, tej imprezy polegała na tym, żeby w jednej 

imprezie zawrzeć jakby, stąd budżet też, widać, że ten budżet jest spory, żeby 

zawrzeć tutaj te dwie imprezy – zamknąć ,,Żniwa” i żniwa jako takie i 

ewentualnie ,,Biesiadę Łowicką”, ale ja się nie upieram oczywiście. Znaczy 

można rzeczywiście to zweryfikować, przemyśleć, ,,Żniwa” mogłyby swoją 

drogą się odbywać prawda, skromnie i też bardziej koncentrując się na takim 

aspekcie tradycji, kultywowaniu pewnej tradycji a biesiada miałaby taką formułę 

bardziej taką regionalną, ponadregionalną nawet i taką imprezową bardziej można 

powiedzieć, także temat otwarty w moim przekonaniu, nie zamykam tutaj furtki, 

ani żadnej z możliwości. Co do Zamku no to tak, co do ewentualnych jakichś 

projektów związanych z odbudową jakiejś części Zamku no to ja się tutaj akurat 

niespecjalnie czuję kompetentny w tym temacie, to może ewentualnie ktoś inny, 

może Pan Starosta powie, bo gdzieś tam jakieś pomysły się pojawiają, ale wydaje 

mi się, że to są na razie tylko i wyłącznie jakieś pomysły. Co do samego Zamku, 

no generalnie ja wychodzę też z założenia, że jako Dyrektor Centrum Kultury i 

Promocji ważne jest współpraca z jak największą ilością podmiotów, które tą 

działalnością kulturalną, promocyjną zajmują się jakby na co dzień, w związku z 

tym czy to jest Mazowiecka Fundacja czy Galeria Browarna czy Zamek, no 

wydaje mi się, że współpraca jest tutaj jak najbardziej wskazana. Zamek 

rzeczywiście w moim przekonaniu jest za mało wykorzystywany, że powinniśmy 

go wykorzystywać bardziej, ta przestrzeń prawda, bo przecież też taka była idea, 

żeby tą przestrzeń wykorzystywać także w celach jak gdyby promocyjnych. Tak, 

jeżeli otrzymalibyśmy środki w ramach ,,Niepodległej”, no to zawieralibyśmy w 

tym momencie umowę z obecnym jak gdyby właścicielem Zamku i tam byśmy 



12 

 

jakąś część z tych imprez, o których wspomniałem organizowali. Mi najbardziej 

tam zależało akurat na tym projekcie rekonstrukcyjnym, na tej szabli polskiej 

prawda, bo gdzie znajdziemy lepszą przestrzeń dla tego projektu niż właśnie tam 

na Zamku Prymasowskim, także ja liczę, że ta współpraca się ułoży pozytywnie 

tak i też myślę, że na przyszłość, liczę na to, że współpraca będzie się układać 

dobrze, tak jak i z wieloma innymi podmiotami, tutaj nie zamykam się na żadną 

ewentualność, możliwość, każda przestrzeń jest dla nas ważna i tutaj jeszcze 

jedno od razu dopowiem. No my jako Centrum i zawsze wydaję mi się to było 

problemem Centrum Kultury, Promocji, nie tylko w moim przypadku jak ja 

jestem dyrektorem, dzisiaj jestem, jutro mogę nie być, byli poprzedni dyrektorzy, 

no to był jakby ten brak przestrzeni dla takiej bezpośredniej ekspresji samego 

Centrum. Centrum musiało szukać różnych miejsc, formuł do tego, żeby te swoje 

projekty przeprowadzać, czy to jest przestrzeń Muzeum prawda czy inne jakieś 

obszary, ale swoich przestrzeni bezpośrednio nie posiadamy. Tym bardziej należy 

współpracować z takimi podmiotami właśnie chociażby jak Galeria czy Zamek, 

gdzie tej przestrzeni, ta przestrzeń jest i tam możemy po prostu te swoje pomysły 

realizować. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja mogę tylko to powtórzyć co na komisji 

powiedziałem, że jeżeli by była zgoda Rady, bo to byłby projekt wieloletni całej 

Rady, to my możemy zrobić jakieś spotkanie, niekoniecznie na sesji i przedstawić 

plan w jaki sposób moglibyśmy przystąpić do działania pod tytułem rekonstrukcja 

przynajmniej części Zamku Prymasowskiego. Myślę, że może warto by było też 

i Miasto w to włączyć, natomiast nie jest to rzecz niemożliwa. Zresztą nie wiem 

czy ktoś był w Tykocinie, tam Zamek, w którym nie umierał, ale tuż obok umierał 

Zygmunt August, Zamek Królewski całkowicie został przez prywatnego 

właściciela odbudowany i to wygląda bardzo fajnie i taką małą miejscowość, jak 

Tykocin, która jest bardzo turystycznie atrakcyjna no na pewno ubarwia i inny 

wymiar zupełnie nadaje temu miejscu. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że na 

przykład zamek w Malborku no to nie jest zamek z czasów średniowiecza, tylko 

to jest zamek od podstaw budowany po wojnie, czy tam prawie od podstaw. 

Przecież szczycimy się tym, że to jest jedna z największych budowli tego typu w 

środkowej Europie, zresztą tak było zawsze, to był potężny zamek, świadczy o 

czasach świetności tych miejscowości, które stały się dużo mniejsze a przecież 

Łowicz i to zawsze podkreślałem w swojej działalności publicznej to nie tylko 

200 lat pasiaków, ale przede wszystkim koniec wieku XV, początek XVI, 

właściwie do potopu, kiedy to byliśmy naprawdę bardzo ważnym miejscem, gdzie 

gdy wybierano królów to jedna ze stron często obradowała właśnie tutaj w 
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Łowiczu, niestety było to zazwyczaj stronnictwo habsburskie, ale było to istotne 

stronnictwo polityczne Rzeczpospolitej i myślę, że powinniśmy sami siebie też 

jakby uświadamiać, że tak głęboko możemy sięgnąć i ta skrzynia nasza to 

naprawdę jest przepastna i nie tylko płytko możemy znaleźć coś fajnego, ale też 

głęboko możemy znaleźć coś, co będzie budowało naszą tożsamość. 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski:  Ja się tylko odniosę tutaj w 

uzupełnieniu troszeczkę to, co Pan Starosta tutaj powiedział, zgadzając się z nim 

oczywiście w tej materii jak najbardziej. Powinniśmy oprócz tradycji ludowych 

przypominać o naszych tradycjach właśnie historycznych, tego jest moim 

zdaniem za mało, za mało pamiętamy, za mało przypominamy o tej historii, no o 

wielkiej historii prawda. No i już skoro mówimy o obiektach historycznych no to 

ja chciałbym przypomnieć jeszcze o najstarszym kościele w Łowiczu, czyli 

Kościół św. Jana. Nie twierdzę, że da się go odbudować prawda w całości, ale 

jeśli chodzi o fasadę, przynajmniej odtworzenie kształtu prawda tej fasady, tego 

co po prostu widać z zewnątrz, wydaję mi się, że to też byłoby ciekawe 

przedsięwzięcie, ciekawy projekt. To tak w uzupełnieniu tego, o czym mówił Pan 

Starosta. A powiem tylko co do Zamku w Malborku, to chyba jest w ogóle 

największy zamek w Europie. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja wrócę do tego Zamku, bo tak, Pan Dyrektor 

powiedział, że złożony jest wniosek do ,,Niepodległej” tak i teraz jak będzie, 

przejdzie ten wniosek to będziemy rozmawiać, jeżeli dobrze zrozumiałem. A czy 

wcześniej jakiś w sensie promesy czy rozmów z właścicielem tego nie było, bo 

teraz żeby potem się nie okazało, że jak mamy pieniądze to całkiem inny koszt 

może być tego realizacji na terenie Zamku, tak. Ja tak z prozaicznego punktu 

widzenia podchodzę do tego, że jak już coś będzie zależało, żeby wniosek 

zrealizować to może się okazać, że będzie problem. Ja cieszę się z tego, że mamy 

alternatywę, jeżeli okaże się, że nie na zamku to gdzie robimy. No średniowiecze, 

bo tak, widzę w jaki sposób też zaczynamy znowu się skupiać na Łowiczu, na 

kościołach a znowu zaczyna nam umierać jakby to powiedzieć skansen, bo 

skansen no dużo pieniędzy w to włożyliśmy tak, włożyliśmy dużo czasu, wiele 

osób nad tym pracowało a jakoś ten skansen poza ,,Żniwami” to jest pomijany. 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski:  Co do skansenu, drodzy Państwo, 

problem ze skansenem jest też taki, że to też jest ważna kwestia, do skansenu jest 

bardzo trudno dojechać rowerem na przykład, to jest jedna z podstawowych 

rzeczy wydaje mi się, tego nam brakuje. Z jednej strony oczywiście szlaki 
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rowerowe mamy wyznaczone, ale mamy stosunkowo mało takich tras 

krajobrazowo-pejzażowych. No dolina Bzury w zasadzie tak troszeczkę leży 

odłogiem, żebyśmy nad tym popracowali, żeby można było w taki względnie 

cywilizowany sposób do skansenu rowerem z Łowicza dojechać na drodze 

utwardzonej. Nie twierdzę, że po asfalcie, absolutnie nie, niewskazane jest to, 

żeby cokolwiek tutaj asfaltować, ale żeby to nie była droga przy trasie szybkiego 

ruchu, tylko żeby to była droga pejzażowa, spokojna, turystyczna i w tym 

momencie wydaję mi się, że i skansen by odżył, bo po prostu byłby włączony w 

taką łatwość dojazdu, łatwość właśnie takiego rekreacyjnego, turystycznego do 

tego miejsca, niekoniecznie samochodem prawda, tylko innym środkiem 

transportu. Także zgodzę się z Panem Radnym, że rzeczywiście ten skansen, 

powinniśmy pomyśleć o skansenie, żeby odwiedzać ten skansen nie tylko przy 

okazji dużych imprez masowych, czy to ,,Żniwa” czy ,,Biesiada”, tylko żeby 

odbywały się jakieś imprezy mniejsze różnego rodzaju. Co prawda nie chce się 

też wypowiadać bezpośrednio, bo to nie jest jakby bezpośrednio domena 

Centrum, tylko bardziej Muzeum i podejrzewam, że Pan Dyrektor Muzeum ma 

plany, ma projekty właśnie na skansen. 

Radny Jerzy Wolski: Dobrze, że Pan Dyrektor wspomniał tutaj o skansenie, 

faktycznie tam potrzebne są nakłady chociażby z racji na to, co się wydarzyło po 

ostatniej nawałnicy, burzy, wiemy, że tam dużo siły, środków, na pewno znacznie 

mniej niż na Zamek łowicki. Z Zamkiem łowickim może dajmy sobie spokój, bo 

znowu przyjdą Szwedzi albo inni i nam go odbiorą, odbiją jak go 

zrekonstruujemy. A tak teraz na poważnie, Panie Dyrektorze, Zamek w Malborku 

jest największa budowlą z cegły murowaną w Europie, to tak poza nawiasem, ale 

ja teraz chciałem zadać pytanie, na Komisji oświatowej o tym rozmawialiśmy, o 

ile zapamiętałem środków własnych na te projekty, które Pan Dyrektor będzie 

składał Centrum to jest 195 tys. zł po stronie naszej. Dobrze ja to zapamiętałem? 

Bo chyba dziś padła inna cyfra. Ile jest środków własnych… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przepraszam, ja w takim razie ad vocem, 

jeśli chodzi jeszcze… 

Radny Jerzy Wolski: Tylko o tą cyfrę chciałem zapytać wracając do tego, co 

przedstawił Pan Wiśniewski, więcej nie mam pytań, także proszę o odpowiedź. 

Ja zrozumiałem, że to ma być 195 tys. zł po naszej stronie wkładu… 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski:  Ja podałem już tutaj kwotę zawężając 

to i ograniczając tylko to do wniosków ministerialnych prawda. 
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Radny Jerzy Wolski: Ano właśnie i tego mi brakło chyba. Dziękuję uprzejmie, 

wszystko rozumiem, dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja przyznam szczerze, że jestem 

zażenowany słowami Radnego Wolskiego. Chciałem powiedzieć, że to nie ja ani 

nie my, jako formacja tutaj samorządowa doprowadziliśmy do sytuacji, że z 

jednej strony, gdzie można by było z krajówki wyprowadzić drogę, stoi tam ta 

,,Gargamelówka” i ja pamiętam w 2002 roku przy stole negocjacyjnym z byłym 

już w tej chwili posłem Tadeuszem Gajdą obietnice, jakie były składane co tam 

nie będzie się w tej ,,Gargamelówce” działo, to jest pierwsza rzecz i druga rzecz 

– to nie ja ani moje środowisko polityczne pozwoliliśmy, żeby przy skansenie 

była ta kopalnia, która nie pozwala na rozwinięcie w pełni możliwości i 

pomysłów, które można by było tam wdrożyć, także jeżeli ktoś tu mówi o 

skansenie to się najpierw uderzy we własne piersi, bo to jest bardzo dużo 

zmarnowanego potencjału przez wiele lat, że o drodze dojazdowej tutaj od strony 

Maurzyc nie wspomnę. Także najpierw bym się zastanowił a potem krytykował i 

wyśmiewał czyjeś pomysły, bo wcale to nie jest pomysł zły i nie mówimy tu… 

ale okej, nie ma zgody całości Rady, nie ma tematu, zajmijmy się skansenem, 

zamieńmy w ogóle Ziemię Łowicka w jeden wielki skansen i będzie super. 

Przynajmniej napijemy się od gospodyń wiejskich kompotu i będzie fajnie. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja nie użyłem słowa polityka… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, to ja prowadzę obrady. 

Bardzo proszę o to, żeby to uszanować. Wypowiadamy się… 

Radny Jerzy Wolski: Pan Starosta niech polityki nie uprawia tutaj, bo ja nie 

uprawiam polityki. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja nie udzielałem głosu. Bardzo 

proszę, żebyśmy nawzajem się nie przekrzykiwali, bo to do niczego dobrego nas 

nie doprowadzi. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, ja tylko do tego dopowiem, że 

jak widać pamięć bywa bardzo krótka. Tylko tyle. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja apeluje do Pana, bo tutaj 

myślę, że z naszej strony, ani z mojej strony ani ze strony Jurka nie było żadnych 

oskarżeń czy czegokolwiek, tylko próbujemy rozmawiać. Nie negujemy jednego 

pomysłu, pilnujemy, żeby nie zapominać o drugim a Pan Starosta unosi się, 
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wchodzi z krzykiem i wypominki jakieś robi. Nie wiem czemu ma to służyć, 

chyba że chodzi o to, żeby zaostrzyć sesję. Jeżeli tak ma być to ja jestem skłonny, 

żeby nawet pomóc to zrobić Panu Staroście. Jeżeli Pan Starosta nie chce 

rozmawiać spokojnie, tylko wyrzuca jakieś tam rzeczy sprzed iluś tam lat… 

zamknijmy Powiat Łowicki w skansenie tak, znaczy że nie można realizować i 

tego i tego, tylko jest wizja Powiatu Łowickiego czysto kościelna. Jak już teraz 

Pan Starosta chce… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale Panie Radny… 

Radny Michał Śliwiński: Tak będziemy rozmawiać Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja bym prosił jednak, żebyśmy 

do meritum przechodzili. 

Radny Michał Śliwiński: Rozmawialiśmy spokojnie a jak ktoś ma inny pomysł 

to od razu jest… My tylko rozmawialiśmy, pytaliśmy. Nikt z nas niczego nie 

narzucał, niczego nie krytykował, tylko chcieliśmy, żeby przypomnieć też, że 

mamy też i ten skansen, żeby pamiętać o tym skansenie. Nic nie było negowane, 

nawet powiedzieliśmy, że bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o ten Zamek jest. 

To po co unosić się i krzyczeć i wypominać nam tutaj jakieś rzeczy? Myślę, że 

idziemy w kierunku tego, żeby rozmawiać i myślę, że Pan Dyrektor też to 

zauważył, że nie negujemy, tylko pewnie wskazujemy pewne rzeczy, że może o 

tym jeszcze też należy pamiętać a nie negujemy. A jeżeli Pan Starosta chce na 

zasadzie negacji no to nie będziemy rozmawiać. Na klubach tak u was to wygląda, 

ale na sesji… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja bardzo bym prosił już o to, 

żebyśmy też… powiem w ten sposób, każdy z Państwa ma prawo do 

wypowiedzenia się, ale bardzo bym prosił również uwzględnić to, że no jednak 

czasowo też nie możemy przeciągać dlatego, że zwracam uwagę, że tutaj czeka 

Pan Komendant Straży i bardzo bym prosił, żeby każdy się wypowiadał, ale też 

żebyśmy tak troszeczkę starali się mówić już konkretami. 

Radny Michał Śliwiński: Konkretami Panie Przewodniczący… po co zapalnik 

wrzucać no. Niech Pan Starostę uspokoi trochę i będzie spokój.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja nikogo nie zamierzam uspakajać, 

bo moja rola nie polega na tym. Ja tylko zwracam uwagę jak wszyscy mówią 

jednocześnie, to wtedy zwracam uwagę, bo to jest bez sensu. 
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Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Wiśniewski:  Szanowni Państwo, wydaję mi się, że 

generalnie nie powinniśmy tworzyć, kreować tutaj i tworzyć takich fałszywych 

alternatyw, albo tradycja ludowa albo historyczna. Wydaje mi się, że obydwie 

tradycje, to jest jedna tradycja w zasadzie nasza i historyczna i ludowa i obydwie 

te tradycje trzeba kultywować, trzeba włączać jakby w wizerunek regionu, 

powiatu i tworzyć z tego markę po prostu. Ciężko abstrahować od jednego lub 

drugiego. Powiedziałbym tylko, że należy pamiętać o proporcjach, żeby pamiętać 

o jednej tradycji i o drugiej, ale uważam, że obydwie tradycje są konieczne wręcz, 

no nie można jednej czy drugiej pomijać. Co do skansenu to pewnie, że tak, to 

jest pewna przestrzeń, która jest oczywiście przestrzenią do kreowania różnego 

rodzaju wydarzeń. Trudno o lepszą, jeśli chodzi o pewien rodzaj właśnie tradycji 

i kwestii chociażby wizerunkowych, więc to jest doskonałe miejsce i pewnie, że 

tak, to jest przestrzeń, którą należy wykorzystywać, tak jak i przestrzeń Zamku, 

która akurat w tym przypadku, jeśli chodzi już mówimy o tych proporcjach, do 

tej pory te nasze tradycje historyczne gdzieś tam były zepchnięte, co nie znaczy, 

że nie były obecne, ale na pewno warto i tą przestrzeń jakby wykorzystać przy 

okazji jakiegoś rodzaju inwestycji, tak jak na przykład kwestia rekonstrukcji 

chociażby tej Szabli Polskiej, no lepiej będzie wyglądać na Zamku niż w 

skansenie i w drugą stronę – skansen będzie lepszą przestrzenią i lepszym tłem o 

charakterze kultywującym tradycję ludową, tą tradycję etniczną Ziemi Łowickiej 

jako takiej. Po prostu nie należy mieszać porządku, ale obydwa porządki są 

rzeczywiście bardzo ważne i to tylko pozostaje potwierdzić. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja też jestem 

przeciwny temu, żebyśmy zaogniali dyskusję w sprawach, które powinny nas 

łączyć. Wczoraj na komisji o tym mówiłem, dzisiaj nie będę się długo rozwodził, 

myślę, że właściciel Zamku nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby podjąć 

inicjatywę, myślę, że dzisiaj też będziemy rozmawiali z Wodami Polskimi i 

rzeczywiście za Zamkiem powstanie zbiornik retencyjny. Myślę, że docelowo 

niech to nasze wnuki się tym cieszą, ale myślę, że dobrze byłoby o Zamku 

pomyśleć, nie będę się powtarzał, to co mówiłem wczoraj na komisji, ja w ’88 

roku już byłem z inicjatywą, właśnie z Wojtkiem, żeby ten Zamek odrestaurować. 

Druga sprawa – widźmy pozytywy. Ja uważam, że skansen też jest nam bardzo 

potrzebny, ale ktoś też niepotrzebnie wydał decyzję i obok skansenu zbudowano, 

ja nie mówię o tej kopalni żwiru, zbudowano hotel, który szpeci właściwie i 

zajmuje miejsce i decyzji błędnych no różnych było wiele, złych i szkoda, że 

akurat w tym miejscu, bo byłem w Radzie Muzeum ze św. pamięci Edkiem 

Gnatem by przekazywał grunty, żeby ten skansen powstał i uważam, że ten 
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skansen powinien żyć, funkcjonować i być naszą chlubą. Róbmy wszystko, żeby 

to było dobre i właściwe. I trzecia rzecz – bardzo fajnie, że te projekty są 

realizowane i wdrażane, wczoraj na komisji o tym mówiłem, że wspaniałą, cenną 

inicjatywą jest perspektywa ścieżek rowerowych od Walewic przez Łowicz do 

Nieborowa, cieszę się bardzo z inicjatywy wójtów Nieborowa i Łowicza, że to 

rzeczywiście ma szansę sfinalizowania i w ten sposób uważam przy promocji i 

naszych działaniach powinniśmy działać i myśleć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do Pana Dyrektora? Nie ma więcej. Dziękujemy za bardzo takie szerokie 

wyjaśnienie nam wszystkich tych działań, które Państwo zamierzacie 

podejmować. My mamy nadzieję, że mimo tych trudności, jakie są obiektywne 

wynikające z pandemii, uda się zrealizować przynajmniej część z nich. 

Oczywiście Pan Dyrektor powiedział i to jest też niesłychanie ważne, że wiele 

tych działań podejmowanych jest online i wykorzystywane są nowoczesne środki 

przekazu, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić 

,,Żniwa” online i tutaj są to niektóre imprezy, które mają sens wtedy, kiedy są one 

organizowane w sposób tradycyjny. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy, 

żeby te cele, które Państwo sobie postawiliście, żeby udało się zrealizować. 

Dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 6 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski przedstawił 

informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 5/ 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: I to są 

najważniejsze sprawy, jakie bym chciał Państwu przekazać. Ja bardzo, niestety za 

pośrednictwem łączy internetowych chciałbym podziękować Zarządowi Powiatu 

Łowickiego za wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku, bo jeżeli 

mieliśmy jakieś problemy to wspólnie tutaj ze Starostą, z Wicestarostą mogliśmy 

spokojnie je rozwikłać i to nie tylko z samego funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ale to są też tematy związane z 

bezpieczeństwem pożarowym, chociażby takich obiektów jak Stanisławów czy 

jeszcze inne sprawy związane z ogólnie bezpieczeństwem pożarowym. Jeżeli są 

jakieś sporne sytuacje i trudne do rozwiązania to wspólnie staramy się tutaj je 
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rozwiązywać, dlatego bardzo dziękuję za merytoryczne podejście, zawsze Pana 

Starosty i Wicestarosty do spraw, myślę, że ten rok, każdy chyba tego chce, żeby 

był lepszy niż 2020 i to chyba są najważniejsze sprawy drodzy Państwo. Jeżeli są 

do mnie pytania to oczywiście służę odpowiedzią. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, dziękuję Panie Komendancie za to 

sprawozdanie, za te informacje, które Pan przekazał począwszy od zagrożeń jakie 

nas mogą spotkać, poprzez kwestie finansowe, ale zapomniał Pan chyba o rzeczy 

najważniejszej, bo dwoma zastępami Państwowej Straży Pożarnej, państwowych 

strażaków nie zabezpieczy Pan bezpieczeństwa Powiatu Łowickiego. To dzięki 

charyzmie ludzi zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej jest zabezpieczone to bezpieczeństwo i dzięki środkom 

finansowym, jakie kładą gminy na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, więc chwała i honor wszystkim wójtom, którzy wspierają Ochotnicze 

Straże Pożarne a przede wszystkim wielkie podziękowania dla strażaków 

ochotników za ich charyzmę, chęć do pracy i współpracę na przyszłość w 

zabezpieczeniu naszego zdrowia i życia. Bardzo serdecznie dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do Pana Komendanta? 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Jeżeli można, 

ja jak najbardziej wspomniałem o partnerach, jakimi są dla nas najważniejszymi 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, bo bez tych jednostek oczywiście 

bezpieczeństwo na terenie powiatu łowickiego jest niemożliwe, bo mamy tylko 

jedną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i ja na każdym kroku mówię, że 

druhowie Ochotnych Straży Pożarnych są największymi partnerami w 

prowadzeniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, także myślę, że 

dlaczego tu były do mnie jakieś takie temat związany, że ja tego nie podkreśliłem. 

Ja wszędzie zawsze to podkreślam i oczywiście tutaj sprawa, jeżeli chodzi o 

finansowanie wójtów jest to jak najbardziej zasadne, ale zawsze podkreślam to i 

wiem, że bez druhów ochotników OSP bezpieczeństwo trudno by było zachować 

bezpieczeństwo na naszym terenie. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Muszę tutaj mocno z racji 

też i zawodu, bo wiadomo koszula bliższa ciału, bo myślę, że cały system 

krajowy, system ratowniczo-gaśniczy bez Ochotniczych Straży Pożarnych to by 
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nie istniał, więc też te Ochotnicze Straże są w tym systemie i tutaj bardzo mocno 

działają. Ja chciałem też podziękować za wsparcie za Pana pośrednictwem Panie 

Komendancie, ale myślę, że to się należy Komendantowi Głównemu czy środkom 

Ministerstwa, które są przekazywane na doposażenie tych naszych jednostek 

OSP. Jednocześnie mam takie małe pytanie, jak można by było Panie 

Komendancie móc wesprzeć te jednostki, które zdarzeń wyjazdowych mają 

bardzo dużo. No wiemy, że kilka jednostek naszych łowickich, które mają około 

100 a nawet i ponad 100 wyjazdów i żeby one odczuły tą pracę, którą wykonują, 

bo wiadomo, że ich praca społeczna no na względzie jest nieoceniona tak, więc 

tutaj mam troszeczkę też pytań. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Myślę, że tak, 

zawsze jeżeli chodzi o podział tych środków, które dostajemy z Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej czy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

to najważniejsze jest to, która jednostka ile ma faktycznie wyjazdów i jakim 

sprzętem dysponuje. Moim zdaniem to więcej w tym temacie trudno zrobić z tego 

względu, że wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych myśleli, że 

przejdzie, będzie przegłosowany ten projekt poselski, aby druhowie OSP dostali 

dodatek do emerytur, którzy faktycznie wyjeżdżają i tą wyjazdowość mają na 

poziomie czasami wyższą niż strażacy Państwowej Straży Pożarnej i to byłoby 

chyba najlepszym rozwiązaniem, aby zachęcić i docenić druhów OSP w to 

zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Jeśli chodzi o Komendanta Powiatowego 

to tu Komendant Powiatowy oprócz tych środków, którymi dysponuje, dysponuje 

– tak naprawdę jest pośrednikiem tylko przez Komendę Wojewódzką, gdzie te 

środki są rozdzielane na poziomie Komendanta Głównego w zależności od ilości 

jednostek w KSRG i jednostek spoza systemu i później to też sam nie ustala tych 

kwot przyznanych dla jednostek… 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Przepraszam Panie 

Komendancie, że wejdę w słowo, Panie Przewodniczący, jeśli mogę, bo chyba 

źle sformułowałem troszeczkę to swoje pytanie i brniemy to w tym kierunku jak 

tu wspierać druhów samych bezpośrednio, żeby ta tutaj ich aktywność była 

większa, ale mi o to bardziej chodziło o to jak wspierać OSP, same jednostki OSP, 

które mają znaczną ilość wyjazdów, około 100, tam ponad 100, jeszcze mocniej 

służyć w tym sprzęcie, bo wiadomo, że ten sprzęt jest używany przykładowo 

przez moją jednostkę w ciągu roku 10 razy a jest używany 100 razy przez 

jednostkę, no nie wiem, w Dzierzgowie przykładowo tak, jest znacznie wyższe 

zużycie sorbentu, zużycie innych… no jest znacznie większy, nawet środków 
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ochrony indywidualnej, więc tutaj pod tym kątem bardziej chciałem się zapytać 

czy nie moglibyśmy jednak tych jednostek bardziej tutaj wyróżniać, bo i tak 

środki ponoszone przez samorząd, tak jak wspominał Radny Chudy no są dosyć 

znaczące a myślą jednak, przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, myślenie 

Krajowego Systemu i jednostek OSP, które są do niego włączone było wsparcie 

do tego dodatkowo tymi środkami, żeby ta skuteczność ich była znacznie większa 

w tym zakresie. Nie chodziło mi o samo wsparcie tutaj samych grup ludzi. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Rozumiem, 

tak, tylko że nawet jak możemy czasem odciążyć te jednostki, znaczy nie wiem 

czy też zrozumiałem to pytanie chyba do końca, bo ja to rozumiem, żeby odciążyć 

te jednostki, które mają dużą wyjazdowość tymi jednostkami, które dysponują 

odpowiednim sprzętem i je dysponować do działań tak? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Dysponowanie to jest jedno, 

też możemy odciążyć troszkę te jednostki, ale nawet wesprzeć więcej finansowo 

w tym starciu, które idzie z Komendy Głównej a wiadomo, że te środki są w tej 

chwili są tutaj dzielone przez Komendanta Wojewódzkiego za Pana tutaj 

pośrednictwem, żeby te jednostki, które mają znaczną wyjazdowość otrzymywały 

troszeczkę większe te środki na tą działalność bojową. Przykład taki, ja już bez 

wymiany jednostki, która ma około 100 wyjazdów, jakieś wsparcie w granicach 

4 tysięcy rocznie to nie jest duży środek tak, a jednostka, która wyjeżdża i też jest 

w Krajowym Systemie i wyjeżdża 10 razy to to, co Pan wspomniał, wspieramy 

gdzieś tam za zasadzie sprzętu, bo nie mamy sprzętu a wyjeżdża tylko 10 razy a 

otrzyma tylko około 10 tysięcy no to jest znaczna różnica. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: To nie jest 

rozwiązanie. Zawsze powinniśmy rozdzielać środki, tylko że te środki otrzymane 

z Komendy Głównej dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego to jest 

kropla w morzu potrzeb, bo to są tak małe środki, że czasami nie wiadomo jak je 

rozdzielić. Ja zawsze biorę pod uwagę i powinniśmy brać przede wszystkim pod 

uwagę wyjazdowość i mobilność jednostek do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych 

przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, natomiast i 

tak te środki, które są przekazywane z Komendy Głównej czy też z Ministerstwa 

Spraw Zewnętrznych są zdecydowanie za małe, żeby przekazać nawet większość 

środków dla tych jednostek, które wyjeżdżają, bo tak naprawdę trzeba by było 

wziąć pod uwagę od kilku lat na tym samym poziomie Gmina Nieborów, 

Łyszkowice, Gmina Zduny no to są jednostki, to są gminy, gdzie te jednostki 
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najczęściej wyjeżdżają to tak naprawdę nie jest takie proste do rozdziału, bo tak 

naprawdę byśmy musieli wziąć pod uwagę to Gmina Bielawy to naprawdę przez 

kilka lat tylko niektóre gminy, niektóre jednostki były po te środki z tak naprawdę 

niewielkich środków finansowych a niektórzy tych środków nawet nie zobaczyli. 

To jest trudne troszeczkę do sprawiedliwego podziału tak małych środków, które 

są z budżetu Państwa przekazywane dla jednostek KSRG… 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Czyli krótko mówiąc, te 

środki, które są na system jednostek KSRG to jest zdecydowanie za mało, jeśli 

chodzi o podział jakiś tam odgórnie, prawda, więc to już jest jedno z ważnych 

aspektów. Ja na przykład, wcześniej się troszeczkę nie interesowałem, ale to jest 

bardzo ważne w tym momencie, jeśli można to dopracować, chodzi z naszego 

punktu, jeśli chodzi o środki dodatkowe. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Ja się cieszę, 

że jednostki, tam gdzie są prezesi bardzo tacy przedsiębiorczy pozyskują środki z 

kilku źródeł i to widać po wyposażeniu tych jednostek, że faktycznie Ci szefowie 

tych jednostek, prezesi, jak są bardzo zaangażowani w działalność na rzecz OSP 

no to te środki są pozyskiwane z różnych źródeł, bo opierając się tylko na tych 

środkach, które są pozyskiwane, przekazywane tak naprawdę z Komendy 

Głównej bądź z MSWiA no to gro tych jednostek naprawdę nie miałoby czym 

wjechać do działań ratowniczo-gaśniczych. Ja sobie zdaję z tego sprawę, to są za 

małe środki, ale Komendant Powiatowy nawet nie jest kompetentny. My 

przekazujemy to na odprawach z Komendantami Wojewódzkimi, ten problem jest 

wszędzie ten sam, po prostu za małe środki przekazujemy pomimo tych 

możliwość jeszcze, które mają jednostki OSP, bo my tylko dostajemy jako 

Państwowa Straż Pożarna z budżetu państwa, natomiast zdecydowanie za mało 

środków przekazywanych jest na bezpieczeństwo pożarowe dla jednostek 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, szczególnie dla jednostek OSP, bo 

wszyscy wiedzą, wszyscy mówią, że druhowie OSP to jest filar też Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ale za tym filarem tak naprawdę nie idą 

środki, które byłyby adekwatne do potrzeb i też wynagrodzenia tych druhów za 

swoje poświęcenie i za zaangażowanie. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jeszcze tak kończąc już, 

wszystkie jednostki zostały utrzymane tak, większość jednostek zostało 

utrzymanych i w najbliższym roku czy w obecnym roku mamy jakąś 

przewidzianą do włączenia do Systemu, jakąś jednostkę OSP? 
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Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Planowana 

była sieć rozwoju, jeszcze sieć jednostek rozwoju KSRG o jedną jednostkę w 

Gminie Chąśno, na ta chwilę Komendant Główny tego nie zaakceptował z tego 

względu, że stan zagrożenia ogólnie powiatu utrzymuje się na tym samym 

poziomie a Gmina Chąśno jest jedną z takich bardziej bezpiecznych w naszym 

powiecie, natomiast robimy teraz taką analizę i też wszedł nowy system obsługi 

dofinansowań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i się okazuje 

Szanowni Państwo, że kilka jednostek spoza systemu, które nie są włączone do 

KSRG no de facto nie istnieje i nie mają KRS-u, nie mają siedziby i też będę 

kierował pismo do odpowiednich wójtów, głównie chyba z terenu Gminy 

Łyszkowice i tych jednostek spoza systemu będzie mniej. Na tą chwilę mamy 

wszystkich jednostek 105, ale po analizie, takiego zrobienia porządku troszeczkę 

w tych systemach, okazuje się, że niektóre jednostki w ogóle nie funkcjonują. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Panie Komendancie, bardzo Panu serdecznie dziękuję za 

to, że przypomniał Pan o projekcie uchwały sejmowej, żeby strażakom 

ochotnikom za działalność przy ratowaniu życia i zdrowia ludzi w zaopatrzenie 

emerytalne zwiększyć. W pełni popierana przez naszą formację, jak to Pan 

Starosta był łaskawy powiedzieć i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, mam 

nadzieję, że zostanie zrozumiany ten projekt przez posłów i przyjęty, dlatego że 

Szanowni Państwo, coraz trudniej dzisiaj w dobie, gdzie ludzie, nasi strażacy 

ochotnicy jeżdżą do pracy na dalekie odległości jest w ciągu dnia między godziną 

6:00 rano a 16:00 zebrać dwa a bardzo rzadko się udaje zebrać trzy zastępy w 

jednostkach, gdzie strażaków ochotników jest ponad 100 a gotowych do 

wyjazdów 30. Musi się ten system zmienić, pewnie najlepiej, gdy przeszedł na 

system austriacki, żeby w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej zatrudniony 

przez samorząd lokalny był kierowca i jeszcze przynajmniej dwóch strażaków, 

żeby ta gotowość była na każdą okazję taka, żeby strażacy mogli wyjechać. Mam 

nadzieję, że to się zmieni w niedługim czasie. Zawsze o strażach pożarnych 

parlamentarzyści przypominają sobie o wyborach, zwłaszcza w ostatnim czasie 

mogliśmy przed wyborami się doskonale zorientować jak to funkcjonuje, ale 

zostawiam to na marginesie, natomiast w podziękowaniu Panu Komendantowi 

chcę powiedzieć, że róbmy wszystko, monitujmy, rozmawiajmy z przełożonymi, 

żeby ta ustawa sejmowa weszła do sejmu, żeby została zrozumiana i przede 

wszystkim przyjęta, żeby móc zachęcać w ten sposób do wyjazdu strażaków, 
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ponieważ jest to niezbędna sprawa, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. 

Dziękuję Panie Komendancie bardzo. 

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

Komendanta jeszcze? Nie widzę. Dziękujemy Panu Komendantowi za 

sprawozdanie… 

Radny Michał Śliwiński: Ja trzymam rękę w górze Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A przepraszam bardzo. Radny 

Michał Śliwiński. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja też się zgłaszałem i widzę, że Pani Beata 

Sawicka też się zgłaszała. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A to bardzo proszę. Pani Beata może 

będzie pierwsza. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Komendancie, interesuje mnie kwestia zatrudnienia. Czy młodzi ludzie są 

zainteresowani pracą w straży? 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Tak, jak 

najbardziej. Jeżeli mamy wolne wakaty to jest sporo, czasami jest tak, że mamy 

10 osób na jedno miejsce, ale cóż, mamy takie a nie inne społeczeństwo i bardzo 

dużo osób odpada na testach sprawności fizycznej. Ale przede wszystkim jeszcze 

chciałem tutaj tak na szybko jakby uzupełnić też wypowiedź Radnego Jacka 

Chudego. W ogóle powinniśmy się zastanowić w dzisiejszych czasach nad 

Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, bo za parę lat pokaże, że na 

terenach wiejskich nie będzie osób, które będą w ogóle zainteresowane w takiej 

formie działać społecznie, dlatego tutaj jest, jeżeli chodzi o przyszłość Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to w 2025 roku powinno być dużym tematem 

w ławach poselskich. 

Radny Michał Śliwiński: To, co mówi Pan Komendant jest bardzo ważną rzeczą, 

bo tak, szczególnie to ostatnie zdanie, które Pan powiedział czy są chętni do 

straży. Są. Mój syn ma 4 lata i chce iść do straży. Ganiam go i mówię, że musisz 

mieć sprawność fizyczną, bo to nie jest byle jaka praca. Tylko tak, mówiliśmy o 

dofinansowaniu, teraz myślę, że to wszystko się kręciło wokół dofinansowania. 

Mówiliśmy o tym, że może być za parę lat mniej chętnych w ogóle do, mniej 
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jednostek KRS. Ja patrzę, nie będę mówił o jednostkach teraz, ja patrzę na 

jednostki, które są dużo mniejsze, teraz kiedyś była syrena włączona, jechał i 

meldował się człowiek tak na zdarzenie, tak. Teraz, żeby wyjechać musimy 

dostać zgodę od Pana Komendanta. Ja nie mam pretensji tutaj do Pana 

Komendanta, ja wiem, że Pan Komendant patrzy czym jednostka dysponuje tak, 

tylko czy zadysponuje tą jednostkę. Jeśli nie zadysponuje tej jednostki to 

jednostka nie ma wyjazdów tak i nawet tych 5 tysięcy dofinansowanie też nie 

może się starać, bo ilość wyjazdów jest 0 czy 1, bo okazało się, że z takim 

sprzętem z jakim chcemy jechać to tylko możemy, w sensie ludzkim coś pomóc 

a nie mamy czym i tutaj myślę, że akurat nad tym Pan Komendant powiedział, że 

trzeba już myśleć wcześniej i mówić o dofinansowaniach. Ja wiem, że tutaj dużo 

i wójtowie też dofinansowują, ale każdy tak naprawdę jest ten klucz ile razy 

jednostka działa tak. Jeżeli nie wyjedziemy to jesteśmy poza dofinansowaniem. 

To za parę lat może się tak spłaszczyć, że zostanie tylko kilka jednostek, jak już 

teraz Pan Komendant mówi, że weryfikowane są, jeżeli chodzi o z punktu 

prawnego czy ta jednostka faktycznie funkcjonuje czy nie funkcjonuje. Ona już 

może nie funkcjonować, stawią się młodzi na syrenę – wyjazdu nie ma, tak. Raz, 

drugi, trzeci nie ma wyjazdu i potem już nikomu się nie chce biec na komendę tej 

syreny, tak, co jest takie no przykre. Dziękuję.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, ja może bym prosił, żebyśmy dużo 

czasu nie poświęcali temu, żeby co tam trzeba zmienić odgórnie, bardziej na 

swoim poletku, żebyśmy poszli może tak strażacy wewnątrz siebie jakby, no bo 

pęd do tych samochodów, czego ja doświadczam odkąd jestem Starostą a może 

nawet i wcześniej, no jest taki dla mnie, taki trochę na początku był niezrozumiały 

a teraz po prostu jakby przeszedłem do porządku dziennego, bo tak jest. Myślę, 

sobie, że tu warto by było, żeby strażacy i zarząd OSP, żeby no ustalał między 

sobą jak to z tymi samochodami, które jednostki same tego potrzebują. Sam 

jestem członkiem tego zarządu, akurat tak wychodzi, no po prostu jest tak, że 

podjęto decyzję, że Starosta jest tym członkiem zarządu i ja jestem tym członkiem 

zarządu, to przy okazji, jeśli omawiamy sprawy pożarnictwa. No też zdziwiony 

trochę jestem działaniem tego zarządu, że chyba tylko raz mieliśmy spotkanie 

albo może dwa od początku, natomiast jeśli idzie o epidemię, bo to było jeszcze 

przed epidemią sporo, to Panie Jacku, jeśli jest jakiś problem ze zorganizowaniem 

zdalnego zarządu, bo mamy wśród nas radnych Prezesa Zarządu Powiatowego 

Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Jacka Chudego, to my służymy naszym 

sprzętem w Starostwie i możemy pomóc tutaj w zorganizowaniu takiego 

spotkania i myślę, że to nie będzie jakiegoś tam wielkiego problemu. I korzystając 
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z okazji to chciałem Pana Jacka zapytać jak wyglądają plany, bo zdaje się, że 

chyba wybory powinny być jakoś niebawem czy już powinny być w związku z 

epidemią, jeżeli Panie Przewodniczący Pan pozwoli a temat dotyczy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego to może Pan Jacek by nam powiedział jak to 

ma wyglądać, czy jest już jakiś kalendarz. Dziękuje bardzo. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo Panie Starosto, dziękuję Panu za 

deklarację pomocy. Nie ma takiej potrzeby, zarząd nie spotyka się fizycznie. 

Spotyka się fizycznie tylko i wyłącznie prezydium dlatego, że wiele spraw, które 

powinny być omawiane na zarządzie niestety przez tą pandemię zostały odsunięte 

na późniejsze czasy. Kwestie odznaczeń czy innych podejmuje prezydium 

Zarządu Powiatowego, więc nie absorbujemy czasu i nie narażamy członków 

zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Zarządu Powiatowego, stąd też może Pana 

Starostę nie powiadamialiśmy. Jeżeli Pan Starosta ma życzenie uczestniczyć w 

pracach prezydium, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, będę lobbował 

osobiście. Wracając do Pańskiego pytania to tak, powinny odbyć się wybory do 

władz w jednostkach Ochotnych Straży Pożarnych, w zarządach gminnych, 

powiatowych, powinien już w tym roku odbyć się zjazd wojewódzki. Zarząd 

Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z pandemią, że tak powiem przesunął o jeden rok ten czas wyborów, 

mamy wytyczne co do zebrań w jednostkach, zostały przesłane na zarządy 

gminne i jeżeli tylko Rząd złagodzi restrykcje to takie zebrania się odbędą. 

Oczywiście Zarząd Główny rekomendował w formie elektronicznej te zebrania w 

jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, ale prezesi jednostek i prezesi 

zarządów gminnych wypowiadali się przeciwko takiej formie, w związku z 

powyższym wystosowaliśmy pismo do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z taką 

informacją, Zarząd Wojewódzki zebrał taką informację od wszystkich oddziałów 

powiatowych i przesłał to do Warszawy, Zarząd Główny podjął decyzje o 

przesunięciu terminu wyborów w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze raz dziękuję za pomoc oferowaną, jeśli będzie 

taka potrzeba to oczywiście zgłosimy się do Pana Starosty. 

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

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To znaczy tak, bo myślę, że 

to nie jest czas i miejsce, ale tak szybko, bo Panie Prezesie, ja bardzo mam 

szacunek do Pana, mówię tutaj do Radnego Jacka Chudego – Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego, no ale sam jestem w tym Prezydium Zarządu 
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Powiatowego no i powiem szczerze, że nie pamiętam kiedy ostatni raz było 

zaproszenie na takie posiedzenie, więc szanujmy się troszeczkę. 

Radny Jacek Chudy: Rzeczywiście nie czas i miejsce, ale na wszystkie 

zaproszenia, które Pan otrzymał Panie Radny była Pan chyba dwu czy trzykrotnie, 

także jeżeli chce Pan o tej kwestii dyskutować to może poza Radą Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałem Radnym przypomnieć, że 

istnieją pewne zasady a tą zasadą jest ta, że Przewodniczący udziela głosu a wy 

sobie tak rozmawiacie na zasadzie jedna osoba mówi, a druga sobie odpowiada. 

To nie jest forma właściwa. Bardzo bym prosił o to, żebyśmy jednak przestrzegali 

pewnych zasad. Mówię, ktoś zadaje pytanie a Przewodniczący udziela głosu. 

Radny Jacek Chudy: Wziąłem przykład z wcześniejszych wypowiedzi, więc 

bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, dostosuję się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo, to jest uwaga do 

wszystkich, nie tylko do Pana Radnego Jacka Chudego, do wszystkich. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja chciałem to samo 

powiedzieć Panie Przewodniczący, przepraszam, że się odezwałem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli 

pytań nie ma to ja chciałbym podziękować i tu złożyć podziękowania na ręce Pana 

Komendanta wszystkim strażakom za służbę, za poświęcenie, że możemy zawsze 

na was liczyć, że no tutaj niesiecie zawsze taką nadzieję w momencie, kiedy są 

największe trudności, zawsze macie czas i to jest dla nas niesłychanie ważne. 

Tutaj Pan powiedział o rzeczy dla mnie bardzo ciekawej, która się pojawiła, bo 

dzisiaj jest taki trend, że bardzo dużo osób zakłada instalacje fotowoltaiczne, 

natomiast tak naprawdę każdy kieruje się tym, że będą oszczędności, natomiast 

myślę, że nie do końca wszyscy wiedzą, jakie niosą za sobą skutki zainstalowanie 

tej instalacji, czy to na budynku gospodarczym czy to na budynku mieszkalnym, 

dlatego też tutaj bardzo słuszne jest to działanie mające na celu, żeby 

przeprowadzić w poszczególnych gminach w mieście szkolenia dotyczące 

właśnie zasad korzystania z instalacji a przede wszystkim co robić w sytuacji, 

kiedy dojdzie do pożaru czy takiej sytuacji skrajnej, dlatego też no bardzo dobry 

pomysł i mam nadzieję, że w poszczególnych gminach takie spotkania 

informacyjne będą organizowane. Oczywiście tutaj to terminuje w dużym stopniu 

pandemia, ale jeżeli by się udało poprzez Ochotnicze Straże Pożarne, żeby takie 
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spotkania zostały zorganizowane i żeby ludzie mieli pełną świadomość tego, jakie 

niosą za sobą, no oczywiście jakie są plusy, ale również i jakie są zagrożenia 

związane z instalacją fotowoltaiczną. 

Radny Michał  Śliwiński: Tutaj to, co Pan Komendant zauważył i to, co Pan 

powiedział, szkolenie to jest jedno, ale też nam w pewien sposób trochę przepisy 

niedostosowane, bo jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która przyjeżdża do 

budynku, akurat u mnie mam fotowoltaikę, nie ma żadnych wyznaczeni, przepisy 

tego nie precyzują gdzie, w którym budynku jest fotowoltaika i tutaj też duży 

ukłon w kierunku, żeby to wszystko wyjaśnić, bo to naprawdę to, że będzie 

strażak przeszkolony to też jest bardzo ważne, ale żeby wiedział, że w tym 

budynku jest instalacja fotowoltaiczna, bo nie ma takich oznaczeń. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A ja miałem na myśli nie tylko 

strażaków, ale przede wszystkim te instalacje mają, strażacy mają przekazać 

wiedzę a pozostali mają się z tą wiedzą zapoznać. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Szanowni 

Państwo, przede wszystkim projekt na fotowoltaikę musi być uzgodniony z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i teraz zgodnie z 

nowymi przepisami każdy budynek wyposażony w taką instalację musi być 

oznaczony i jeżeli jest inwestorem osoba prywatna bądź przedsiębiorstwo to tak 

samo musi mieć projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę i zgodnie później z 

tym projektem to ta instalacja powinna być założona, bo naprawdę, tam są 

wysokie napięcia. My przekazaliśmy jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 

rekomendację gaszenia tego typu instalacji, przy każdej instalacji powinien być 

wyłącznik główny, który odłącza tą instalację, ale nie odłączy nam całej 

fotowoltaiki. To jest naprawdę nowe nasze wyzwania i proces szkolenia powinien 

być naprawdę intensywny, bo tych instalacji nawet na naszym powiecie nie ma 

dnia, żeby nie było zgłoszenia do naszej Komendy, że ta instalacja jest zakładana, 

natomiast ja jeszcze raz przypominam, powinniśmy ten projekt uzgodnić z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i każdy obiekt 

powinien być oznakowany, na to jest polska norma, nawet w rozporządzeniu jest, 

że na obiekcie się przykleja znak, że tu jest instalacja fotowoltaiczna a my też 

takie szkolenia i rekomendacje, taki skrypt zrobiony przez Komendę Główną 

przekazaliśmy do jednostek OSP, aby zapoznali się z rekomendacjami w jaki 

sposób gasić tego typu urządzenia. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań 

to dziękujemy jeszcze raz Panu Komendantowi. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Dziękuję 

bardzo. 

Ad. pkt 7 

Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o sieci szkół 

ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. /Zał. Nr 6/ 

Radny Michał  Śliwiński: Bo tak, my dostaliśmy akurat materiały to tak w takim 

bieżącym skrócie ja trzymając materiały wiem o co chodzi, ale osoby, które 

zaglądają niekoniecznie i teraz tak, mamy przedstawione osoby, mamy 146 

oddziałów, na tą chwilę mamy 2 981, 746 uczniów szykuje się na przyszły rok, 

ale ile oddziałów będzie otwarte też nam Pani Dyrektor przedstawiła, tylko jak to 

się będzie miało, w sensie jak to będzie wyglądało, będziemy mieli więcej 

oddziałów czy będziemy mieli mniej, myślę że będziemy mieli pewnie mniej 

oddziałów, ile na obecną chwilę przyjmowaliśmy, ile oddziałów w ostatnim roku 

na przykład miało akurat I Liceum a ile teraz będzie miało oddziałów – w taki 

sposób jeśli można by to było przedstawić, bo myślę, że mieszkańcy nie mają tych 

materiałów a nas oglądają i tak samo oglądają nas też uczniowie w jaki sposób 

będzie się przedstawiało. Nie mówię w bardzo szczegółowy sposób, ale żeby tak 

obrazowo to wyglądało jak można Panią Dyrektor prosić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Panią Dyrektor prosimy. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak, już uzupełniam tą informację, 

jeżeli chodzi o funkcjonowanie teraz i nabór do naszych klas to jest to na tym 

samym poziomie, który był w zeszłym roku i symulacje dotyczące ilości 

otwieranych oddziałów były prowadzone na bazie ilości klas, które aktualnie 

kończą naukę i są to uczniowie klas 3 i 4 naszych placówek. Teraz tam, mogę 

tylko dopowiedzieć, że na przykład w I LO w tym roku odchodzą 4 klasy 

maturalne, gdzie ich liczebność wynosiła 99, z II LO odchodzą 4 klasy, liczebność 

111, z ZSP Nr 1 odchodzą 2 klasy techniczne i jedna klasa branżowa, z ZSP Nr 2 

odchodzi 6 klas technicznych i jedna klasa branżowa, przy czym tutaj są 

liczebności bardzo malutkie dlatego, że przy 6 klasach mam 120 osób w 

technikum a 16 osób jest tylko w klasie branżowej. W ZSP Nr 3 odchodzą 2 klasy 

też przy liczebności 41, więc przy założeniach, gdzie klasy w technikach powinny 
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liczyć 24 osoby to są znacznie mniejsze ilości dzieci, ZSP Nr 4 odchodzą 2 klasy 

liceum i odchodzą 4 klasy technikum. Myślę, że najważniejszym elementem tutaj 

dotyczącym ilości uruchamianych oddziałów będzie nabór i ewentualne 

preferencje uczniów, do których klas i do których placówek będą aplikowali. No 

niestety nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć ile klas będzie rzeczywiście 

uruchomionych w danym roku szkolnym, ale będziemy tutaj szczególną uwagę 

zwracać tak, żeby rzeczywiście te ilości w oddziałach były w pełnej ilości tak, jak 

są przewidywania i żeby było to w sposób racjonalny, tak, żeby nie było, że w 

jednej szkole jest nadmierny aczkolwiek nie uprzedzimy trendu, który aktualnie 

panuje wśród rodziców i uczniów, że uczniowie wolą iść do liceum niestety. 

Dziękuję. 

Radny Michał  Śliwiński: I właśnie w tym temacie, bo tak, trendy rodziców cały 

czas co roku nawet jak byłem w koalicji rządzącej to powtarzałem, że 

zapominamy o szkołach zawodowych cały czas, tak. Ja wiem, że trendy są 

licealne, nikomu nie zamyka się drogi na studia, jeżeli pójdzie też do szkoły 

zawodowej i to myślę, że wielu z radnych to też przechodziło, że byli najpierw w 

szkole zawodowej a potem poszli na studia a my tutaj… ja wiem, że to jest 

najprostszy profil, najprostsza metoda nauczania, bo potrzebna jest przy liceum 

jak to się mówi tylko tablica i kreda, no teraz ta multimedialna tablica a problem 

mamy ze szkołami zawodowymi, bo mamy trudno, jeżeli chodzi o pracowników, 

którzy mogliby tego zawodu uczyć, tak. Tylko tak, przedstawienie tego, prognoz 

demograficznych, tutaj te 746 osób to nie jest prognoza demograficzna, tylko 

wiemy już ile osób wyjdzie, tak od nas, a jak to będzie się przedstawiało w 

następnych latach, czy mamy zniżkę, bo ja powiem szczerze, że po tych 

reformach ostatnich oświatowych to ja już się pogubiłem ilu uczniów będzie 

wchodzić a ilu będzie wychodzić, bo Pani Dyrektor czyta ta klasa, tyle opuszcza, 

w tej szkole tyle opuszcza a nie przedstawiła Pani, żeby to było wizualnie, w 

sensie można było zobaczyć, jakaś tabelka, że odchodzi tyle, planujemy do 

naboru tyle klas na tyle uczniów, nie, wtedy jest ten materiał bardziej czytelny a 

tak to jest to wszystko takie rwane i naprawdę trzeba się mocno wczytać, żeby to 

zrozumieć. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Informacja, o której Pan wskazuje 

Panie Michale jest zawarta w tabeli nr 2 ,,Prognozy demograficzne” i wskazania 

klas i liczebności z podsumowania razem pokazują, jak się w kolejnych latach 

będzie kształtowała liczebność, jeżeli chodzi o absolwentów klas i na przykład w 

tym roku mamy liczebność 746, ale w przyszłym roku będziemy mieli 1067, w 

następnym roku będzie 988 i potem mamy drastyczny spadek na 404, także to jest 

właśnie związane z reformą edukacji. Dalsze informacje na kolejne klasy są 

przekazywane w elementach kolumnowych tabeli nr 2 niniejszej informacji. 
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Radny Michał  Śliwiński: Ja materiały, które dostaliśmy to ja wiem, tylko mi 

chodziło o to, żeby osoby, które oglądają naszą sesję mogły też zrozumieć, bo to 

jak Pani powoła mi się na tabelę to ja czytałem tą tabelę, ja rozumiem, tylko 

odbiorcy, którzy na nas patrzą, żeby nie patrzyli, że w sumie to nie wiem o czym 

ta sesja jest. Dziękuję.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są 

pytania? Ja tutaj chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz a mianowicie, 

że te informacje, które są przekazywane obecnie one w jakiś sposób nie są czymś 

wyjątkowo nowym. Zmiana była tylko wtedy, kiedy dokonywała się zmiana 

wynikająca z takiej likwidacji gimnazjum i wprowadzenia szkół podstawowych 

8-klasowych. Dzisiaj to już idzie w pewnym ciągu, to już takiego problemu nie 

ma, normalna rzecz. Co roku kończą konkretni uczniowie w poszczególnych 

klasach na terenie całego powiatu i przychodzą do szkoły średniej, to się tylko 

liczebność zmieniła, natomiast jeżeli chodzi o dane, ja mogę powiedzieć tylko 

tyle, że jeden rocznik jest inny ze względu na to, że obowiązywała zasada, że 

zarówno 6-latkowie, jak i 7-latkowie poszli do klasy pierwszej i w związku z 

powyższym mamy jeden taki rocznik, że w niektórych gminach tych uczniów 

było znacznie mniej i ten rocznik no jest taki dosyć pod względem tej liczebności 

dużo niższy niż pozostałe, natomiast pozostałe kwestie to nie mają nic wspólnego 

ani z reformą a jedynie mówię, jeżeli już to z faktem, że przez pewien czas 

obowiązywała możliwość, że chodzą 6-latkowie i 7-latkowie poszli do klasy 

pierwszej, ale po cofnięciu tego przepisu, bo dzisiaj to rodzic decyduje czy 

puszcza czy nie i takich problemów nie ma. To praktycznie rzecz biorąc jest tylko 

i wyłącznie demografia ilu jest uczniów w danym roczniku na terenie powiatu, 

taka jest potem liczebność do szkół średnich. Ja tutaj jeszcze na jedną rzecz 

zwracam uwagę i bardzo się cieszę, że to zostało ujęte a mianowicie, że w szkole 

na Podrzecznej jest kierunek wielozawodowy, tzn. między innymi te słabe 

zainteresowanie na przykład kierunkiem budowlanym no ma to odzwierciedlenie 

jednak, że jeżeli jest takich kilku uczniów zainteresowanych to będą mogli się 

kształcić, bo to jest kierunek wielozawodowy, wiele zawodów w tej klasie można 

będzie zdobyć, w związku z tym jestem bardzo wdzięczny Dyrektorowi, że ujął 

to i przede wszystkim, jeżeli chodzi o oczekiwania rynku, bo proszę zwrócić 

uwagę, że jeżeli chodzi o kierunek budowlany to my mamy wielki problem, żeby 

znaleźć jednak osoby kompetentne, fachowców, jeżeli chodzi o kwestie 

budowlane. Przez całe lata był odrębny kierunek, nie było żadnego 

zainteresowania, dobrze, że przynajmniej to jest w formie takiej, że jest to 

kierunek wielozawodowy i tam ci przynajmniej kilku czy kilkunastu uczniów, 

którzy będą chcieli przynajmniej, jeżeli chodzi o technika budowlanego to do tej 

klasy pójść, to taka moja jest, że tak to zostało ujęte. Czy będzie zainteresowanie? 
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Trudno powiedzieć. Czy są pytania jeszcze do przedstawionej informacji? Jeżeli 

nie ma…Pan Jacek Chudy, przepraszam bardzo. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję Panu uprzejmie. Pani Dyrektor, ja chciałem 

zapytać o klasę o nachyleniu o profilu medycznym, kogo ma kształcić i czy jest 

to klasa, która wychodzi zapotrzebowaniu na rynku dla średniego personelu 

medycznego, czy jest tylko przygotowanie do dalszej edukacji w kierunkach 

medycznych? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie, to nie jest jeszcze kształcenie, 

które by przygotowywało osoby do uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie, to 

jest tylko przygotowanie uczniów do ewentualnego kształcenia się na uczelniach. 

Niestety, zdobycie kwalifikacji jako pielęgniarka jest przewidziane w tym 

momencie w klasach policealnych a nie jest przewidziane w kształceniu w klasach 

licealnych. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję. 

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

Jeżeli Pytań nie ma to dziękujemy Pani Dyrektor. 

Radny Krzysztof Górski: Prosiłem, ale nie chce mnie… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, Radny Krzysztof 

Górski. 

Radny Krzysztof Górski: Ja mam tylko takie pytanie do Pani Dyrektor, no bo 

kiedyś mieliśmy wspaniałą szkołę pielęgniarską, ja ciągle co roku poruszam ten 

temat, a pielęgniarek coraz bardziej brakuje. Czy we współpracy nie wiem, z 

Urzędem Marszałkowskim, z innymi powiatami podejmujemy temat wspólnego 

kształcenia pielęgniarek czy nic na ten temat nie wiadomo? Ja wiem, że to nie są 

nasze szkoły. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tutaj jest problem innego rodzaju, 

ponieważ pielęgniarki zapewniły sobie sytuację taką, jaką mamy, czyli trzeba 

mieć studia wyższe i nie można już po szkole średniej tego zawodu sprawować 

no i tutaj jest pies pogrzebany. Jest potrzebna inicjatywa legislacyjna, która nie 

spotkałaby jeszcze na dokładkę oporu pielęgniarek. Wiemy, że służba zdrowia w 

tej chwili jest skoncentrowana na walce bardzo konkretnej, nie sądzę, żeby 

ktokolwiek się w tej chwili porywał na ruszanie jakiegoś tam statusu, który 

pielęgniarki sobie wywalczyły. Z naszej perspektywy nie jest to dobre i chyba 

myślę, że nie byłoby tu głosu innego nas wszystkich radnych jak taki, żeby 

przywrócić tamten stan rzeczy i tamtą szkołę, ale myślę, że to jest na razie 

niemożliwe. 



33 

 

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem Panie Starosto, że to nie jest nasza działka, 

powiatu, natomiast zabieram ten głos specjalnie co roku, bo wszyscy widzimy co 

się dzieje w szpitalach, wszyscy wiemy, że pielęgniarki są coraz starsze, nie wiem 

czy tak dużo będzie kształconych osób, żeby wykształcenie wyższe pielęgniarskie 

gdzieś było zdobywane, ale zabieram ten głos, żeby ruszyć sumienia, jeśli 

ktokolwiek nas słucha, nie wiem, przekazać tą informację dalej, żebyśmy za kilka 

lat z ręką tam, gdzie nie potrzeba. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze 

pytania? Nie widzę. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz 

przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej tutaj skargi? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, bo słuchałem uzasadnienia i mam takie 

pytanko czy tam w tej decyzji, jeżeli chodzi o wycięcie drzewa to było do 17 

lutego 2021 czy 2022 r.? Tylko takie mam, bo ja nie uczestniczyłem w Komisji a 

17 już mieliśmy… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Do 28, do końca lutego. 28 lutego 

2021 roku, czyli do końca tego miesiąca, czyli jeszcze są w sumie 4 dni. Być może 

już zostały usunięte, ale do końca lutego. 

Radny Michał Śliwiński: Myślałem, że przez COVID to na następny rok dostali 

decyzję, ale dobrze, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania? Jeżeli nie ma to 

przystępujemy do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za uznaniem skargi 

na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu za 

bezzasadną. /Zał. Nr 7/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 
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Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/239/2021 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, skargę uznano za 

bezzasadną. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w 

sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz 

nadania statutu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/240/2021 RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w 

sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania 

statutu. /Zał. Nr 10/ 
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Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego 

programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy pn.: ,,Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy na lata 2021-2027”. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn.: ,,Program Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy Pani Dyrektor. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn.: ,,Program Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027”. 

/Zał. Nr 11/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/241/2021 RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego 

programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

pn.: ,,Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

na lata 2021-2027”. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka 

położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka położonego na terenie powiatu 

łowickiego kategorii drogi powiatowej. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka położonego na terenie powiatu 

łowickiego kategorii drogi powiatowej. /Zał. Nr 13/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/242/2021 RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka 

położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej.                

/Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

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

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Piotr Gołaszewski: To może nie jest nawet pytanie, tylko taka moja 

uwaga w tego typu tematach. Jestem troszkę zaniepokojony, zaniepokojony nie 

faktem, że były uwagi do tej uchwały, ale tym, że już po raz trzeci się pochylamy 

nad nią i prosiłbym, żeby w podobnych sytuacjach dokładać jednak wszelkich 

starań i konsultować treści z właściwymi organami, abyśmy się nie musieli po raz 

enty debatować nad tym samym tematem. Bardzo dziękuję. 
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa Uchwała jest podejmowana 

w tej chwili dopiero drugi raz, pierwsza wersja uchwały była podejmowana w 

grudniu i była to uchwała skonstruowana w ten sam sposób, jak w latach od 2013 

do 2019 roku. W ubiegłym roku i w styczniu tego roku zostały praktycznie, no 

większość takich uchwał została unieważniona, stwierdzono im nieważność. 

Miało to miejsce w związku z tym, że po prostu różnica pomiędzy 

proponowanymi w uchwale stawkami a stawkami, jakie faktycznie ponosimy na 

koszty w ocenie organu nadzoru prawnego są nieuzasadnione, w związku z czym 

dostosowaliśmy teraz do tego tak, że stawki proponowane w uchwale są równe 

stawkom z ofert wykonawcy realizującego tego typu czynności. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.             

/Zał. Nr 15/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/243/2021 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 16/ 

Radny Michał Śliwiński: Można prosić 5 minut przerwy? Tylko taką krótką, 5-

minutówkę? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przepraszam, to ja proponuję 10-minutową. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:10 ogłosił przerwę w 

obradach XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:20 wznowił obrady 

XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, wczoraj na Komisji 

już swoją prośbę, przepraszam, prośbę Zarządu o wprowadzenie autopoprawki 

przedstawiałem, ale dzisiaj wypada to zrobić na sesji, więc proszę Rade o 

zaakceptowanie autopoprawki, w której dokładamy 800 tys. zł z wolnych 

środków na zadanie ,,Zakup sprzętu medycznego”. Mamy w tym paragrafie 

obecnie 400 tys. zł. Wiąże to się z pismem, które otrzymał Zarząd 22 lutego, w 

którym Pani Dyrektor informuje o awarii tomografu komputerowego, której 

naprawy koszt opiewa w kwocie około 300 tys. zł i dlatego urządzenie takie, jak 

tomograf jest niezbędne do funkcjonowania szpitala i uważamy, że należy jak 

najszybciej ten sprzęt zakupić również pod kątem i COVID-a, ale też i innych 

problemów, ponieważ bez tego tomografu tak naprawdę są duże problemy w 

diagnostyce mieszkańców naszego powiatu. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania 

to oczywiście później odpowiem, natomiast na chwilę obecną dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy bo tak nie zrozumiałem, ja akurat nie 

uczestniczyłem w Komisji Budżetu, bo nie jestem członkiem Komisji Budżetu. 

Będziemy naprawiać ten sprzęt? Bo Pan Starosta tak mówi, jakbyśmy go mieli 

naprawiać? Czy będziemy kupować nowy, bo już… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Oczywiście Panie Radny, będziemy 

kupować nowy w kwocie około, tak jak to zakładamy 1,2 mln zł, nowy aparat 

tomograficzny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu? 

Radny Piotr Gołaszewski: Znaczy może to nie jest pytanie, to może bardziej 

taka moja opinia w tym temacie. No myślę, że akurat tutaj ten zakup tam jest 

niezbędny, bo tak naprawdę to jest takie główne narzędzie diagnostyczne w tym 
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momencie do bardzo wielu, wielu przypadków pacjentów i zgadzam się 

absolutnie, jestem za tym dwoma rękoma, żeby taki zakup dokonać. 

Radny Krystian Cipiński: Ja tylko chciałbym się upewnić czy zakupując nowy 

tomograf my już rezygnujemy z tego, który jest zepsuty czy on będzie mógł być 

naprawiony i będziemy mogli w przyszłości mieć na przykład dwa tomografy? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wczoraj zasugerował Pan Radny Janusz 

Michalak możliwość rozwiązania tej sytuacji, tzn. w tej chwili kupujemy jeden 

tomograf, naprawa tego tomografu starego raczej nie ma już sensu pod kątem 

wydawania tak dużych środków przez szpital i dlatego jeżeli uda się szpitalowi 

na przykład sprzedać ten zepsuty tomograf no to powiedzmy jakieś to będą 

dodatkowe środki dla ZOZ-u, natomiast w chwili obecnej tutaj pod kątem 

technicznym no i finansowym, jeżeli chodzi o szpital, jak to analizowaliśmy, 

raczej nie ma sensu naprawiać tego tomografu, który ulega już częstym awariom. 

Radny Krzysztof Górski: Ja oczywiście jestem za tą poprawką i za tym, 

żebyśmy kupili nowy tomograf, bo stary, tak jak wczoraj na Komisji mówiliśmy 

może się uda za niewielką kwotę komuś sprzedać jak będzie chciał. Natomiast 

mam takie pytanie, czy w świetle tak finansowego zakupu tego tomografu będzie 

można usługi już na zewnątrz robić tym tomografem, żeby mógł na siebie 

zarabiać? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Z tego, co analizowaliśmy to tak, jeżeli 

chodzi o te finansowanie to nie powinno być barier, jeżeli chodzi o dodatkowe 

środki, które mogłyby spływać przy robieniu badań tomograficznych. Natomiast 

i tak i tak w tej chwili wykonuje się mnóstwo badań w tym momencie i tak 

naprawdę można powiedzieć, że jest to urządzenie wykorzystywane bardzo 

często i tutaj nie chodzi, że ja wiem o co Panu Radnemu tutaj chodzi, że były 

jakieś problemy, pojawiły się związane z dofinansowaniem zakupu poprzedniego 

urządzenia i jakby wstępnie to wszystko było analizowane i podczas tego zakupu 

nie powinno być problemów. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja jeszcze w kwestii uzupełnienia i może to 

będzie też częściowa odpowiedź dla Radnego Cipińskiego. No dwóch 

tomografów nie ma sensu utrzymywać, ale przypominam, że staramy się także i 

w części o pieniądze, decyzję o przydzieleniu pieniędzy już mamy na rezonans 

magnetyczny. Wtedy będziemy już uzbrojeni a najnowsze wynalazki. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, absolutnie 

myśl o naprawie tego tomografu myślę, że powinna zostać porzucona, ponieważ 

w tomografie awarii uległa lampa, ale on już jest technologicznie starym 
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urządzeniem i dzisiaj tomograf pracuje tak, jak kiedyś rentgen, więc tutaj pójście 

dalej w kierunku rezonansu a zakupu nowego tomografu jest jedynym 

rozwiązaniem słusznym. Jeżeli nie będzie środków zewnętrznych i nie będzie 

umowy ze środków unijnych no to tomograf może pracować i może zarabiać i 

powinien zarabiać, bo te urządzenia nie starzeją się mechanicznie, tylko starzeją 

się technologicznie, więc myślę, że tutaj o remontowaniu starego nie powinno być 

myśli. Ktoś, kto chce może go wykorzystać na części, niech go odkupi i tyle. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękuje za jednomyślność Szanowni 

Państwo, będziemy chcieli ten zakup wykonać w procedurze COVID-owej, żeby 

jak najszybciej udało się pozyskać ten tomograf. W tej chwili wiem, że dyrekcja 

wystąpiła z pismem do rezerw materiałowych w celu pozyskania tomografu 

tymczasowego, natomiast również Pani Dyrektor konsultowała się z bliskimi 

szpitalami, które posiadają tomograf, aby wsparły w tym momencie szpital, 

ponieważ no jak wszyscy Państwo wiecie jest to urządzenie niezbędne, więc na 

chwile obecną dyrekcja poczyniła kroki, żeby w pewnym stopniu zabezpieczyć te 

potrzeby, które są, natomiast my postaramy się, aby ten zakup został zrobiony jak 

najszybciej. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

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 17/ 

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

nieobecny J. Wolski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/244/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 14 

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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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. /Zał. Nr 19/ 

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

nieobecny J. Wolski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/245/2021 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. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 15 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 21/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Materiał Państwo otrzymaliście, czy są 

pytania? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No właśnie, taka formuła, która już 

od pewnego czasu obowiązuje. Czy są pytania do przedstawionego przez Zarząd 

sprawozdania? 

Radny Michał Śliwiński: Ja tak jak obiecałem, że co sesję będę pytał a tym 

bardziej, że teraz przypomniał mi punkt, że była podjęta decyzja odnośnie 

wykupu działki po negocjacji, też w Gminie Łowicz. Czy coś dzieje się odnośni 

wykupu tych działek tutaj sołectwo Niedźwiada i Goleńsko? 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Radny, jesteśmy w trakcie cały 

czas można powiedzieć analizy, zasadności zakupu, tu oczywiście jest zasadność, 

więc prowadzimy w tym momencie procedurę, aby tą działkę zakupić. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, zasadność to już dawno stwierdziliśmy, 

że jest i to nie jest jedna działka. Prosiłbym, żeby nie odpowiadać mi wymijająco. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Odpowiadam kulturalnie, ale też 

mógłbym zadać Panu pytanie, skoro Pan przez tyle lat wiedział o tej sytuacji 

będąc w koalicji rządzącej, mógł tą sprawę o wiele szybciej ode mnie rozwiązać. 

Radny Michał Śliwiński: Jak chcemy tak rozmawiać, pan wie, że to wyszło teraz 

przy poszerzeniu tej drogi i tak wcześniej tego nie było widać. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ale ja tylko Panu chce zasygnalizować… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja będę tutaj szczery, jedna 

osoba mówi druga słucha. 

Radny Michał Śliwiński: Co Pan wcześniej robił? To znaczy, że to już sprawa 

jest nie do załatwienia tak, nie do zrobienia jest? Nieelegancko Pan odpowiedział 

mi. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Sytuacja wygląda następująco: Pani 

Dyrektor Anna Gajek-Sarwa porozumiała się z Panem Wójtem Dariuszem 

Reczulskim w tej sprawie i wiem, które działki są do wykupu, natomiast jest 

sytuacja taka, że w tym momencie jest prowadzona modernizacja pod kątem 

spraw geodezyjnych na terenie Gminy Chąśno. Ta sprawa musi być zakończona 

i Pan Wójt z Panią Anną Gajek również, z tego co wiem rozmawiali z 

mieszkańcami, od których te działki należy wykupić. Będziemy robić wszystko, 

aby do tego doszło. Dziękuje. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, to jest jedna sprawa działek na terenie 

Gminy Chąśno, sołectwo Goleńsko. A sołectwo Niedźwiada? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Również oczywiście zrobimy wszystko, 

aby sprawa została sprawnie zakończona, oczywiście pozytywnie dla 

mieszkańców, bo jest to jasne, że to jest problem między można powiedzieć 

powiatem a mieszkańcami, więc żeby mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. 
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Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, dziękuję za odpowiedź na moje pytanie 

z poprzedniej sesji, natomiast ja prosiłem… to, że nie są środki zapisane w 

budżecie w tym roku na to działanie to wiem, bo to wynika z budżetu, to że Zarząd 

planuje takie środki wyasygnować to bardzo dobrze, natomiast ja prosiłem o 

harmonogram prac nad pozyskanie gruntów na poszerzenie drogi Janowice – 

Mysłaków i nadal w tej sytuacji zadaje to pytanie i proszę o odpowiedź, gdyż 

Szanowni Państwo, ta droga myślę, że w tej kadencji nie będzie robiona, bo tam 

jest naprawdę dużo działek i na dzisiaj można prowadzić prace administracyjne 

bezkosztowo, znaczy bezkosztowo, nie bezkosztowo, no bo przecież praca ludzka 

kosztuje w urzędzie, ale bez wydawania środków, bo dzisiaj rozmawiając, 

prowadząc negocjacje z właścicielami tych działek pod poszerzenie można 

zawierać umowy z wypłatą tych odszkodowań w roku budżetowym następnym, 

więc no jest możliwość pracy i choć część powinno się już zacząć, bo to jest praca 

na rok, dwa lata, także bardzo proszę, ponawiam to pytanie i bardzo proszę o 

przedstawienie wizji, harmonogramu jak Zarząd widzi pracę nad tym odcinkiem 

drogi, bo zanim ta droga będzie robiona to ona już będzie w bardzo złym stanie a 

myślę, że bez sensu byłoby, zresztą wręcz chyba niegospodarnością byłoby 

robienie nakładki na tej szerokości, która tam jest, gdzie przede wszystkim jest to 

droga powiatowa zbiorcza i ona nie spełnia kryterium drogi powiatowej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto odpowie? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przepraszam, nie wiem co tu odpowiadać. 

Pan Radny Figat otrzymał odpowiedź, myślę, że z podobnym tematem mógłby 

się zwrócić też radny z Gminy Bielawy, bo tam drogi są w jeszcze gorszym stanie. 

Kołdra jest krótka, plany mamy… 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, ale ja… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie wchodzimy sobie w słowa. 

Proszę poczekać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, niech Radny Figat mówi, proszę 

bardzo. 

Radny Krzysztof Figat: Ja tylko proszę o przedstawienie harmonogramu prac, 

jak to będzie, w tym roku planuje Zarząd tyle, a w przyszłym tyle, a za dwa lata 

tyle. Tylko tyle. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, porozmawiamy z Panią Dyrektor 

Gajek i… 

Radny Krzysztof Figat: Tu najwięcej ma Zarząd do powiedzenia a nie PZD na 

początku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie wchodzimy sobie w słowa moi 

drodzy. Bardzo ja proszę o to, bo my dzisiaj powiem wyjątkowo jakoś tak dziwnie 

się układa, że sobie wchodzimy w słowa. Jedna osoba mówi, druga słucha. Ja 

Państwu udostępnię, proszę się nie martwić. Wysłuchujmy się nawzajem, bo tak 

to mamy problem.  

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, przepraszam. Zadałem pytanie, 

proszę o odpowiedź na piśmie, na spokojnie może być. No mówię, to jest temat 

długi, to nie jest temat, że nagle trzeba tam milion złotych na drogę. Absolutnie 

nie, nie o to chodzi. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek:  Ja jeśli mogę to tak pamiętam też, no nie 

wiem, może tego nie mówić, no dobra, pamiętam też jak Marek Jędrzejczak pytał 

co drugą sesję no i też odpowiedzi nie dostawał, no ale dostanie Pan Starosta 

odpowiedź. 

Radny Krzysztof Figat: Ale jest chodnik. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj informuję Radnego 

Krzysztofa Figata – nie ma chodnika. Jest w fazie budowy, dopiero ma być, w 

związku z tym to niezupełnie jest tak, ale to tak na marginesie, żeby była 

odpowiedź na postawione pytanie. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, dlatego ja nie oczekuję 

odpowiedzi, że ktoś mi odpowie, że za pół roku zrobimy tą drogę, bo ja wiem jak 

będzie to długo trwało. Tylko tam, gdzie nie można inwestować dużych środków 

a przygotowywać no to zasadnym jest i rozsądnym jest to robić. Kiedyś w 

którymś momencie może być taka sytuacja, że będzie możliwość pozyskania 

środków zewnętrznych na ten odcinek drogi i będzie to możliwe wtedy, kiedy 

będą dokumenty i nie będzie takiej sytuacji, jak jest dzisiaj w Gminie Łowicz i 

Gminie Chąśno, tylko będą dokumenty, będzie można zrobić. Ja chcę powiedzieć, 

że to jest droga, na którą można przyszłościowo skorzystać myślę, że z takich 

dodatkowych, żeby tu użyć dobrego słowa, walorów do wniosku, bo ta droga 

łączy dwa powiaty, dwie gminy, jest no dosyć takim mocno obciążonym ciągiem 
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dojazdu do miasta, więc są wszelkie takie przesłanki ku temu, żeby środki można 

było z zewnątrz na tą drogę pozyskać, natomiast no będą potrzebne przede 

wszystkim dokumenty, żeby wydać pozwolenie na budowę, bo na nieswoim 

gruncie się drogi nie wybuduje, bo myślę, że już dzisiaj nikt takiego pozwolenia 

na budowę nie wyda. Także ja nie mówię, że to już dzisiaj ma być wyjęte milion 

złotych na tą drogę. Ja bym chciał poznać jak Zarząd chce do tego dochodzić, 

żeby to zrobić a myślę, że nie wiem, choćby 10, 15, 20 działek w tym roku zrobić 

z wypłatą w roku budżetowym następnym, w następnym roku. Tam jest ponad 

100 działek chyba do przejęcia, żeby ta droga mogła być zrealizowana, także 

naprawdę czasowo nie chcę środków. Ja chce tylko poznać jak Zarząd widzi 

realizację dojścia do tego. Dziękuję bardzo. 

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

Zarządu? Nie widzę. Ja tylko bardzo proszę Państwa o jedną rzecz, tu już dzisiaj 

kilkukrotnie o tym mówiłem, że sprawniej nam będzie to wszystko przebiegało, 

jeżeli nie będziemy sobie nawzajem wchodzili w słowo, ponieważ ja każdemu 

udostępniam i każdy ma możliwość wypowiadania się a tak to, jak sobie 

wchodzimy w słowo to powiem zupełnie szczerze to potem nawzajem nawet 

siebie nie rozumiemy, no bo każdy przedstawia swoje racje a myślę, że na 

spokojnie można te swoje racje przedstawić. Taka moja wielka prośba do 

Państwa. 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 22 lutego uczestniczyłem w 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli oraz w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji. Dziękuję, czy są pytania? Jeżeli nie ma to przechodzimy 

do punktu 17. 

Ad. pkt 17 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jakieś wnioski i sprawy 

różne? 
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Radny Michał Śliwiński: Bardziej sprawy różne Panie Przewodniczący, bo dziś 

akurat odbyła się Komisja Zdrowia z zapytaniem co ze szpitalami powiatowymi, 

samorządowymi głównie szpitalami tak, bo wiemy o tym, że jest tutaj propozycja 

Rządu, żeby te szpitale powiem tak – znacjonalizować trochę. Ja mam nadzieję, 

że taką odpowiedź uzyskam, czy faktycznie w tym kierunku mamy się bać, czy 

będziemy składać na następnej sesji stanowisko rady, którego znów Klub 

Radnych PiS nie wpuści, bo wiemy o tym, że było podobnie z ,,piątką zwierząt”, 

miało być coś innego, okazało się, że ta ,,piątka zwierząt” będzie wchodziła tam 

tylna furtką poprzez ustanowienie dobrostanu zwierząt, dlatego ja nie chciałbym, 

żeby podobnie stało się z naszym szpitalem, mam nadzieję, że ten szpital 

pozostanie w rękach Powiatu Łowickiego. Tym bardziej, że sporo dla tego 

szpitala też robimy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Powiem tak, nie było powiatu – szpital był, 

jest powiat - szpital jest, nie będzie powiatu - szpital myślę, że będzie w takim 

mieście jak Łowicz. To są rozwiązania, na które my tam wielkiego wpływu nie 

mamy. Tak, jak mówiłem na Komisji Zdrowia jest kilka wariantów i zadajmy 

sobie tam głęboko w sumieniu swoim to pytania czy rzeczywiście robimy co 

możemy, ale czy powiat taki jak nasz, z takimi dochodami stać na utrzymywanie, 

rozwijanie. W tej chwili możemy rozwijać za pieniądze rządowe w dużej mierze, 

jest jeden wniosek unijny, ale za pieniądze rządowe i tak rządowe rozwijamy ten 

szpital i w tej chwili jest jakaś tam perspektywa pozyskiwania kolejnych środków 

i kupno tego tomografu przecież też się z tym wiąże, że jest szansa na środki, 

natomiast musimy kupić za swoje, bo czas, bo się zepsuł ten, który jest, ale to nie 

oznacza, że nie pozyskamy jeszcze dodatkowych środków na sprzęt, natomiast 

przecież szpital niezależnie od tego… to jest tak, jak z drogami, przecież 

obywatela nie interesuje to czyja to jest droga, tylko żeby była dobra, przejezdna, 

wygodna. Tam samo jest ze szpitalem. To są decyzje poza nami i przynajmniej ja 

teraz wypowiem się jako radny – nie zamierzam żadnych petycji do Rządu 

wysyłać, bo uważam to, ile ten Rząd skierował do powiatowych szpitali pieniędzy 

to chyba moglibyśmy podliczać i okaże się, że żaden inny rządowych pieniędzy 

do samorządowych, do powiatowych szpitali nie przekazał tyle i nie wiem co tu 

jeszcze mam powiedzieć, to chyba wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze sprawy 

różne? 

Radny Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący Szanowni Państwo Radni, ja 

bym chciał wrócić do dróg. Zima chyba już odeszła od nas, mrozy i śniegi też no 

i przydałoby się coś pomyśleć o bezpieczeństwie na tych naszych drogach 

powiatowych. A zmierzam do tego, że z konferencji prasowej premiera Mateusza 
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Morawieckiego wynika, że został przyjęty rządowy program poprawy 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych i chciałbym się tutaj zwrócić z 

zapytaniem do Zarządu i z wnioskiem w ogóle do Zarządu, aby rozpatrzyć pewne 

kwestie, które w ramach tego programu można byłoby pozyskać na nasze drogi, 

a mianowicie chodzi mi tu o przejścia dla pieszych. No my mamy kilkadziesiąt 

kilometrów dróg powiatowych w naszej Gminie Nieborów, tak jak każda gmina 

leżąca w Powiecie Łowickim. Mamy szkoły, kościoły przy tych drogach, no nie 

omieszkam tutaj wspomnieć o drodze powiatowej jak jedziemy od Łowicza za 

przejazdem kolejowym jadąc na Arkadię, tam mieszkańcy wnioskowali o chodnik 

poprzez Bobrowniki, szkoła podstawowa, skrzyżowanie w Bełchowie, szkoła 

podstawowa, market DINO i wracając tutaj bliżej, od miejscowości Kompina w 

Aleje Legionów Polskich poprzez most, który chcemy wybudować i bardzo 

dobrze, miejscowości Bednary, Julianów, Nieborów i tu proszę Państwa w 

Bednarach szkoła podstawowa za przejazdem kolejowym Julianów jedno 

przejście dla pieszych i jadąc w kierunku muzeum szkoła podstawowa, niedaleko 

łuk no to bezpieczeństwo jest takie, jakie jest i przejście do kościoła w Nieborowie 

też leży przy lekkim łuku, także no mój wniosek jest taki, żeby przyjrzeć się tej 

kwestii i jeżeli jest taka możliwość to skorzystać z tego Funduszu. Wiem, że w 

2019 roku odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, która jest powołania przy Radzie Powiatu Łowickiego i właśnie ta 

sytuacja tutaj w Nieborowie na Alei Legionów Polskich była analizowana i z tego 

co wiem bodajże jedno przejście można byłoby wybudować, tak się Komisja 

wypowiedział, no ale później COVID, wszystko się rozmyło. No nie mniej jednak 

chciałbym się zapytać czy coś Zarządowi jest wiadomo w tej kwestii, a skoro tak 

to czy można by było skorzystać z tych pieniążków. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No oczywiście to jest świeży program, też 

go zauważyliśmy, będziemy aplikować, tylko no tu widzimy jeden Pan Radny 

wymienia szereg miejsc i myślę, że każdemu z nas tutaj wyświetla się przed 

oczami równie duża liczba miejsc, którą mógłby wymienić, no i teraz właśnie co 

dalej? Tutaj może być problem, bo na wszystkie chodniki na pewno nie 

dostaniemy, ale oczywiście jesteśmy, śledzimy i będziemy… no są jakieś projekty 

też porobione no to w pierwszej kolejności tam, gdzie są projekty. 

Radny Michał Śliwiński: Szkoły. Jakiś klucz ustalmy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No to już Państwo radni macie komisje, 

możecie w różnych sprawach wybrać, zadecydować, będziemy działać. 

Radny Tadeusz Kozioł: To jeszcze chciałem Panu Staroście odpowiedzieć, że 

wymienił takie bardzo ważne kwestie, natomiast nie powiedziałem, że chcę 

wszystko, bo wszystkiego nie dostanę na pewno, biorąc pod uwagę to ile 
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kilometrów dróg powiatowych jest w całym powiecie i również potrzeb. Myślę, 

że każda gmina, każda miejscowość chciałaby uzyskać jakieś środki na 

wybudowanie takiego przejścia w newralgicznych punktach, dlatego też stawiam 

wniosek i proszę Zarząd abyśmy się wspólnie przyjrzeli gdzie i jaka jest 

możliwość wybudowania takich przejść, bądź przejścia, powiem tak. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję, że podjął Pan ten temat Panie Radny. Na 

ostatniej sesji w wolnych wnioskach również podnosiłem ten temat. Od dłuższego 

już czasu istnieje taki program ,,Razem Bezpieczniej” wspierany przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, im. Władysława Stasiaka. 

Chciałem zapytać Zarząd czy w ubiegłym roku składał wnioski do tego programu, 

jeżeli tak to ile, a jeżeli nie to proszę podjąć takie działania, żeby przynajmniej w 

priorytecie uwzględnić szkoły na terenie Powiatu Łowickiego, przed którymi 

powinny być te przejścia również z progami zwalniającymi na wzór powiedzmy 

tego progu zwalniającego przy szkole w Łyszkowicach na ulicy Księstwa. To 

bardzo ważna sprawa. Kościołom może dajmy na razie spokój dlatego, że w 

niedzielę nie ma takiego ruchu przy kościołach, natomiast dzieciaki jak wrócą do 

szkół muszą mieć to bezpieczeństwo, o które powinniśmy wszyscy zadbać i to 

uważam za priorytet w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz powiem, że 

projekty – nie było chyba żadnych projektów, jeśli idzie o chodniki. Najpierw 

trzeba zrobić projekt, żeby przystąpić do jakiegokolwiek programu. 

Skoncentrowaliśmy się, bo nie można mieć wszystkiego i to naprawdę proszę o 

wzięcie sobie do serca tej uwagi, nie można mieć wszystkiego. I tak myślę, że 

pozyskujemy dużo. No myślę, że powinniśmy ustalić priorytety pewne, jeżeli 

szkoły i radni się zgodzicie no to okej, jeżeli kościoły i radni się zgodzą to okej, 

jeżeli to jakakolwiek inna nie wiem, sala gimnastyczna gdzieś stojąca, przystanek 

autobusowy. Myślę, że radni to powinni ustalić i w odpowiednich proporcjach 

przystąpić do tego, żeby żadna z gmin nie czuła się pokrzywdzona i żebyśmy no 

tutaj nie wyszarpywali sobie tego i z żądaniami takimi, jakby to było no nie wiem, 

coś naprawdę… wszystko jest ważne, natomiast no musimy te proporcje przede 

wszystkim finansowe i krótką kołdrę, którą staramy się jak możemy ją 

powiększać, no żeby jednak uwzględniać, że ona się gdzieś tam kiedyś kończy. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja chciałbym tylko tutaj pogratulować 

czujności tutaj Panu Radnemu Tadeuszowi, na pewno tutaj przychylimy się do 

tych uwag Państwa, natomiast najprawdopodobniej ten projekt tak, jak i inne, jak 

Pan Starosta też zauważył pewnie będzie się wiązał przy składaniu już z 

pozwoleniem na budowę, więc jakby wydaje mi się, że najbardziej zasadnym 
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będzie konsultacja z policją, gdzie są najbardziej niebezpieczne miejsca i w tych 

miejscach powiedzmy wytyczyć te przejścia i może takim tokiem. Oczywiście 

może być też inny tok myślenia, natomiast no tutaj trzeba jakąś racjonalność 

przyjąć, więc na pewno na Zarządzie o tym porozmawiamy. Z tego co też 

przeczytałem to składanie wniosków pewnie będzie niedługo, więc nie zrobimy 

też tych projektów dużej ilości, pewnie będzie zasadne, żeby z policją to 

skonsultować. Jeszcze raz Panie Radny gratuluję tutaj spostrzegawczości. 

Dziękuję. 

Radny Tadeusz Kozioł: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta spostrzegawczość 

to wynika ze współpracy z sołtysami tych miejscowości i z mieszkańcami, bo 

mieszkańcy nie są przeciwni budowie mostu, cieszą się, ale zdają sobie sprawę, 

że ten ruch na drodze od Kompiny w stronę Nieborowa, w stronę Muzeum na 

ulicy Aleja Legionów Polskich na pewno się zwiększy, dlatego już w 2019 roku 

występowali z wnioskami o jakieś progi zwalniające, żeby po prostu ta szybkość 

uczestników w ruchu drogowym troszeczkę była mniejsza, no bo wiadomo, noga 

na gaz i jedziemy, natomiast no różnie to jest odczuwane i dlatego pozwoliłem 

sobie wystąpić z takim wnioskiem i prosić Zarząd Powiatu Łowickiego i Radę o 

przychylne rozpatrzenie tego wniosku. Wszystkiego naprawdę nie zagarnie 

Gmina Nieborów, natomiast no bardzo dużo rozmów z mieszkańcami i 

Nieborowa i Julianowa i Bednar w obawie o to bezpieczeństwo. No sołtysi z tych 

miejscowości są naprawdę pod tym kątem przewrażliwieni no i czekają na jakąś 

pomoc. Te przejścia dla pieszych no byłyby jednak również taką barierą, tak jak 

progi zwalniające i już by coś poprawiło bezpieczeństwo na tej drodze. Pokażmy 

tym mieszkańcom, że rzeczywiście możemy skorzystać z takiego programu, 

chcemy skorzystać i chcemy im pomóc. Dziękuję bardzo. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek. 

W tym momencie go może odczytam a złożę go osobiście jutro w Starostwie. 

Radny Piotr Gołaszewski przedstawił wniosek o wystąpienie na drogę prawną 

przeciw autorom strony https://atlasnienawisci.pl/ o ochronę dóbr osobistych i 

zadośćuczynienia do właściwego Sądu. /Zał. Nr 22/ 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym jeszcze dodać tylko dwa słowa, że 

wniosek dostarczę jutro oraz w związku z treścią niniejszej strony toczy się już 

postępowanie z powództwa naszego powiatu partnerskiego, tj. powiatu 

tatrzańskiego przeciw autorom tej strony o ochronę dóbr osobistych i 

zadośćuczynienia przed Sądem Okręgowym. Bardzo dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Oczywiście zajmiemy się tym tematem. 

Nawet kojarzę, że propozycję mieliśmy taką, żeby ktoś tam odpłatnie nam to 

https://atlasnienawisci.pl/
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zrobił, może odszukam w pamięci i zwrócimy się do tej profesjonalnej o ile 

pamiętam, bo chyba to, ale nie jestem pewien, instytucji. 

Radny Jacek Chudy: Chciałem zapytać Pana Radnego Gołaszewskiego czy 

konsultowała z jakimiś prawnikami swoje skierowanie wniosku, petycji czy nie 

wiem jak to nazwać? 

Radny Piotr Gołaszewski: Jeśli mogę to tak, wniosek tak naprawdę powstał po 

naszej dyskusji na Komisji Rewizyjnej i napisałem go dzisiaj bez konsultacji z 

prawnikami, ani z innymi członkami Zarządu czy Starostą. 

Radny Jacek Chudy: Wypadałoby skonsultować. 

Radny Piotr Gołaszewski: No myślę, że mam własną wolę Panie Radny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oj, nawyki zostały. Czy są jeszcze 

jakieś pytania? 

Radny Krzysztof Górski: Bo tak, mam kilka spraw tutaj, szanowny Starosta 

mówił, że tak różnie może być ze szpitalami, my tak o niego dbamy… no 

niedobrze by było, jakby tak wszystko poszło gdzieś pod skrzydła centralne, bo 

tak, jak zabiorą nam szpitale, szkoły średnie, drogi, no to po co będzie Starostwo? 

No i może zastanówmy się czy już nie kandydować za 2,5 roku, co? Ale to w 

formie żartu. Słuchajcie, bo tak, bo na drogi narzekamy, no nie wiem, jak ktoś z 

nas jedzie tą dziwną pętlą, którą kolejarze nam zafundowali na ulicy Klickiego, 

jak gna z naprzeciwka autobus to naprawdę strach w oczach, jest tam tak 

rozjeżdżone i tak niebezpiecznie na tym łuku, no ale to jest nasza droga 

powiatowa i musimy to przecierpieć a ponieważ kolejarze wszystko opóźniają w 

Łowiczu, boję się, że to bardzo długo potrwa. Ja taki bardziej przyziemny temat 

mam odnośnie sprawozdania, które mieliśmy odnośnie spółki Wody Polskie, bo 

tam było wiele napisane, natomiast gdzieś miedzy zdaniami rozmawiamy o tym, 

że ma być ten zbiornik retencyjny, tam specjalnie nie było to wyeksponowane, 

nie wiem czy to rzeczywiście będzie miało miejsce, ponieważ słuchajcie, no 

śniegu było w tym roku bardzo dużo, z drogami będziemy mieli problem, bo ja 

jako stary drogowiec wiem, że jak najpierw było ciepło i woda, potem był mróz 

a teraz znowu jest szybka odwilż, drogi nam popękają, ale i wyleją wody. Nie 

wiem czy były jakieś sztaby związane z sytuacją przeciwpowodziową, bo 

możemy spodziewać się bardzo trudnych rzeczy i może rzeczywiście sytuacja 

powodziowa w naszym powiecie może być bardzo trudna. Nie tylko ze względu 

na Bzurę, ale i na te małe rzeczki, bo pamiętam jak one wylewały i jak często 

trzeba było interweniować, także myślę, że ten zbiornik docelowo rzeczywiście 

by nam się przydał i po prostu tutaj, żebyśmy się nie za późno obudzili a przy 

dzisiejszych kilkunastostopniowych temperaturach ten śnieg rzeczywiście 
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zacznie szybko spływać. A teraz już zupełnie z innej beczki, chciałbym na forum 

rady i w obecności Zarządu podziękować Pani Dyrektor i dyrekcji szpitala, 

ponieważ no ludzie w mieście mnie znają, przychodzą z różnymi problemami i 

powiem szczerze, że każdy telefon, każda interwencja jest tak rozpatrywana, żeby 

była rozpatrzona pozytywnie i żeby pomóc ludziom, dlatego oficjalnie chciałbym 

podziękować za ich pracę w tak trudnym, ciężkim okresie dla nich. Dziękuję 

bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o powódź czy podniesienie stanu 

wód no to na bieżąco tutaj Dyrektor Kurczak, który… za Starosty Figata, kiedy 

też były takie duże problemy, który jest naprawdę obeznany w tym temacie, 

mamy cały czas kontakt, sztabów nie było, bo nie było takiej potrzeby, zdajemy 

się tutaj w zupełności na Dyrektora Kurczaka. Obawialiśmy się może trochę o 

Bielawy, ale na razie był podniesiony trochę poziom Bzury też, metra brakowało 

do tego poziomu alarmowego, ale w tej chwili, to trwało tylko jeden dzień, niecałą 

dobę a potem woda opadła, także u nas to raczej nie powinno być z tym problemu, 

jeśli nie nastąpią kolejne opady, a póki co w dniu dzisiejszym czy wczorajszym 

tego nie było. Dziękujemy za podziękowania. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc też nie będę za dużo mówił o tym 

zbiorniku retencyjnym, natomiast jeżeli padło to pytanie, to tutaj rozmawiamy tak 

naprawdę na Zarządzie na ten temat. Zbiornik retencyjny, jak szanowni Państwo 

wiecie już istnieje w opinii publicznej od kilkudziesięciu lat, żeby taki powstał na 

naszym powiecie, dostaliśmy nawet wyrys z mapy Wód Polskich z lat ’90-tych, 

kiedy chyba swoją kadencję rozpoczynał Wójt Barylski i tak naprawdę podstawą 

tutaj pewnie, która umożliwi nam dalsze działanie będzie porozumienie się kilku 

samorządów i do tego będziemy dążyć tak, żeby można było cokolwiek dalej 

stworzyć to należy się porozumieć i będziemy w tym kierunku na pewno zdążać.  

Natomiast też dzwoniłem do dyrekcji Urzędu Marszałkowskiego, która 

dysponuje środkami RPO, co do przyszłej perspektywy. Jeżeli okaże się, że te 

słowa, które otrzymałem, że takie środki najprawdopodobniej się pojawią to 

kolejny może Zarząd będzie mógł się o nie ubiegać, bo tak naprawdę trzeba 

chociaż i teraz dzisiaj rozmawiamy często, przelać coś na papier, zaprojektować, 

ale co do zbiornika retencyjnego nie mamy tak naprawdę nic zrobionego oprócz 

wrysowania w mapę tego na początku lat ’90-tych, więc tak naprawdę nie 

będziemy tutaj za dużo historii Państwu opowiadać, tylko postaramy się stworzyć, 

zrobić kilka spotkań, mieliśmy takie spotkanie już z Dyrektorem Wód Polskich, 

rozmawialiśmy o tym, że jeżeli będzie miał jakieś sygnały, że również Rząd 

będzie prowadził tutaj działania pod kątem stworzenia takich zbiorników 

centralnie, to żeby także z nami to konsultował, natomiast na chwilę obecną 

wygląda tak sytuacja. Jeżeli Pan Starosta coś jeszcze w tym temacie to jak 
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najbardziej, ja ze swojej strony dziękuję Panie Krzysztofie za te ciepłe słowa w 

kierunku szpitala. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję za odpowiedź. Widzę to na roboczo co kilka 

dni. Dziękuje. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy mogę zapewnić, że jutro lub 

pojutrze, pewnie pojutrze spotkamy się z Wójtem Barylskim w tematach jeszcze 

innych, może ja ich nie będę wywoływał, ale tylko w skrócie powiem, bo jest 

temat obwodnicy miasta i o tym będziemy rozmawiać, co bezpośrednio też wiąże 

się, bo tam są propozycje takie, że propozycje Generalnej Dyrekcji wchodzą w 

tereny, w których mógłby ten zbiornik powstać, dlatego będziemy o tym 

rozmawiać z Wójtem Barylskim i myślę, że i z Burmistrzem i z Radą Miejską, 

Przewodniczącym Rady w Łowiczu, także no temat jest cały czas, on się dzieje, 

natomiast to jest temat na lata, bo zdajemy sobie sprawę i tu słusznie Pan Radny 

Krzysztof zauważył, że bardziej myślimy o naszych dzieciach czy wnukach. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym 

przypada 100-tna rocznica urodzin Krystyny Idzikowskiej, mieszkanki Ziemi 

Łowickiej pochodzącej z Wiskienicy Dolnej, niedocenionej bohaterki czasów 

okupacji niemieckiej, której heroizm oraz wartościowość trzeba przyznać w 

krótkim niestety życiu powinno być wzorem do naśladowania dla przyszłych 

pokoleń mieszkańców, zarówno Powiatu Łowickiego, jak i miasta Łowicza. Z 

wielką radością informuję Państwa, że dziś na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Zduny uchwałą nadano Krystynie Idzikowskiej tytuł honorowego obywatela 

Gminy Zduny. Ponadto w dniu jutrzejszym w Szkole Podstawowej w Bąkowie 

Górnym nastąpi uroczystość odsłonięcia na ścianie takiej niepodległościowej 

tablicy upamiętniającej honorową absolwentkę szkoły. Nadmienię, że dzieci z 

Powiatu mogły wziąć udział w konkursach historycznym i plastycznym o tej 

lokalnej bohaterce i tutaj za pomoc w całej tej bąkowskiej inicjatywie. Bardzo 

dziękuję Staroście Łowickiemu Panu Marcinowi Kosiorkowi, który objął między 

innymi patronatem honorowym to wydarzenie. Nadmieniam również, że w dniu 

wczorajszym złożyłem w Urzędzie Miejskim w Łowiczu wniosek mieszkańców 

Łowicza miasta i Powiatu Łowickiego w sprawie nadania nazwy rondu 

zlokalizowanemu w ciągu drogi krajowej Nr 70, ulica Warszawska i Bolimowska, 

ulicy bądź skwerowi w Łowiczu imienia łączniczki Batalionów Chłopskich 

Krystyny Idzikowskiej w 100-tną rocznicę jej urodzin. Pragnę poinformować, że 

wniosek ten uzyskał 1760 głosów poparcia. W tym miejscu pragnę serdecznie 

podziękować mieszkańcom Łowicza i Powiatu Łowickiego za zrozumienie i tak 

liczne poparcie. Przypomnę też, że pośmiertnie Krystyna Idzikowska została 

odznaczona krzyżem Batalionów Chłopskich, w 1973 roku została patronką 
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Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach. Uzasadnione jest także stwierdzenie, że 

wraz z likwidacją szkoły umarła w pewnym sensie pamięć o naszej lokalnej 

bohaterce, odżyła ona jednak poprzez nadanie tytułu honorowego absolwenta 

szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – to było w 2018 roku w 100-tną rocznicę 

odzyskania Niepodległości i w następstwie przez podjęte tegoroczne działania 

upamiętniające tę wielką postać. Należy cieszyć się, bowiem takiej bohaterce 

niewątpliwie należy się pamięć, cześć i chwała. Bardzo dziękuję. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałbym może nie podziękować, ale 

pogratulować Panu Radnemu chyba ogromu pracy, jaki włożył. Ja sam także 

podpisałem Panu ten wniosek i się bardzo cieszę, że taka inicjatywa wyszła i mam 

nadzieję, że to rondo przy Bolimowskiej, gdzie bardzo często jeżdżę ze względu 

na miejsce zamieszkania no będzie miało imię Pani Idzikowskiej. Bardzo 

dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby 

zabrać głos? 

Radny Krystian Cipiński: Chciałbym zgłosić interpelację, niniejszym do Pana 

wysyłam drogą e-mailową a interpelacja dotyczy, bo rozmawialiśmy tutaj o tym 

zbiorniku retencyjnym i okazuje się, że perspektywa jego utworzenia jest bardzo 

odległa. Spodziewałem się, że tak będzie, w związku z tym my wciąż nie mamy 

rozwiązanego tego problemu bezpiecznego kąpieliska i ja chciałbym złożyć 

interpelację w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawy utworzenia 

bezpiecznego kąpieliska dla mieszkańców Powiatu Łowickiego. Jest to 

wstydliwy temat, który pokutuje z naszym powiatem od wielu, wielu lat a do tej 

pory nic konkretnego się nie zadziało. Mamy plażę łowicką, co jest ekstra sprawą, 

bo można tam wypocząć, ale nie można zażyć kąpieli, w związku z tym taka 

komisja byłaby myślę uzasadnionym rozwiązaniem, moglibyśmy włączyć nie 

tylko radnych, ale też pracowników Starostwa, oczywiście Zarząd Powiatu, jak i 

przedstawicieli innych gmin, mógłby to być zbiornik, kąpielisko czy jakiekolwiek 

inne rozwiązanie, które byłoby działaniem międzygminnym. Na razie rzucam 

bardzo luźno, mam nadzieję, że Pan Starosta i Zarząd podejdą do tej inicjatywy 

życzliwie i chciałbym prosić, żeby może podeszli trochę bardziej życzliwie niż 

do wcześniejszej interpelacji związanej z budową kładki na Bzurze. Ja 

wnioskowałem o zabezpieczenie środków w budżecie na przygotowanie projektu 

a nie o budowę. Otrzymałem odpowiedź, po prostu by można było napisać ,,nie” 

i długo, długo nie. Odpowiedź, która sugerowała, że nie ma zabezpieczonych 

środków i w Wieloletniej Prognozie Finansowej takich środków nie będzie. 

Pojawiają się co i rusz różne programy rządowe, być może niedługo pojawi się 

program ,,Moje mosty” albo ,,Mosty plus”. Rzucam na razie bardzo w formie 
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fantasmagorii luźno coś takiego, ale mając projekt bylibyśmy przygotowani. Na 

tą chwilę przygotowani nie jesteśmy, więc prosiłbym o to, żeby do tego tematu 

jeszcze raz podejść w sposób no taki po prostu bezpodziałowy, w sposób 

kolegialny, żebyśmy tutaj nie cedowali na kogoś, że to jest pomysł jakiegoś 

ugrupowania. Jesteśmy radą i działamy wspólnie. I Panie Przewodniczący jeszcze 

jedno tylko zapytanie o audycje radiowe samorządowe w Radiu Victoria. 

Pamiętam, że kiedyś na początku tej kadencji była taka informacja, chyba 

przedstawiana przez Pana Starostę, że te audycje będą służyły wszystkim klubom 

a jak na razie nasz klub był tylko raz, na początku kadencji a te audycje odbywają 

się stale. Czy możemy liczyć na to, że faktycznie te audycje będą dla wszystkich 

czy też tylko dla jednego ugrupowania? Bardzo dziękuję. 

Radny Piotr Gołaszewski: Znaczy myślę, że ten pomysł pierwszy Pana 

zasługuje na pewne przypatrzenie się i jest uważam dobry, tylko mam zapytanie 

małe, bo mówi Pan, Panie Radny o jakimś działaniu ponadgminnym. Wydaję mi 

się, że w takiej sytuacji położenie tego ewentualnego kąpieliska to raczej byłoby 

powiedzmy działanie miasta i powiatu, bo raczej innych gmin to raczej nie. 

Radny Krystian Cipiński: W odpowiedzi do Pana Radnego Gołaszewskiego – 

być może, na razie trudno prognozować. Być może chodzi tutaj o kooperację 

miasta z powiatem, byłoby ekstra. Ja w interpelacji wskazuję jednak jedno 

miejsce, które wydaje mi się być całkiem ciekawym pod tym kątem, jest to 

poligon na Czajkach. Nie wiem tak naprawdę jakie tam są uwarunkowania 

prawne, z tego co słyszałem jest to teren w zarządzie Lasów Państwowych. Być 

może istnieje jakiś fortel, jakaś forma kooperacji z Lasami Państwowymi – nie 

wiem, ale myślę, że warto by było nad tym tematem się pochylić i ku temu 

służyłaby właśnie ta komisja, do powołania której serdecznie zachęcam. Dziękuję 

serdecznie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Od razu odpowiadam, że chyba prędzej ten 

zbiornik retencyjny powstanie niż my się z Lasami Państwowymi porozumiemy 

w sprawie zbiornika wodnego jakiegokolwiek. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Dlaczego Radny Jacek się 

tak śmieje?  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radnemu przypominam, że to 

przewodniczący udziela głosu. Widzę, że dzisiaj mamy wyjątkowy pod tym 

względem dzień, no ale trudno. Myślę, że to też i zmęczenie jest z tym związane. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: To ja tylko tak chciałem tutaj tak 

uspokoić tą sytuację, że tak naprawdę warto dopingować stworzenie tego 

zbiornika retencyjnego, ponieważ właśnie to również może być bezpieczne 
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kąpielisko. Tak, jak rozmawiałem z Panem Starostą i z innymi jeszcze osobami, 

że przy tym zbiorniku retencyjnym również będzie można stworzyć takie miejsce, 

które będzie bezpiecznym kąpieliskiem. Natomiast co do jeszcze raz tego mostu 

na Bzurze, ja akurat analizowałem ile taka inwestycja może kosztować, to są 

okolice 5 mln zł. No tak naprawdę pewnie inne pismo by Pan dostał od Dyrektora, 

ale no jakby wydaję mi się, że 5 mln zł to po prostu Powiat Łowicki nie będzie 

miał. Ja rozumiem też, że są środki zewnętrzne, ale jakby nawet przy wydaniu 5 

mln zł i wkładzie własnym naszym około 50% - no nie wiem czy jest to racjonalne 

przy takich różnych inwestycjach, gdzie na przykład działamy przy tym, aby 

złożyć wniosek na budowę sali gimnastycznej, to też Pan Starosta może 

powiedzieć, że będziemy chcieli to wykonać jak najszybciej projekt i złożyć 

wniosek i wkład własny po prostu jest nam potrzebny, dlatego inwestycje takie, 

jak budowę takiego mostu… no jeżeli bylibyśmy gminą Kleszczów byłoby nam 

prościej, ale na chwilę obecną taka była odpowiedź, ponieważ nie widzimy takiej 

perspektywy, żeby nawet wpisać wkład własny milionowy tak, po prostu to jest 

takie podejście. Natomiast co do zbiornika – kąpielisko jak najbardziej, Pan 

Starosta też tak odpowiedział pewnie, ponieważ… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałem uzasadnić. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, ale to się zgadza Panie Starosto, 

pewnie chodzi o to, że były te próby na Guźni tak i to było… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak. Jako doradca Wojewody spotykałem 

się wielokrotnie z tymi dwoma chłopakami można tak powiedzieć, którzy ten park 

w końcu zrobili w Głownie, bo ja wiem, że Pan Radny Jacek Chudy się śmiał, ale 

nie chodzi nawet o obecne kierownictwo Lasów Państwowych. To jest bardzo 

specyficzna instytucja, gdzie porozumienie się w takich sprawach, jak 

kąpielisko… no oni mają w ogóle inne priorytety, inny sposób myślenia, nawet 

bym powiedział tak bardziej potocznie ,,swój świat” zupełnie, który gdzieś tam 

biegnie trochę równolegle do naszego, takie odniosłem wrażenie przy okazji tych 

rozmów dlatego, że no kompletnie tam niezrozumienie było idei, intencji i 

wszystkiego i no Lasy Państwowe to mówię, prędzej chyba uda się zbiornik 

retencyjny wybudować niż dogadać się z Lasami Państwowymi w sprawie 

rekreacji, no bo ostatecznie to do tego prowadziło. 

Radny Jacek Chudy: Akurat rozśmieszyła mnie całkiem inna sytuacja, ale nie 

będę o tym Państwu opowiadał. Natomiast chcę powiedzieć, że zgodnie z ustawą 

o lasach, Lasy Państwowe są otwarte dla społeczeństwa z kilkoma tylko 

zastrzeżeniami, które opisane są w 8 czy 9 punktach ustawy. Czajki są otwarte, 

pozbawiłem Czajki tych betonowych płotów, siatek, infrastruktury, która tam 

była. Problem z Czajkami jest taki na dzień dzisiejszy, że nie są zasilane te stawy 
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w żaden sposób wodą. Uchanka znalazła swoje odejście w prawą stronę patrząc 

na północ i ta woda nie dopływa do tych stawów. Kiedy po okresie zimowym w 

tych zbiornikach, dawnych stawach ta woda się znajduje, ona do lipca po prostu 

zwyczajnie wysycha, rośnie tam roślinność wysoka wodna, nie jest atrakcyjny ten 

teren do tworzenia na dzień dzisiejszy kąpieliska, ponieważ brak tego zasilania w 

wodę jest problemem, aczkolwiek jest możliwość odtworzenia tam rowu 

zasilającego tej Uchanki, ale to jest kilka kilometrów, koszt bardzo duży. 

Każdemu, tak jak powiedziałem wolno odpoczywać w lesie, nie ma żadnego 

problemu, żeby tam przebywać, z tym, że tak jak Państwo już usłyszeliście nie 

jest to atrakcyjny teren pod względem kąpieliska, bo po prostu zwyczajnie brakuje 

wody. Co do Guźni to chcę Państwa tylko poinformować, że kąpielisko na Guźni 

miało powstać 30 lat temu, przed jeszcze praca w samorządzie Pana Wójta 

Andrzeja Barylskiego były zrobione projekty, na tym wyrobisku miało powstać 

sztuczne kąpielisko z siatką taką, która miała zapewnić bezpieczeństwo, ogromne 

koszty, była nawet wyprofilowana plaża w tej części od strony Guźni, zaniechano 

ze względów finansowych budowania tego zbiornika. Miejsce, o którym mówimy 

w Łowiczu, że tutaj przy Bzurze na tych łąkach – jest to miejsce idealne i 

powinniśmy dołożyć wszyscy wszelkich starań, żeby ten zbiornik retencyjny 

powstał nie tylko ku uciesze rekreacyjnej, ale przede wszystkim zabezpieczeniu 

Łowicza w wodę, bo wiemy doskonale, że ten poziom wód co roku opada i w 

Polsce jest ogromny deficyt tej wody. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. 

Radny Krystian Cipiński: Bardzo się cieszę, że wywiązała się już pewna 

dyskusja w temacie bezpiecznego kąpieliska, bardzo dużo też rozjaśnił mi Pan 

Jacek Chudy – dziękuję, ale chciałbym się jeszcze odnieść do kosztów budowy 

kładki. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć ile to by mogło kosztować, bo nie mamy 

nawet kawałka projektu. Ja prosiłem o to, żeby zabezpieczyć środki na wykonanie 

projektu. Być może w przyszłości będą, powtórzę jeszcze raz, kolejne programy 

łączące jakieś nowe ciągi, tutaj mówimy nie o moście, tylko o kładce pieszo- 

rowerowej, więc chodziłoby o łączenie ciągów pieszo-rowerowych. Myślę, że 

zasadnym byłoby przynajmniej pochylenie się nad tym tematem a nie takie po 

prostu odcięcie na starcie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja pamiętam, do budowy kładki się może odniosę, 

uważam, że pomysł kładki przyszłościowy jest okej, tylko tak mówię, pamiętam 

jak w 2006 roku zostałem wybrany radnym miejskim i już od tamtego czasu był 

temat budowy wiaduktu no i minęło do tej pory 15 rok leci, mamy go w trakcie 

budowy na szczęście, jest pewien paraliż w mieście, ale już minęło 15 lat. Mam 

nadzieję, że ten temat także będzie kiedyś realizowany i może nie za 15 lat, ale 

temat bardzo dobry. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To znaczy ja mam takie 

pytanie, bo ja chyba może czegoś nie rozumiem, ale dlaczego na przykład 

inwestorem tej kładki ma być Powiat Łowicki a nie miasto Łowicz? 

Radny Jacek Chudy: W odpowiedzi Panu Radnemu Krystianowi Cipińskiemu 

– Panie Krystianie, jeżeli chce Pan poznać koszt tej kładki, bo rozumiem, że nie 

chce Pan, żebyśmy wspólnie robili projekt budowlany, bo jest do tego konieczne 

posiadanie odpowiednich zezwoleń, ale jeżeli chciałby Pan mieć taką wiedzę ile 

taka kładka może pieszo-rowerowa kosztować to powiem Panu wprost, że jest 

kilku inżynierów, którzy chętnie się tym zajmą i to ludzi z doświadczeniem i taką 

informację może Pan uzyskać. Mając taką informację może będzie łatwiej nam 

wspólnie i w porozumieniu, chociaż to już jak związek zbrojny brzmi, zwrócić się 

o realizację tego pomysłu poprzez najpierw wykonanie projektu budowlanego a 

później jego realizację. Jeździmy rowerami coraz częściej, w coraz większych 

grupach, osiągnięciem moich starszych przyjaciół jest dojazd do Łowicza 

rowerem, bardzo z tego byli dumni, że dotarli i wrócili, ale rozwijamy się w tych 

kwestiach i taka kładka w miejscu, które Pan zasugerował oczywiście, jak 

najbardziej tak. I wracam do meritum, chce Pan poznać wartość takiej budowy – 

nie ma sprawy, natomiast mając te informacje może będzie łatwiej wymóc czy 

wynegocjować może, przepraszam za słownictwo, wynegocjować możliwość 

wspólnie z miastem czy miasto budowę takiej kładki pieszo-rowerowej. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko jeszcze tak co do tematu, 

podobny projekt jest realizowany na rzece Pilicy, koszt takiej kładki to jest około 

5 mln zł. 

Radny Jacek Chudy: Akurat Pilicę znam doskonale, nieco różni się od Bzury, 

Pan Wicestarosta doskonale wie, jaka to różnica. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski, sprawy różne? Nie widzę. 

Ad. pkt 18 

Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus-Miterka 
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Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


