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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/21 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 31 marca 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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

rok poprzedni. 

6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2020 

roku. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2021-2025. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia przez 

Powiat Łowicki Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie 

oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Łowicki. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2019 rok przez Powiat Łowicki. 

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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXXIII 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.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj się zatrzymam, ponieważ Pan 

Janusz Michalak poprosił o to, żeby w trakcie dzisiejszej sesji mógł głosować 

telefonicznie. Tak było już na jednej z komisji, myślę, że tutaj jak najbardziej 

należy przychylić się do tej prośby, przy czym tak, jak było to wskazane na 

wcześniejszych naszych sesjach, Państwo będą słyszeli przez aparat 

głośnomówiący jak głosuje Pan Janusz. No wiadomo, ze względów zdrowotnych 
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nie może tak uczestniczyć jak normalnie, natomiast chciałbym, żeby w tej naszej 

sesji dzisiaj uczestniczył w takiej formie, w jakiej zaproponował, myślę, że to jest 

jak najbardziej wskazane. Czy są tutaj uwagi Państwa? Jeżeli nie ma to 

przechodzimy do punktu 3. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXXII 

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

protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jakieś pytania?  

Radny Jerzy Wolski: Ja nie tyle o informacje wprost, tylko chciałbym 

podziękować Pani Rzecznik z uwagi na to, że zgłaszają się do mnie osoby, jako 

bo jestem radnym powiatu łowickiego z bezpośrednim kontaktem w jaki sposób, 

bo często ludzie mają niewiedzę, że jest takie stanowisko jak rzecznik praw 

konsumenta. Naprawdę chciałbym podziękować, bo wszystkie osoby, które do 

Pani wykonywały telefony, w sposób rzetelny, merytoryczny zostały obsłużone i 

ja tak, jak Pani powiedziałem takie informacje zwrotne dostałem i w ich imieniu 

dziękuje bardzo za fachową obsługę. Dziękuję uprzejmie. 

Radny Michał Śliwiński: Ja chciałem się przyłączyć też tutaj do słów Jurka, ale 

ubiegł mnie, szybszy jest zawsze ode mnie, ale dlatego, że jeszcze biega za piłką. 

Ja tylko chciałbym tak Panią Rzecznik poprosić, żeby jeszcze Pani nam 

przedstawiła czy się nam zmienia, bo tak, my przeglądając te materiały to wiemy, 

ale jak można tak w krótkim telegraficznym skrócie powiedzieć czy jest tendencja 
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zmian w innym kierunku czy w dalszym ciągu zostajemy przy butach, bo tak 

naprawdę osoby, które zaglądają, żeby wiedziały też o jakie sprawy chodzi, bo 

teraz częściej, jak Pani tutaj zauważyła jest problem z firmami różnymi, które 

przychodzą do nas, podpiszemy z kimś umowę i teraz tak, mamy coraz więcej 

fotowoltaiki, takich różnych rzeczy, najczęściej to się ta sprawa rzecznika 

określała do samych butów, bo najczęściej buty się nam psuły tak a teraz no to ta 

działalność jest trochę bardziej rozszerzona i to nie jest tylko taka, jak by się 

wszystkim wydawało, że prosta do obsługi. 

Radny Piotr Gołaszewski: Mam takie jedno pytanie do Pani, jakie potrzeby 

widzi Pani na urzędzie, który piastuje, a które by usprawniły pracę? 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Więc 

odpowiadając tu na pierwsze pytanie – tak, rzeczywiście przyjęło się już dużo 

wcześniej, że rzecznik to jest ta pani bądź ten pan od reklamacji butów. To nie 

jest zgodne z rzeczywistością, bo zakres spraw jest, jeżeli Państwo przeglądali 

materiał bardzo szeroki, właśnie od tych przysłowiowych butów po 

nieruchomości, po wszelkiego rodzaju usługi i w tej chwili różnorodność tych 

spraw jest bardzo duża. W tej chwili na przykład bardzo duży odsetek spraw to 

jest kwestia umów na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa i tu spraw z 

tym związanych, to są umowy z energetyką, z firmami energetycznymi i to są 

sprawy o bardzo różnym stopniu trudności, to są sprawy ubezpieczeniowe, to są 

sprawy o bardzo różnym stopniu trudności, także to nie tylko buciki. I tutaj skala 

trudności problemów zgłaszanych stale się zwiększa, jednak jest coraz większa 

świadomość społeczeństwa, jeżeli chodzi o ich prawa i coraz większa wola tu 

walki o swoje prawa, coraz więcej też jest pułapek dla konsumentów, dlatego to 

nie tylko przysłowiowe buty. Jeżeli chodzi o drugie pytanie to jeżeli chodzi o 

usprawnienie tu działalności rzecznika to jeżeli Państwo od początku przeglądali 

ten materiał to zauważyli prawdopodobnie Państwo fakt, iż jestem zatrudniona i 

pełnię funkcję rzecznika na pół etatu, jestem sama jedna na pół etatu na 

wszystkich mieszkańców powiatu. To jest mało przy zapotrzebowaniu na pomoc 

z mojej strony a tak jak wspomniałem wcześniej moje zadania to nie tylko 

udzielanie porad, to nie tylko występowanie do przedsiębiorców w sprawach 

konsumentów. To jest także współpraca z innymi organami zajmującymi się 

ochroną konsumentów, ja jestem w stałym kontakcie z Urzędem Ochrony 

Konkurencji Konsumentów, również bywa, że z organami ścigania przeciwko 

nierzetelnym przedsiębiorcom są prowadzone zarówno postępowania 

administracyjne przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, jak również 

bywają prowadzone postępowania karne, gdzie te organy wysyłają do mnie 

zapytania dotyczące konkretnych przedsiębiorców i ich działań czy wystąpiły na 

naszym terenie. Do zadań rzecznika konsumentów należy wreszcie edukacja 
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konsumencka, która w obecnej sytuacji jest tak naprawdę przeze mnie to co 

wspomniane w sprawozdaniu, realizowana w sposób marginalny poprzez tak 

naprawdę media, współpracę z mediami i przekazywanie tu materiałów 

informacyjnych dla konsumentów celem rozpropagowania ich przez media bądź 

indywidualne udostępnianie konsumentom materiałów otrzymanych z Urzędu 

Ochrony Konkurencji Konsumentów, natomiast była czas, zdarzało się, że 

prowadziłam zajęcia np. na uniwersytetach III wieku czy byłam zapraszana do 

szkół celem przeprowadzenia właśnie tutaj zajęć konsumenckich. Mogłoby być 

tego więcej, nie mniej jednak tu struktura mojej pracy nie pozwala na większą 

realizację tych zadań. To chyba w tym momencie tyle mogę odpowiedzieć w 

kwestii właśnie usprawnienia pracy i w kwestii tutaj pracy rzecznika u nas. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam może nie tyle pytanie, ale faktycznie to, co kolega 

radny Piotrek Gołaszewski zapytał, jakie są może nie bolączki, ale mankamenty, 

jak wspomóc po prostu pracę rzecznika praw konsumentów. Przy takich ruchach 

kadrowych to co się dzieje u nas w Starostwie, to co się dzieje w placówkach 

podległych Starostwu to aż się prosi, wręcz to jest moja sugestia a może nawet 

wniosek do Zarządu co by się nie zastanowić naprawdę czy tutaj faktycznie 

kadrowo nie wspomóc stanowiska rzecznika praw konsumentów. Myślę, że to 

jest bardzo czytelna dyskusja nasza i w tym sprawozdaniu bardzo obszernym Pani 

Rzecznik no aż ciśnie się na usta, że mój wniosek, moja sugestia do Zarządu co 

by się przychyliła naprawdę i poważnie zastanowiła co by nie wspomóc tutaj 

naprawdę personalnie, nie wiem pół etatem czy ćwierć etatem, nie znam się na 

tym. Ja tak wnioskuje do Zarządu. 

Radny Michał Śliwiński: I właśnie to chciałem usłyszeć od Pani Rzecznik, bo to 

tak kojarzenie z czym ma rzecznik do czynienia, to jest właśnie tak, jak Pani 

powiedziała, że to jest utarte. Teraz są coraz trudniejsze sprawy, tym bardziej, że 

jesteśmy teraz w dobie pandemii i więcej umów zawieranych jest przez internet i 

tutaj poza domem, w sensie przesyła ktoś podpisana umowę, bo też jest 

możliwość podpisywania umów skanem, podpisuje ktoś a nie wszystkiego się 

dowiesz, bo jak rozmawiasz z kimś tak naprawdę w 4 oczy to szybciej się możesz 

zapytać tu, tam a tak no to jest taka szybka umowa i rzecznik ma naprawdę bardzo 

dużo pracy i tutaj zgodzę się z Jurkiem i z Piotrem, że faktycznie należałoby się 

zastanowić nad tym czy nie wspomóc Pani Rzecznik zwiększeniem etatu, bądź 

jeszcze jakąś osobą. 

Radny Piotr Gołaszewski: No tak, bo według mnie chyba jedną z takich 

największych bolączek jest w skali naszego kraju i ogólnie chyba teraz w skali 

świata jest teraz mnogość i niejasność przepisów, które są, które nas otaczają, 

które nie każdy obywatel musi znać, bo jest to niemożliwe i później to tworzy 



6 

 

takie potrzeby właśnie i takie wymagania całego społeczeństwa, jakiejś prawnej 

konsultacji, kontaktu z instytucjami, firmami, z bankami. Ten obywatel taki 

normalny jest bardzo często bezbronny, dlatego tutaj na pewno trzeba się 

zastanowić, jak można by pomóc w tym działaniu i w jaki sposób to zrobić, aby 

było to skuteczne. 

Radny Michał Śliwiński: Kontynuując tą wypowiedź Radnego Gołaszewskiego, 

wiemy o tym ile każdy z nas otrzymuje telefonów odnośnie przedłużenia 

jakiejkolwiek umowy czy zawarcia umowy, jesteśmy bombardowani poprzez 

różne firmy, żeby tylko coś kupić tak, a tutaj tak Pani Rzecznik na tej części etatu 

naprawdę trudno, żeby to wszystko można było ogarnąć. Tutaj zgadzam się z 

Piotrem. 

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

Jeżeli pytań nie ma to dziękujemy Pani za prezentację, za pracę, którą Pani wkłada 

na co dzień. Mam nadzieję, że te uwagi radnych dotyczące wzmocnienia tutaj, 

jeżeli chodzi o zwiększenie etatu zostaną przez Zarząd uwzględnione, bo tak jak 

słusznie to zostało tutaj powiedziane przepisów coraz więcej, natomiast my jako 

obywatele powinniśmy je znać a to jest wręcz niemożliwe, żebyśmy na wszystkim 

się znali. Ale jeszcze raz bardzo dziękujemy za wysiłek i pomoc, którą Pani 

kieruje do naszych mieszkańców naszego powiatu. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Ja również 

dziękuję i chciałam tylko zadeklarować, że nadal będę to co robię robiła z 

największą starannością. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo jeszcze raz. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękujemy. 

Ad. pkt 6 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2020 roku. 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska przedstawiła informację 

o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2020 roku. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania? 

Radny Michał Śliwiński: Akurat dziś w kolejce do sklepu spotkałem tatę dwóch 

z zawodniczek można powiedzieć, które właśnie przy tej pandemii jak trudno jest 

wygrać zawody, z jaką trudnością jedziesz gdzieś dalej w teren i naprawdę wielki 

szacunek dla tych sportowców i dla tych rodziców, którzy naprawdę dążą do tego, 

żeby te dzieci mogły się w tym temacie rozwijać. Dziękuje ślicznie. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania 

do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękujemy bardzo Pani za 

przedstawienie tego materiału dotyczącego działalności sportowej na terenie 

Powiatu Łowickiego. Ja obserwuję naszego trenera Mieczysława Szymajdę, który 

mimo pandemii nadal prowadzi zajęcia, najpierw na sali gimnastycznej, teraz na 

boisku szkolnym, w związku z tym jest nadzieja, że po tym okresie trudnym nasi 

sportowcy będą również osiągali sukcesy takie, jak dotychczas. Dziękujemy 

bardzo. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na 

rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 5/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Chciałam powiedzieć, że ten projekt 

uchwały uzyskał też akceptację Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych i tak, jak mówiłam na komisji, w tym roku powiat otrzymał 

o 296 210,00 zł więcej środków niż w roku ubiegłym i zostały one podzielone w 

ten sposób, że jest 72 tys. zł więcej dla WTZ-ów, pozostałe zadania 224 210,00 

zł. Tutaj Pan Radny Gołaszewski też pytał jak będzie wyglądać dofinansowanie 

osoby niepełnosprawnej, jej wkład własny i nie jest to jeszcze zatwierdzone, ale 

jest taka propozycja, aby przy sprzęcie rehabilitacyjnym wkład osoby 
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niepełnosprawnej był 20%, w ubiegłym roku to było 40% i przy likwidacji barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, żeby to było 5%, w 

ubiegłym roku było 20%. WTZ-y tak, jak przepisy o tym stanowią, nadal wkład 

własny powiatu jest 10% środków. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja mam pytanie jeszcze, jeśli można, żeby Pani 

powiedziała jakie mamy teraz kwoty w tym roku dokładnie na sprzęt 

rehabilitacyjny, jakie było w tamtym roku i tak samo na bariery, jeśli ma Pani te 

dane oczywiście. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Znaczy mamy tak, jak w załączniku do 

uchwały turnusy rehabilitacyjne 150 tys. zł, kultura, rekreacja, turystyka 8 921,00 

zł, dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny 500 548,00 zł, dofinansowanie barier 

architektonicznych 250 tys. zł i Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 301 760,00 zł. 

Tak jak mówiłam, Warsztaty mają 72 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym i 

pozostałe zadania to jest 224 210,00 zł, z tego co wiem to właśnie na likwidację 

barier architektonicznych jest dużo więcej pieniędzy. 

Radny Piotr Gołaszewski: No tak, jeśli mogę Panie Przewodniczący, tutaj był 

bardzo duży wzrost, jeśli chodzi właśnie o bariery. Ja właśnie nie mam tych 

danych przy sobie, tam chyba było ok. 100 tys. zł więcej, coś to było chyba około 

tej kwoty i oprócz tego też tak naprawdę to Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, której przewodniczę, też wnioskowała, bo była propozycja 

PCPR-u, żeby tam był wkład własny 10%, uznaliśmy,  że będzie wskazane i 

bardzo dobrze dla tych osób, żeby to było tylko 5%, czyli to jest maksymalna 

wielkość powiedzmy, znaczy minimalna ilość wkładu własnego, jaka może być 

zgodnie z ustawą. No to tyle mam do powiedzenia w tym temacie. 

Radny Jerzy Wolski: Ja może mam pytanie nie odnośnie tej uchwały, ale 

chciałbym zapytać Pani jak zakończył się rok 31 grudnia, czy wszystkie pieniążki, 

może źle powiedziane, zostały prawidłowo na pewno, ale czy zostały 

skonsumowane czy musieliśmy coś zwrócić, oddać? Zazwyczaj w grudniu są 

jakieś drobne przesunięcia, co by wykorzystać to maksymalnie, ale czy udało nam 

się, PFRON-owi wykorzystać wszystkie środki, żeby po prostu nie było zwrotów 

mówiąc tak kolokwialnie, może nieładnie, ale… 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Z tego co się orientuję to większość 

środków właśnie została wydatkowana, natomiast dość późno wróciły środki na 

aktywizację zawodową, które były do wydatkowania i też problem był w 

ubiegłym roku z turnusami rehabilitacyjnymi ze względu na pandemię, tak że 
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osoby, które składały nawet wnioski i otrzymały dofinansowania to później 

wycofywały te wnioski, rezygnowały. Dokładnej kwoty jaka została przekazana, 

zwrócona do PFRON-u nie znam, ale jeżeli Pan Radny sobie życzy to możemy… 

Radny Jerzy Wolski: Ja tak bardziej informacyjnie chciałem, więc 

niekoniecznie. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Pani Małgosiu, bo tak wczoraj na Komisji Budżetowej 

mówiła Pani, że będzie dyrektor dzisiaj i ja zostawiłem sobie to pytanie. No w 

pierwszy rzędzie oczywiście chciałbym podziękować za pomoc ze sprawami 

sprzętu, o który prosili mnie mieszkańcy naszego miasta głównie i tutaj Pani i Pan 

Dyrektor pomogli uzyskać dofinansowanie na ten sprzęt. Natomiast chciałbym 

się spytać, no skoro nie ma Pana Dyrektora, czy wiadomo coś jak jest z realizacją 

tego naszego największego projektu, bo wiem, że są problemy kadrowe, ja 

zgłaszałem różne niedociągnięcia, które są w ramach tego projektu jeszcze w 

zeszłym roku i czy ten projekt dalej przebiega zgodnie z planem i tam nie ma 

zagrożeń? 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Rozumiem, że mówimy o ,,Aktywnym 

samorządzie”? 

Radny Krzysztof Górski: Tak. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: ,,Aktywny samorząd” zmienił też 

zasady w tym roku, pieniędzy też jest więcej niż było z tego co ja się orientuję, 

natomiast no te zasady też są na tyle niespójne, że niektóre procedury się 

przedłużają, chociażby ja rozmawiałam z koleżankami, dofinansowanie do 

uzupełnienia wykształcenia czy kontynuowania wykształcenia, teraz jest taki 

bonus za studiowanie online, po czym okazało się, że to studiowanie ma być 

potwierdzone, że tylko w związku z pandemią a nie na uczelniach, które w ogóle 

prowadzą studia online, więc też jest wiele takich pytań i niedomówień w 

programie, gdzie koleżanki muszą wystąpić, poczekać na odpowiedź no a klient 

wtedy też czeka na rozpatrzenie wniosku. 

Radny Krzysztof Górski: Ale rozumiem, że nie ma zagrożenia w realizacji tego 

projektu. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Nie. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Mamy głosować i teraz tak, te wszystkie zmiany były 

wprowadzone poprzedniego roku rozumiem, że one wynikają z potrzeb, które 

PCPR obserwuje, żeby zmniejszyć te udziały własne i to wynika z potrzeb, które 

są sygnalizowane też od beneficjentów tych środków, tak? 
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Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Tak, to zależy też od wysokości 

środków, jakie dostajemy, bo jeżeli pieniędzy jest mało to wiadomo, żeby więcej 

osób skorzystało to ten wkład własny z zasady jest wyższy. Kiedy pieniędzy jest 

wyżej to można po prostu więcej dofinansować i też skorzysta wielu 

wnioskodawców, natomiast mniej będzie ich to kosztować i łatwiej będzie im 

uzupełnić ten wkład własny. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękujemy Pani bardzo za 

przedstawioną informację i projekt uchwały. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku. /Zał. Nr 6/ 

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

J. Michalak wyłączył się z głosowania/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/246/2021 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2021-2025. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Obowiązek przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy wynika tak jak mówiłam z ustawy o przeciwdziałaniu 
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przemocy, jest to wpisane jako zadanie własne powiatu i takie programy były 

przyjmowane od momentu, kiedy ustawa weszła w życie, ostatni program był do 

31 grudnia 2020 roku, stąd właśnie konieczność kolejnego Programu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, może nie tyle do całego Programu, 

tylko do danych, które mamy przedstawione w Programie, że w niektórych 

gminach… co mamy rozumieć za brak danych, bo potem łącznie jest wykazane 

6. Rozumiem, że w tym roku, 2017, 2018, 2019 nie było prowadzone z podziałem, 

tylko oglądamy dane na sam koniec i też są takie w wielu w tych sprawozdaniach, 

które otrzymaliśmy z gmin, że jest brak danych, brak danych jeżeli chodzi na 

przykład o liczbę ofiar przemocy w rodzinie i znaczy co, jest tam zero np. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie czy Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łowiczu czy po prostu nikt nie prowadzi tych statystyk, bo to tutaj 

mnie tak bardziej niepokoi. Rozumiem, że jest liczba na koniec już podana i nie 

wnikamy na lata 2017, 2018, 2019, ale na koniec jest 0 albo jest jakaś tam liczba 

tak, a tutaj jakby tego nikt nie monitorował tego Ośrodka, o to mam takie pytanie 

do Pani. Dziękuję. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: My wystąpiliśmy do każdej z gmin z 

prośbą o przekazanie danych konkretnych, natomiast gminy podeszły do tego 

tematu bardzo różnie, przekazały np. dane za ostatni rok, albo zbiorcze dane, 

niektóre nie przekazały, ja jeszcze kontaktowałam się telefonicznie, bo pytałam, 

bo może pismo nie doszło, może coś się zadziało. Dość długo czekałam na te 

dane, no one nie dotarły, w związku z tym wygląda to tak, jak wygląda. 

Radny Michał Śliwiński: Okej, to rozumiem, że dlatego jest brak danych, a nie, 

że nic tam się nie dzieje i taka prośba moja tylko, żeby jeszcze w dalszym ciągu 

ponaglać gminy, żeby odpowiedziały na to pismo, bo tak naprawdę, jeżeli my ten 

Program przyjmujemy powiatowy i my, jako powiat odpowiadamy za ten 

program, to potem jak coś się będzie działo to będziemy z tego rozliczani tak, 

PCPR powiatu łowickiego, że nie zwracamy uwagi, także ja mam taką prośbę, 

żeby do tych gmin jeszcze raz ponowić pisma, bo potem jak coś się stanie to 

będzie, że nie reagowaliśmy. 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Dobrze. Oczywiście gminy mają też 

obowiązek tworzenia gminnych program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i wpisania rzeczy, które będą realizować. My robiliśmy diagnozę po to, żeby 

wiedzieć jak określić potrzeby, nie mniej jednak skupiamy się głównie na pomocy 

ofiarom poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej i pomocy sprawcom przez 
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prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych, natomiast gminy mają 

zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, w związku z tym oni też pomagają 

ofiarom i mam nadzieję, że takie dane mają, tylko po prostu ich nie przekazali. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie w związku z 

tym, czy ta informacja, która dotyczy, jeżeli chodzi o gminy, czy ona jest, jeżeli 

chodzi o gminy obligatoryjna? Czy gminy muszą po prostu przekazać czy mogą 

przekazać? 

Pracownik PCPR Małgorzata Janicka: Nie, jest to dobrowolne oczywiście, ale 

ponieważ wielu mieszkańców gmin korzysta z pomocy specjalistów Punktu 

Interwencji Kryzysowej no to w ramach takiej współpracy, zresztą jednym z 

zadań nawet powiatu jest współpraca z gminami i doradztwo metodyczne, jeżeli 

chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stosunku do pracowników 

socjalnych w gminach, no to dobrze gdybyśmy wszyscy wiedzieli jak to wygląda 

tak. 

Radny Michał Śliwiński: Byśmy mieli spójny obraz. 

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

Dziękujemy Pani bardzo za przedstawienie projektu uchwały. 

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 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Łowickim na lata 2021-2025. /Zał. Nr 8/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia przez Powiat 

Łowicki Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, 
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polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łowicki. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powierzenia przez Powiat Łowicki Miastu Zielona Góra zadania 

publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w 

zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat Łowicki. 

Radny Michał Śliwiński: Mam takie pytanie, bo uzasadnienie jest, zmieniamy 

ta uchwałę, ja nie jestem członkiem Komisji Edukacji i jakby Pani bardziej 

mogłaby mi przybliżyć na czym ma polegać to powierzenie zadań i jaką kwotę 

będziemy przeznaczać na te zadania. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Panie Radny, to chodzi o 3 uczniów, 

którzy kształcą się w klasie wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia przy 

ul. Podrzecznej i ramowe plany nauczania dotyczące kształcenia w klasach 

wielozawodowych przewidują taką możliwość, że kształcenie teoretyczne, czyli 

praktyczne przy tablicy mogą przeprowadzać inne placówki niż jednostka, która 

nadzoruje funkcjonowanie danej placówki oświatowej. Dotyczy to trojga 

uczniów w zawodzie mechatronik i koszt płatności za jednego ucznia to jest 

506,00 zł, więc całkowity koszt dotacji, którą będziemy na to przeznaczać to 

będzie 1518,00 zł. 

Radny Michał Śliwiński: Rozumiem, że nie znaleźliśmy nauczyciela a z racji 

tego też, że mamy tylko 3 uczniów to realizujemy to w sposób taki, żeby 

umożliwić tym uczniom, ale biorąc pod uwagę teraz i zdalne nauczanie to można 

powiedzieć, że jeszcze możemy w dalszym ciągu realizować tą klasę. Dziękuję. 

Dobrze zrozumiałem? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo dobrze, to tak należy 

zinterpretować. A poza tym, jak zdążyliście się jeszcze Państwo przekonać, 

koszty z tym związane nie są wysokie. Czy są jeszcze pytania do przedstawionego 

projektu? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 



14 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia przez Powiat Łowicki Miastu Zielona 

Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na 

przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, 

dla której organem prowadzącym jest Powiat Łowicki. /Zał. Nr 10/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/248/2021 RPŁ w sprawie powierzenia przez Powiat 

Łowicki Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, 

polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łowicki.  

/Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Zanim odczytam projekt uchwały 

to chciałam Państwa poinformować, że w materiale, który Państwo otrzymaliście 

wkradły się błędy pisarskie i dotyczy to numeru uchwały z 2012 roku, gdzie 

numer 39/2016, jest to wiersz 7 paragrafu 1, powinno być oznaczenie roku 2012 

i przy nazwie ulicy Adama Mickiewicza powinno pojawić się imię zarówno w 

paragrafie 1 ppkt b dotyczący opisu czwartego punktu i tożsame jest to ze 

wskazaniem adresu w uzasadnieniu, również Adama Mickiewicza, Rotstada – 

również literka ,,t” została zjedzona i przy wymienianiu uchwał Rady Społecznej 

po przecinku zastępuje się przecinek literką ,,i”, więc to są takie zmiany, za które 

serdecznie przepraszam. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 



15 

 

października 2012 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, mam takie pytanko, jeżeli 

chodzi o…, mam rozumieć, że będziemy teraz mieli POZ przy szpitalu? To jest 

jedno pytanie. Drugie – teraz ta poradnia morfologii na Mickiewicza 38 to będzie 

jakiś inny zakład świadczył tam usługę, bo raczej tak z samego uzasadnienia tam 

to nie wynika i dlatego takie zadaję pytanie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o POZ to jak wszyscy radni 

wiecie prowadzimy działania, żeby taki POZ powstał w Sobocie, na chwilę 

obecną są problemy z lekarzami, z kadrą medyczną. Podjęliśmy rozmowy, 

dyrekcja, także i Zarząd i będziemy chcieli stworzyć POZ przy szpitalu. Możliwe, 

że trzeba będzie dobudować dodatkowe pomieszczenie na taki POZ, czytam też 

kilka pomieszczeń, w tej chwili robimy taką koncepcję, w którym miejscu ten 

POZ miałby powstać i będziemy chcieli po prostu połączyć, bardziej atrakcyjne 

miejsce dla pełnienia dyżurów lekarskich jest POZ łowicki, można dzięki temu 

też więcej deklaracji zebrać, co później byłoby oczywiście mniejszym 

obciążeniem finansowym i jednocześnie połączyć to z POZ-em w Sobocie i to 

jest taki plan, który chcemy zrealizować, aby to, co zostało obiecane też i 

mieszkańcom Soboty, Bielaw było zrealizowane, ale taki pomysł już był w 

tamtym roku, jeżeli chodzi o POZ w Łowiczu. W tej chwili rozmowy z kadrą 

medyczną odbyły się pozytywnie i byśmy mieli wtedy utworzony POZ 

przyszpitalny i dzięki temu byśmy także obsługiwali Sobotę, więc idziemy w tym 

kierunku aby przy szpitalu powstał ten POZ, ale aby on powstał to musimy mieć 

w Statucie zmianę, żebyśmy mogli zgłosić to do NFZ-u, takie tam historie po 

prostu związane z dokumentacją, która jest niezbędna. Jeżeli są pytania to proszę. 

Radny Michał Śliwiński: Jeszcze ten Mickiewicz został. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj poprosimy Pana Starostę ad 

vocem, żeby odniósł się do drugiego pytania. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Proszę najpierw, jeżeli mógłbym, 

najpierw Pan Jerzy Wolski. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę bardzo. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać, być może, 

że Jacek Chudy w tej samej konwencji będzie, jeśli będzie połączenie z Jackiem 

Chudym to oddam mu głos. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, ale ja nie mogę tutaj 

połączyć się z Panem Jackiem. 

Radny Jacek Chudy: Mam bardzo utrudnioną komunikację z Państwem. 

Czekamy na te zmiany jak najszybciej. Społeczeństwo Soboty jest pozostawione, 

na dzień dzisiejszy trzeba doprowadzić tą sytuację jak najszybciej do 

szczęśliwego końca. Być może społeczeństwo w ogóle mnie nie słyszy, ale jeżeli 

ten głos dociera i dotarł ten głos to jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Częściowo dotarł, to co 

najważniejsze usłyszeliśmy. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Ja rozumiem, że tutaj Jacek, ja o to samo pytam, o Sobotę. 

Może proszę Panie Starosto technicznie, w jaki sposób POZ, który powstanie przy 

szpitalu w Łowiczu będzie powiedzmy zawiadywał placówkę w Sobocie, czy ja 

dobrze to zrozumiałem, że dzięki temu mieszkańcy gminy Sobota i Bielawy będą 

no, że tak powiem obsługiwani przez POZ w Łowiczu. Proszę mi to wytłumaczyć 

bardziej literalnie, bo nie bardzo rozumiem to. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak, jeżeli chodzi o obsługę to jak 

ona będzie już dokładnie rozpisana to przedstawię, natomiast jeżeli chodzi o takie 

pełne… 

Radny Jerzy Wolski: Przepraszam, może logistycznie, nie literalnie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak. No będziemy chcieli tak zrobić, 

żeby lekarz z Łowicza pełnił też dyżury w Sobocie, można powiedzieć nie w 

takich normach od 8:00 do 18:00, ale żeby codziennie powiedzmy był i przez to 

też taka struktura. Ciężko byłoby zdobyć kadrę medyczną dla POZ-u w Łowiczu 

i dla POZ-u w Sobocie, dla dwóch oddzielnych ośrodków, żeby być zgodnym 

można powiedzieć z narzucanymi obowiązkami przez NFZ musimy jakoś to 

rozwiązać tak i takie rozwiązanie znaleźliśmy, żeby po prostu mieszkańcy mieli 

pomoc otrzymaną, kierowaną przez POZ w Łowiczu, lekarze by przyjeżdżali i 

także dyżurowali w takiej formie mam nadzieję wystarczającej. Jeśli będą jakieś 
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uwagi co do radnych, którzy są z tamtego okręgu, rejonu, że ma być to w inny 

sposób to będziemy starali się jakby to rozwiązać, natomiast takie rozwiązanie, 

żeby ten POZ działał od 8:00 do 18:00 wszyscy lekarze to będzie dość trudne, 

dlatego będziemy chcieli tak rozwiązać, żeby lekarze byli, ale może nie w pełnym 

wymiarze godzin, ale żeby to było jak najbardziej z pożytkiem dla mieszkańców. 

Jeżeli chodzi, tylko też już ad vocem do Pana Radnego Michała Śliwińskiego, 

jeżeli chodzi o ten adres Mickiewicza to jest to związane z tym, że firma wygrała 

przetarg, która będzie teraz nas obsługiwała, jeżeli chodzi o badania 

patomorfologiczne, czyli jeżeli chodzi o przechowywanie zwłok i dlatego też to 

miejsce jest w tym momencie na Mickiewicza, bo my też nie mamy warunków 

odpowiednich, które powinniśmy spełniać, dlatego to miejsce jest, będziemy 

spełniali po prostu wszystkie warunki i dlatego przetarg został wygrany przez 

firmę, nie wiem czy mogę podawać nazwę, dlatego jest to przeniesienie. Mam 

nadzieję, że to trochę tak zrozumiałe, nie chcę podawać nazwy firmy. 

Radny Michał Śliwiński: Myślę, że jeszcze jak, ad vocem, jak zmiana w statucie 

jest po to, żeby tą działalność POZ-u mógł prowadzić szpital i tylko tyle jest panie 

Starostwo, żebyśmy mogli wejść i w Sobotę, bo inaczej nie będziemy mogli tego 

prowadzić. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak jest. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja się może odniosę tak ogólnie do sytuacji z POZ-

ami tak zwanymi. Na pewno tutaj w Powiecie Łowickim chyba teraz taki już od 

dawna prawie w każdej tego typu wielkości miejscowości ta konkurencja między 

POZ-ami jest taka naprawdę dość iluzoryczna, są tam jakieś przepychanki o 

pacjentów pomiędzy nimi, ale są tak naprawdę bardzo małe, takie sporadyczne z 

tego, co ja się orientuję. Na pewno jakby taki POZ powstał to by konkurencję 

wyraźnie zwiększyło i to by było akurat bardzo dobre dla naszych mieszkańców 

po prostu czy dla pacjentów, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego tak naprawdę 

jeszcze dopowiem, że uważam, że dużym błędem było wiele lat temu, że tego 

POZ-u nie ma w Łowiczu, takiego który ma szpital. Są miasta, gdzie takie 

działalności zostały zostawione i się później okazało, że to działalności, które 

przynoszą de facto największe korzyści finansowe dla powiatu, które to 

prowadzą, u nas był to wtedy w tamtym okresie bardzo duży błąd i mam nadzieję, 

że w tej kadencji naszej, w ciągu najbliższego czasu, może roku, może dwóch się 

to zmieni i ta konkurencja się podniesie. Ciekawe jaki będą mieli do tego stosunek 

nasi łowiccy lekarze, pewnie nie do końca sympatyczny, ale na pewno to pomoże 
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pacjentom, uważam, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim a przy 

okazji i pacjentom w powiecie łowickim… (przerwane połączenie) 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mamy problemy techniczne. 

Radny Piotr Gołaszewski: …Panie Wicestarosto Piotrze, to chyba możemy 

oficjalnie mówić o nazwach firm, nie możemy mówić, że ktoś tam wygrał a nie 

ma powiedzmy jego nazwy. To są dane publiczne, tak, to chodzi o tą niesławną 

firmę z Łodzi tak? 

Radny Michał Śliwiński: Dwie firmy są w Łowiczu, no kurde, ale wielki 

problem… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nie chcę już robić reklamy. Jeżeli chodzi 

no tutaj rywalizacja mogłaby być przez niektóre osoby uważana za trochę taką, 

nie wiem czy czystą, natomiast no prawo jest jakie jest, tak naprawdę firma 

postawiła takie warunki, które druga nie mogła już spełnić, natomiast no mówię, 

wszystko jest zgodnie z prawem, takie są przepisy, jednak okaże się czy za kilka 

lat przez ta rywalizację mieszkańcy też nie będą mieli na przykład z jakiegoś 

powodu większych tutaj opłat związanych też i no powiedzmy, jeśli ktoś bliski 

umrze tak. No pewnie tak będzie, że ta konkurencja jest dość trudna do przejścia 

firmom, ale to już zostawiam, to już trochę można powiedzieć sprawy biznesowe, 

natomiast wiem, że tak to wygląda, musimy tą siedzibę przenieść, my będziemy 

spełniać tutaj wszystkie warunki prawne, to najważniejsze dla nas. 

Radny Jerzy Wolski: Rozmawiamy tutaj o dwóch firmach, o których tutaj przed 

chwilą była dyskusja, aż się zastanawiam kto za chwilę będzie sponsorem 

łowickiego Pelikana, ale pominąwszy ja chciałbym dopytać. Jeśli powstanie 

nowy POZ w Łowiczu przy szpitalu czy zmieni coś sytuację POZ-u, który nie 

wiem czy on w końcu jest czy będzie, w Sobocie? Chyba nie bardzo to rozumiem. 

Ja myślę, że w Łowiczu się poprawi na tyle, że będzie konkurencyjność inna, ale 

myślę, że mieszkańcom gminy Sobota nie bardzo to pomoże. Sam jestem 

mieszkańcem Gminy Zduny i wiem jak zapracowane są Panie głównie w Ośrodku 

Zdrowia, gdzie miażdżąca większość mieszkańców Gminy Zduny jest u nas 

zarejestrowanych i naprawdę dobić, dopchać się na jakąś standardową wizytę jest 

bardzo ciężko, także ja w dalszym ciągu proszę, abyśmy walczyli o otwarcie 

takiego prawdziwego, od 8:00 do 18:00 w Sobocie. 
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Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja myślę, że moja odpowiedź Jerzego 

usatysfakcjonuje. Po prostu POZ w Łowiczu będzie filią w Bielawach. 

Radny Jerzy Wolski: Czy w Sobocie? 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: W Sobocie, przepraszam. 

Radny Jerzy Wolski: No tak, ale filia. Żeby to była filia stricte w pełnym tego 

słowa znaczeniu, bo wiemy jakie jest zapotrzebowanie, konieczność, żeby taki 

ośrodek pracował, nie tylko zdalnie, nie tylko w godzinach 5-17 itd. Niech to się 

rodzi w bólach, ale musi to być po prostu odrestaurowane, naprawdę cały, może 

nie pełnodobowy, z pełną etatyzacją Ośrodek Zdrowia w Sobocie, także bardzo 

proszę, czyńmy starania, oby się udało. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Ja na koniec jeszcze chciałam się upewnić czy 

ja dobrze zrozumiał, to znaczy POZ w Sobocie nie powstanie do momentu, kiedy 

nie powstanie POZ w Łowiczu, tak? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak, jeżeli chodzi o POZ to chyba 

dla mnie i dla Państwa najważniejsze jest, żeby to był POZ publiczny wiemy jaka 

jest sytuacja i jakby podjęliśmy rozmowy, mamy najważniejsze, osobę która 

prawdopodobnie, bo już się na to zgodziła, będzie kierownikiem tego POZ-u, na 

pewno wszyscy radni będą szczęśliwi, że taka osoba będzie kierowała tym POZ-

em i ona na pewno zrobi wszystko, żeby jak najwięcej osób otrzymało pomoc. 

Pewnie większość osób może już mieć jakieś tam przemyślenia co to będzie za 

osoba, jest ona bardzo ceniona w łowickim szpitalu, natomiast to już zostawię dla 

dyrekcji, ponieważ to już dyrekcja będzie dalej tym kierowała. Mam takie 

informacje, że POZ tak naprawdę dla nas jest ważny, żebyśmy uruchomili taką 

publiczną pomoc, również i w Sobocie. Jeżeli nam to będzie szło dobrze, mamy 

nadzieję, że przy szpitalu jak otwieramy różnego rodzaju specjalizację, czy 

onkologiczna czy diabetologiczna czy to ciśnienie teraz też jest drugie miejsce 

najprawdopodobniej w województwie, gdzie będziemy mogli to leczyć czy 

onkologiczna czy ortopedia lepsza, więc mamy nadzieję, że taki POZ 

przyszpitalny mieszkańcy będą mogli otrzymać dużo szybszą pomoc, bo będą 

mogli tak naprawdę przejść z gabinetu do gabinetu i to będzie zachęcające, będą 

nowe urządzenia diagnostyczne. No mamy nadzieję, że jakoś ta strategia się 

powiedzie, natomiast czy ona się powiedzie i z jakim skutkiem to czas pokaże, 

jednak tutaj proszę o wsparcie radnych, żeby przekazywali te informacje, że 

będziemy chcieli to uruchomić, bo na pewno no nie wszystkim to się spodoba, że 
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takie działania są prowadzone, pewnie będą jakieś słowa krytyki, ale to tak 

naprawdę powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby ta służba zdrowia się 

polepszyła a polepszyć na pewno będzie w trudach i na pewno każdy sobie zdaje 

sprawę z jakiego powodu. Natomiast my jesteśmy zdeterminowani, kadra 

medyczna pod kierownictwem bardzo dobrego lekarza też jest zdeterminowana i 

POZ w Łowiczu będzie mam nadzieję już niedługo dobrze funkcjonował. 

Budynek, jak będziemy mieli budować to też radni mam nadzieję się przychylą 

bez większych problemów na przesunięcie na to środków, bo nigdy też takich 

problemów nie było z tego, co wiem i potem będziemy działać w Sobocie razem 

z Łowiczem, żeby to było w jednym etapie, nie będziemy wcale Soboty odkładać, 

ale to jest rozwiązanie Panie Jerzy Wolski właśnie na Sobotę. To głównie dzięki 

temu teraz to nastawienie takie przeszło. Wszystko, nie będę się rozgadywał, bo 

to można rozmawiać dużo, natomiast takie rozwiązanie znaleźliśmy, będziemy 

chcieli mieszkańcom pomóc, zobaczymy jak to nam wyjdzie, tylko liczę na 

wsparcie. Dzięki. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja mam pytanie do Wicestarosty, czy tylko 

mieszkańcy Soboty i Gminy Bielawy mogą być w tym POZ-cie czy inni 

mieszkańcy Powiatu Łowickiego też mogą się zapisać czy przystąpić do tego 

POZ-u? 

Radny Michał Śliwiński: Wszyscy mogą się przenieść, skąd chcą. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wszyscy mieszkańcy będą mogli się 

zapisać do tego POZ-u, tak naprawdę nasz powiat nie jest bardzo duży i dlatego 

każdy będzie mógł dotrzeć do Łowicza, tam konsultacje zdobyć i leczenie i tak 

samo w Sobocie. Natomiast no to są w chwili obecnej 2 miejsca, na chwilę obecną 

to realizujmy, zobaczymy co pokaże nam czas, czy będziemy mogli jeszcze wejść 

w inne miejsce, będziemy to konsultować czy są możliwości. Widzimy 

możliwości w tych miejscach i dlatego to realizujemy, ale wszyscy mieszkańcy 

będą mogli się zapisać do Łowicza i do Soboty. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Jeszcze na koniec chciałam zapytać Pana 

Starosty jak jest planowany czas na powstanie takiego POZ-u? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jutro otrzymam wstępną koncepcję 

budynku POZ-u w Łowiczu, będzie to niewielki budynek, kilka gabinetów, w tej 

chwili tak naprawdę przy potrzebie dostępności opieki zdrowotnej możliwe, że 

skorzystamy z rozporządzenia obowiązującego, żeby jak najszybciej taki 
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budynek no i jak każdy wie, kilka miesięcy potrzebujemy, żeby ten budynek 

powstał, 4-5 miesięcy, mam nadzieję, że nam się uda. Najważniejsze słuchajcie 

Szanowni Państwo jest kadra medyczna, bo tutaj środki finansowe patrząc po 

budżecie jakoś sobie z tym poradzimy, ale kadra medyczna, najważniejszą 

informacją jest to, że mamy uzgodnione, aby odpowiednie osoby w tym POZ-cie 

pracowały i to jest najważniejsze. Natomiast jak mówię, jutro koncepcja, Zarząd 

sprawdzi jak to będzie też wyglądało pod kątem finansowym i dalej będziemy 

przekazywać informacje. Kilka miesięcy potrzebujemy. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Jeszcze muszę powrócić do tego tematu, i 

rozumiem dopiero po tych 4-5 miesiącach wrócimy i otworzymy tą Sobotę, tak? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chyba, że znajdzie się do tego czasu 

osoba, która w tej chwili się nie znalazła, do pełnienia stanowiska kierownika i 

będzie to odpowiedni lekarz, bo też nam na tym zależy, żeby to był lekarz 

odpowiedni, który posiada dużą dawkę empatii, bo to jest bardzo ważne w 

leczeniu osób tak naprawdę w POZ-cie, to wtedy będziemy również, bo jest ten 

problem. Jeżeli ten problem ktoś będzie potrafił rozwiązać, bo na chwilę obecną 

nie ma tutaj tej jednej osoby, która mogłaby to wszystko spiąć, to będziemy mogli 

wcześniej otworzyć, natomiast jeżeli nie to będziemy, tak jak to jest zaplanowane, 

również z Łowiczem to łączyć po powstaniu POZ w Łowiczu. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Rozumiem, dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, mimo wszystko ja mam tutaj pewne obawy, 

widzę że pewne decyzje już praktycznie są podjęte, część z nas radnych w ogóle 

jest zaskoczonych taka koncepcją, w zasadzie kamień węgielny już tam jest 

przygotowany, za 4-5 miesięcy będzie POZ w Łowiczu a Sobota idzie w 

odstawkę. Mnie to nie satysfakcjonuje, że będzie POZ w Łowiczu a z Sobotą 

pomyślimy, może na odczepnego. Mi ta koncepcja, być może, że dobra, ale 

dlaczego my taką wrzutkę dostajemy, w zasadzie ja się dopiero dziś od Pana 

Starosty dowiaduję, że zamysł taki jest. Nie wiem, może tu brakło dyskusji a może 

to zdalne komunikowanie się między nami, może ja coś nie rozumiem, bo ja 

odnoszę wrażenie, że w tej chwili number one to jest POZ w Łowiczu a z Sobotą 

no cóż, na doczepkę będzie sobie? Nie wiem czy mieszkańcy okolicznych, którzy 

tak bardzo walczą o odrestaurowanie, o uratowanie tego POZ będą z tego 

rozwiązania kontenci. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny Jerzy Wolski, przecież mówi 

starosta Malczyk, że robimy ten POZ w Łowiczu po to, żeby mógł funkcjonować 

w Sobocie i priorytetem przy tworzeniu tego POZ-u jest Sobota, natomiast 

pozostałe rzeczy będą dodatkiem, myślę, że takim innowacyjnym i dobrym dla 

mieszkańców powiatu i dla funkcjonowania naszego szpitala, ale priorytetem jest 

POZ w Łowiczu… w Sobocie i uruchomienie go. Przejęzyczyłem się, jest POZ 

w Sobocie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze 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 zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 12/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/249/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

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

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 13/ 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, 5 minut przerwy można 

będzie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Można. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:00 ogłosił przerwę w 

obradach XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 wznowił obrady 

XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2019 rok przez Powiat Łowicki. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok przez Powiat Łowicki. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Pozwolicie Państwo, że tylko słowo 

komentarza odnośnie tej uchwały, zmieniamy termin pokrycia straty finansowej 

netto, kwota nie ulega zmianie, termin był pierwotnie 31 marca 2021 r., tj. dzień 

dzisiejszy, natomiast my przesuwamy do 26 maja 2021 r., to jest ostatnia środa 

maja, w dniu 28 maja przepis o pokrycie straty przestaje obowiązywać, w związku 

z tym, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził jego niezgodność z Konstytucją, to 

tyle tak tytułem komentarza. Obiecałam Panu Radnemu Krzysztofowi 

Górskiemu, że zaraz po odczytaniu straty za rok 2019 powiem jak kształtuje się 

strata za 2020 dla porównania, strata to jest 1 453 559,04 zł, amortyzacja 

1 112 793,13 zł, netto strata, czyli taka, gdyby ten przepis był konstytucyjny to 

strata do pokrycia 340 765,91 zł, świeżutkie dane, wczoraj otrzymaliśmy 

sprawozdanie finansowe z ZOZ-u, także takimi danymi dysponujemy. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: W dalszym ciągu nie rozumiem, przesuwamy o 2 

miesiące, Pani Skarbnik mówi, że jest wyrok Trybunału i teraz tak, on nie działa 

wstecz rozumiem, to co podjęliśmy uchwałę to musimy pokryć a na nowy rok już 

nie będziemy musieli kryć? Można mi to wyjaśnić, bo nie łapę. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Pierwotnie stratę pokrywamy, jeżeli 

Rada zdecyduje się na pokrycie straty to ma 9 miesięcy od dnia zatwierdzenia 

sprawozdania, to jakby jest sprawa oczywista. 31 marca to jest termin, kiedy 

sporządzamy sprawozdanie finansowe, czyli bilans, Państwo zatwierdzacie 

sprawozdanie finansowe do końca czerwca zgodnie z zapisami ustawowymi, 9 

miesięcy upływa 31 marca następnego roku i do tego czasu i tak pierwotnie było 

w uchwale, że musieliśmy pokryć stratę. Natomiast w związku z tym, że był 

COVID i 31 marca 2020 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie, w 

którym przesunął terminy zatwierdzania sprawozdań i termin ten został 

przesunięty o 3 miesiące, czyli mamy, że zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za 2019 rok w 2020 upływało 30 września. Pokrycie straty 9 

miesięcy mamy 30 czerwca, ale dużo wcześniej mamy wyrok Trybunału 
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Konstytucyjnego z 2019 roku, który dał naszym ustawodawcom czas na 

doprowadzenie do zgodności z Konstytucją, czyli nowy przepis, ponieważ ten o 

pokrywaniu straty przez organ prowadzący jest niekonstytucyjny i czas trwania 

tego przepisu jeszcze to 28 maja 2021 roku. W związku z powyższym my nie 

musimy pokrywać straty, bo termin ustawowy mamy przedłużony do 30 czerwca, 

ale przepis ten 38 maja staje się niekonstytucyjny, przestaje obowiązywać i nasz 

ustawodawca musi wydać przepisy, które będą zgodne z Konstytucją, na tą chwilę 

czekamy. My pierwotnie mamy w uchwale 31 marca, dzisiaj tej straty na pewno 

nie pokryjemy, więc wydłużamy czas do maksymalnego okresu, jaki możemy 

wydłużyć, czyli 26 maja 2021 r. 

Radny Michał Śliwiński: Rozumiem, że nie pokrywamy tej straty dlatego, że 

tak, nie musimy jej teraz spłacić 31 marca, dajemy sobie okres poobracania 

środkami tak, czy jeszcze mamy szansę na to, że jak ustawodawca podejmie 

decyzję to nie będziemy musieli w ogóle pokrywać tej straty? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: My po 28 maja nie musimy pokrywać tej 

straty. 

Radny Michał Śliwiński: Jest furtka, że nie będziemy musieli pokrywać tej 

straty. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie musimy pokrywać tej straty, tak. 

Natomiast Pan Krzysztof Górski wczoraj na Komisji Finansów i Budżetu zapytał 

o aktualne dane, dlatego obiecałam, że przedstawię po przedstawieniu projektu, 

że przedstawię takie dane, takie dane za rok 2020, bo już mamy bilans Państwu 

przedstawiłam, jak będziemy mówić o bilansie ZOZ-u to pewnie będziemy 

dyskutować więcej, natomiast to takie w formie informacji za rok 2020. 

Radny Michał Śliwiński: To jeszcze, oczywiście nie na dzisiaj, bo wiemy jaka 

jest strata, ale jakie dostaliśmy dofinansowania jeszcze na przyszłą sesję, jak 

będziemy potem mówić to jakby mogła Pani nam przygotować, jaki wkład mają 

gminy Powiatu Łowickiego do szpitala, to jakby można było prosić na następną 

sesję, jak będziemy mieli bilans tak. Nie oczekuje odpowiedzi dzisiaj, tylko żeby 

przygotować to ile poszczególne gminy dołożyły do szpitala. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Okej. 

Radny Krzysztof Górski: Bardzo dziękuję Pani Skarbnik za odpowiedź 

odnośnie straty. Wczoraj rozmawialiśmy i tych niuansach i przesuwaniu 

terminów, no mam nadzieję, że w wyznaczonym terminie 26 maja, jak będzie 

nasza sesja, bo to będzie już wszystko jasne i odnośnie starty za 2020 rok będzie 

klarowne, chociaż cieszę się bardzo, że ta strata pomimo COVID-u i myślę 

niewykonywania kontraktów no nie jest aż tak duża. Natomiast korzystając z 
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okazji, że rozmawiamy o sprawach ZOZ-u, wiem że to nie do Pani pytania, ale 

skoro członkowie Zarządu słuchają mam nadzieję moich wypowiedzi, chciałbym 

się dowiedzieć jak wygląda sytuacja na oddziale COVID-owym, że wszystkie 

łóżka są zajęte i jak wygląda sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o lekarzy i 

pielęgniarki, czy tam nie ma problemów. Nie ma dzisiaj więcej punktów o 

sprawie ZOZ-u, bardzo bym prosił o odpowiedź. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy tak, sytuacja jest taka, że 

faktycznie tych osób przebywających w naszym szpitalu jest dużo. W tej chwili 

dyrekcja szpitala z tego co wiem przygotowuje jeden z oddziałów jako oddział 

dodatkowy, chociaż na razie nie jest to od nas wymagane, staramy się reagować 

na zarządzenia Wojewody, który kieruje w całym województwie akcją przeciwko 

COVID, ale jesteśmy na to gotowi, żeby przygotować kolejny oddział, jeżeli będą 

takie potrzeby i mieszkańcy powiatu będą potrzebowali tego i kadrowo także 

jesteśmy na to przygotowani. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Figat: Moje pytanie jest, dlaczego tej straty nie pokrywamy w 

tym miesiącu, tylko za 2 miesiące? W czym jest problem? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: My liczymy na to, że tej straty w ogóle 

nie pokryjemy. My mamy pokryć stratę do 31 marca 2021 roku, 28 maja przepis 

staje się niekonstytucyjny i straty pokryć nie zamierzamy po prostu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: I nie możemy. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zmieniamy termin, to wynika z tego, że 

dzisiaj mija 31 marca i musielibyśmy to zrobić teraz, natomiast przesuwając 

termin maksymalnie, czyli do tej ostatniej środy miesiąca przed 28 maja, czekamy 

jak ustawodawca doprowadzi do zmiany przepisu. 

Radny Krzysztof Figat: Ale moje pytanie jest, czy środki mamy zabezpieczone 

na to? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Na tą chwilę 1,5 mln zł aby przeznaczyć 

na stratę środki mamy, tylko nasze wskaźniki tego nie wytrzymają, nie jesteśmy 

w stanie pokryć straty, nie byliśmy w stanie pokryć straty przy uchwalaniu i nie 

jesteśmy w stanie pokryć straty teraz. 

Radny Krzysztof Figat: Czyli przesuwamy, bo nie jesteśmy w stanie pokryć tej 

straty, rozumiem. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak szybko, jeżeli chodzi Szanowni 

Państwo o szpital to oddział covidowym ma 19 łóżek, jest 19 pacjentów, dlatego 
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widzimy, że jest maksymalne obciążenie, łóżka izolacyjne też są w większości 

zajęte, wszystkie oddziały pracują, zobaczymy jakie będą dalsze decyzje Pana 

Wojewody, ale na chwilę obecną sytuacja jest dynamiczna i dość trudna. Jeżeli są 

jakieś pytania co do obłożenia szpitala to mogę odpowiedzieć. 

Radny Krzysztof Figat: Mam taką uwagę, ponieważ wszystko wskazuje na to, 

że ten COVID nas nie opuszcza, tylko próbuje na atakować. Moja propozycja, 

żeby może zaproponować Panu Wojewodzie porozumienie z Wójtem Gminy 

Nieborów, ponieważ szkoła po remoncie w Kompinie stoi pusta i przynajmniej te 

łóżka, nie respiratorowe, tylko te lżejsze myślę, że można by taką jednostkę, 

Wojewoda mógłby taką jednostkę zorganizować, bo okazuje się, że jest 19 łóżek 

w naszym szpitalu w tej chwili i wszystkie są zajęte i boje się, że jeżeli 

przygotujemy w szpitalu kolejne 20 łóżek, to w ciągu tygodnia one też będą 

zajęte. Szkoda by było zablokować szpital dla pacjentów, którzy nie wymagają 

takiej hospitalizacji pełnoszpitalnej, ja tutaj nie mówię o łóżkach respiratorowych, 

bo to jest całkowicie inna rzecz i się nie da tego oddzielić od szpitala, ale te łóżka 

covidowe tzw. w tym reżimie kwarantanny szpitalnej. Myślę, że jest to miejsce 

na dobre rozwiązanie, natomiast no kwestia tylko dogadania się z Panem Wójtem 

z Nieborowa i myślę, że gdyby tylko Wojewoda chciał to nie widzę takiego 

problemu, żeby się nie dogadał, znając Wójta z Nieborowa. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jakby Pan Radny Krzysztof Figat 

uczestniczył tak z nami na stałe i słuchał tych sesji od początku COVID-a, które 

są, to przecież był temat i mówiliśmy o tym, że była rozważana Kompina i 

Wojewoda wie o tym i jeżeli będzie taka potrzeba to na pewno wskaże. 

Przypominam tą sytuację ze Stanisławowem jaka była, no to przecież też to były 

na początku, kiedy Rząd widział, że ta druga fala rusza to szukane były miejsca 

w całym województwie i to służby Wojewody zarządzają, że tak powiem tym 

kryzysem covidowym i one wskazują. W tej chwili, tak jak powiedział Starosta 

Malczyk, sytuacja jest dynamiczna, ale na tą chwilę nie ma takie potrzeby, żeby 

uruchamiać kolejne punkty i czekamy na decyzję tutaj Wojewody, który ma obraz 

całej sytuacji, bo to nie jest tak, że mieszkańcy całego powiatu są przecież 

przewożeni do swoich szpitali, tylko to funkcjonuje inaczej w zależności od stanu 

pacjenta i w zależności od możliwości danych placówek, to tak jest 

rozwiązywane. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, dziękuję za tą uwagę, ja staram się w 

miarę możliwości i możliwości technicznych uczestniczyć jak najmocniej, 

natomiast ja tutaj dokładnie pamiętam o tym, jakie były założenia, natomiast 

pragnę przypomnieć, że to Wojewoda jest zobowiązany zorganizować miejsca 

covidowe, natomiast trochę to wygląda tak, że Wojewoda realizuje to rękoma 
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starostów konkretnie w naszym województwie a niekoniecznie to tak powinno 

być, bo to osłabia naszą służbę zdrowia i tutaj jednak ja w kwestii takiego 

przypomnienia, żeby Pan Wojewoda nie zapomniał, że ma możliwość 

skorzystania z takiego dobrodziejstwa jak Kompina. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok przez Powiat Łowicki.       

/Zał. Nr 14/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/250/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie 

pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 

rok przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze do tych zmian chciałbym 

wprowadzić autopoprawki, chciałem zgłosić 2 punkty – utworzenie zadania 

,,Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w 

budynkach Powiatu Łowickiego” i z wolnych środków przeznaczyć 120 tys. zł i 

zmniejszenie zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu 
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Łowickiego” a zwiększenie ,,Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice – Zakulin 

– chodnik w kwocie 50 tys. zł, chodzi o chodnik na terenie miejscowości 

Łyszkowice. Może ja się odniosę do tego drugiego punktu, o pierwsze poproszę 

Pana Starostę Malczyka. Chodzi o to, że rozmawiamy z Panem Wójtem na temat 

zrobienia chodnika w miejscowości Łyszkowice przy drodze do Zakulina i Gmina 

zamierza się dołożyć, dlatego tworzymy to zadanie, natomiast o tym drugim a w 

zasadzie pierwszy punkcie bardzo proszę Pan Starosta Piotr Malczyk. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeśli chodzi o pierwszy punkt – mamy na 

naszym powiecie kilka budynków, które nie są do końca przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych i dlatego też czynimy kroki, głownie chodzi o budynek na 

Świętojańskiej, tam osoba, która od nas wydzierżawia budynek prowadzi 

działalność leczniczą dla dzieci, potrzebuje lepszej dostępności i w związku z 

tym, że my jesteśmy właścicielem to musimy dostosować ten budynek dla osób 

niepełnosprawnych a także inne budynki, jeżeli uda się w tej kwocie to będziemy 

chcieli również dostosować do osób niepełnosprawnych. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Już Pan Starosta mówił o budynkach na Świętojańskiej 

to tam problem z rozchodzącym się fundamentem, bo te budynki są zabytkowe i 

coś w tym temacie też będziemy robić? Tam była kwota wpisywana ok. 50 tys. 

zł, ale tam jakoś nic tam się… Czy będzie w tym temacie razem też robione to? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o remont budynku na 

Świętojańskiej to na pewno to będą dużo, dużo większe kwoty, złożyliśmy 

wniosek o dofinansowanie, jeżeli nie otrzymamy środków na tą inwestycję to 

mamy plan B – będziemy wykonywać projekt budynku na Świętojańskiej, 

ponieważ jeszcze kilka elementów trzeba dostosować pod kątem bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego a także to, co Pan Radny zauważył, że są też problemy 

związane z fundamentem, natomiast podstawą jest zrobienie projektu. W tym 

dofinansowaniu, o które się ubiegaliśmy było zaplanowane również wykonanie 

projektu, jeżeli otrzymamy to dofinansowanie to zrobimy projekt i wykonamy 

inwestycję, jeżeli nie otrzymamy dofinansowania to wykonamy projekt i 

będziemy starali się remontować budynek na tyle, na ile pozwoli nam budżet. 

Radny Krzysztof Górski: Ja jeszcze słówko, jeżeli chodzi o przystosowanie 

budynków do osób niepełnosprawnych, a jak wygląda sprawa w naszym 

głównym budynku na Stanisławskiego? Bo tam chyba nie ma możliwości za 

bardzo wejścia. Skoro ten temat ruszamy, może warto by i tu pomyśleć. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o nasz budynek to jest 

wykonany projekt remontu tego budynku, również został złożony wniosek do 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, jeżeli nie dostaniemy na remont tego budynku 
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dofinansowania to na pewno będziemy starali się w kolejnych latach o uzyskanie 

takiego dofinansowania. Jest to budynek pod konserwatorem, z tego co Państwo 

wszyscy wiecie, więc wykonanie dużych tak naprawdę remontów, co też jest 

widoczne nawet w Stanisławowie, pewnie wiecie Państwo, że i w Stanisławowie 

też są duże problemy z dostosowaniem tego budynku do różnych przepisów 

obowiązujących i to jest podobna sytuacja. Na pewno będziemy chcieli to w 

przyszłości rozwiązać, na chwile obecną wygląda to tak, że czekamy na 

informację czy otrzymamy dofinansowanie, jeżeli nie to będziemy dalej 

analizować pod jakim kątem możemy ten budynek dostosować, również i 

remontować, bo tego też wymaga, aby o niego zadbać, bo jest to budynek 

reprezentujący również Radę Powiatu, nie tylko Zarząd, więc okaże się czy 

dostaniemy dofinansowanie a jak nie to będziemy ubiegać się z innych źródeł. 

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem, że to trudny temat, domyślam się, że w 

budynku objętym Konserwatorem Zabytków jest trudno cokolwiek zrobić i 

zmodernizować, ale mamy 3 budynki przy Stanisławskiego, 2 są przystosowane 

a ten nasz nie. No może nawet nie przy głównym wejściu, ale rzeczywiście ludzie 

niepełnosprawni odcięci są u nas od możliwości wejścia, nawet na parter. 

Dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Przyjrzymy się, dlatego też podejmujemy 

taką inicjatywę, przesuwamy środki, że rozpocząć tą ważną właśnie sprawę dla 

osób niepełnosprawnych, ponieważ widzimy te potrzeby i na pewno po kolei, na 

tyle na ile będzie budżet pozwalał będziemy wdrażać takie poprawy 

infrastruktury. 

Radny Krystian Cipiński: Jeżeli mowa o Funduszu Inwestycji Lokalnych to dziś 

ukazała się informacja o wynikach i w województwie łódzkim żadna z gmin 

łowickich, w tym również powiat łowicki nie otrzymały dofinansowania, więc nie 

wiem czy będą Państwo próbować kolejnym razem składać jeszcze czy szukać 

jakiejś alternatywy? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No właśnie Radny Krystian Cipiński mnie 

uprzedził tutaj. No więc nie jest tak, że zawsze będziemy te pieniądze dostawać i 

zawsze nam się będzie udawało, także to jest taki przykład, że nie zawsze 

wszystko się udaje, więc cieszmy się z tego co mamy i co udaje nam się dostać i 

nie przechodźmy do tego do porządku dziennego, bo to nie jest takie proste. 

Myśmy składali do tego FIL-a też między innymi tam były te budynki na 

Świętojańskiej, ale też było i to, no chcielibyśmy też zrobić zarówno projekt, jak 

i remont całego zaplecza szkolnego Ośrodka Specjalnego na ulicy Powstańców, 

to będzie bardzo duża inwestycja, tam jest wszystko potrzebne do zrobienia, ja 

chyba o tym wspominałem na jakiejś sesji i nie otrzymaliśmy dofinansowania. Z 
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tego co wiem jeszcze ma być w tym roku jedna edycja FIL-a a przynajmniej miała 

być. Czy to będzie podtrzymane czy się zmieni – tego nie wiemy, natomiast mamy 

już gotowe projekty po to, żeby się ubiegać, natomiast w tej chwili jakby 

priorytetem staje się temat, który dziś się finalizuje, jeśli mówimy o kilkuletnich 

inwestycjach – to jest sala gimnastyczna przy ZSP Nr 4, ta sala według 

kosztorysu, który ja widziałem na finiszu kosztować będzie 8 mln zł, składamy, 

dzisiaj do północy jest możliwość złożenia wniosku do ,,Sportowej Polski” do 

Ministerstwa Kultury i Sportu i taki wniosek będziemy składać, no i na drugą 

część pewnie z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który będzie będziemy się 

starali pieniądze pozyskać, bo to jest inwestycja, którą traktujemy jako 

priorytetową w tej chwili a przypomnę, że oczekujemy w napięciu na ukazanie 

się w Funduszu Dróg Samorządowych listy dofinansowań, bo tam najważniejsza 

nasza inwestycja się znajduje i to jest most w Kompinie, dlatego też jeszcze raz 

powiem, cieszmy się z tego co mamy, będziemy oczywiście zabiegać i starać się 

o to, aby było tych środków pozyskanych jak najwięcej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 16/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/251/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 17/ 

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.  

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

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

Łowickiego na lata 2021-2024. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ 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 18/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/252/2021 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2024. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 15 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 20/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie Państwo otrzymali, czy są 

jakieś pytania? 

Radna Katarzyna Słoma: Ja mam pytanie, ponieważ widzieliśmy, że pojawiła 

się uchwała Zarządu zmieniająca Regulamin Organizacyjny w Centrum Usług 

Wspólnych, ale wczoraj na Komisji Rewizyjnej Pan Starosta wspominał też o 

jakichś planach reorganizacji, jeśli dobrze zrozumiałam, w Starostwie. Czy 

można coś więcej powiedzieć czy to jest jakaś dopiero forma planowana? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To jest forma planowana, ale nie dotyczy 

Centrum Usług Wspólnych. 

Radna Katarzyna Słoma: Okej. 

Radny Krystian Cipiński: Ja właściwie nie mam pytań, chciałby właściwie 
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poprosić o to, by na przyszłość załączać do tego sprawozdania uchwały, jakie 

podejmuje Zarząd. Dobrze by było, żeby radni też wiedzieli jak wygląda ta 

uchwała konkretnie a nie tylko z nazwy. 

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

Zarządu?  

Radny Krystian Cipiński: Właściwie moja wypowiedź spotkała się bez żadnego 

echa i chciałbym powiedzieć, że jest to forma wniosku, więc jeżeli można 

poprosić, to żeby faktycznie coś takiego wdrożyć na kolejnej sesji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj informacja, uchwały Zarządu 

są na BIP-ie, można zawsze z nimi się zapoznać, które są podejmowane. Ale jeżeli 

Radnego jest taka prośba to myślę, że nie jest problemem, by w tym sprawozdaniu 

Zarządu znajdowały się również uchwały. 

Radny Krystian Cipiński: Nie Panie Przewodniczący, to jeżeli uchwały są na 

BIP-ie to już nie potrzeba. Przepraszam, nie wiedziałem, że są publikowane, 

spróbuje odszukać. 

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

Zarządu? Nie widzę. 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 25 lutego uczestniczyłem w 

posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu, 8 marca z Panem Starostą Piotrem 

Malczykiem złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą uczestnikom 

akcji odbicia z więzienia UB Żołnieża Armii Krajowej, członka Szarych 

Szeregów Zbigniewa Fereta pseudonim ,,Cyfra" w 76 rocznicę tego wydarzenia. 

25 marca w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze brałem udział w 

uroczystości związanej z zawierzeniem Powiatu Łowickiego Niepokalanemu 

Sercu Maryji, 29 marca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję, czy są 

pytania? Jeżeli nie ma przechodzimy do punktu 17. 

Ad. pkt 17 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 
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Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie głosu, jest tak 

fatalny odbiór dzisiaj, że nie wiem, może 40% udało mi się wysłuchać dzisiejszej 

sesji, w związku z powyższym złożę dwie petycje, a właściwie zapytania. Jedna 

to dotycząca BRD a druga remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawy, 

także w dniu jutrzejszym zapytania dotrą do Zarządu i proszę o rzeczową 

odpowiedź. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tutaj od razu mogę powiedzieć, 

że te problemy techniczne występują praktycznie na każdej sesji, dzisiaj może 

bardziej niż wcześniej, natomiast muszę powiedzieć, że musimy się przyzwyczaić 

do tej rzeczywistości, ja zwykle mówiłem o tym, że to nie jest odległa przyszłość, 

że my wrócimy do stacjonarnych obrad, okazuje się, że perspektywy, że my 

wrócimy to ja na razie nie widzę, w związku z tym musimy się przyzwyczaić do 

tych obrad, które prowadzimy online z konsekwencjami w postaci takiej, że nie 

zawsze słyszymy wszystko to, co na tej sesji jest, natomiast musze powiedzieć 

jedną rzecz – my, jako tutaj Biuro Rady staramy się, żebyście Państwo mieli jak 

najlepsze warunki, natomiast muszę powiedzieć, że nie zawsze nam się to udaje, 

dlatego też w takiej formie, jak Pan Radny to przedstawił można również. No 

mówię, to jest niezależne od nas, będziemy się starali, żeby kolejne były bez 

problemów, ale mówię, to nie jest od nas zawsze zależne. Czy są inne wolne 

wnioski? 

Radny Michał Śliwiński: Czwarta to już będzie sesja jak pytam się co z 

szerokością drogi Goleńsko – Niedźwiada, szczególnie na tych dwóch zakrętach, 

bo ostatnio jadąc do Łowicza spotkałem się z Policją, która właśnie na tym 

odcinku wypytywała co dzieje, że ta droga ma takie przewężenie, zwracałem 

uwagę policji, że były 3 razy już na sesji Zarząd pytałem co z tym zostanie 

zrobione. No mimo to oni i tak muszą interweniować, bo ta droga no jest 

przewężona na tym odcinku i takie były sygnały od mieszkańców tutaj na ten 

problem Panie Starosto Malczyk, no trzeba się nad nim pochylić. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, jeżeli chodzi o ten temat, o którym 

mówi Pan Radny Śliwiński to tym tematem się zajmujemy, Powiatowy Zarząd 

Dróg również a jeżeli policja ma jakieś uwagi to na każdym posiedzeniu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mają swojego przedstawiciela i również 

mogą taką drogę wykorzystywać. Natomiast ja mam jeszcze jeden ważny temat, 

tak jak na jednej z komisji poruszałem temat zakupu tomografu komputerowego, 

który udało się pozyskać Zespołowi Opieki Zdrowotnej, głównie przy udziale 

Pani Dyrektor i pozytywnej opinii Pana Wojewody, z czego bardzo się wszyscy 

cieszymy, to te środki, które są obecnie w budżecie 1,2 mln zł one nie są 

oznaczone na jaki sprzęt mają być przeznaczone, na jaki zakup sprzętu, dlatego 
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jeżeli nikt nie wnosi uwag to będziemy chcieli zakupić rentgen, który również jest 

niezbędny przy obecnej sytuacji, więc jeżeli nikt nie wniesie uwag to będzie to 

oznaczało, że nie ma sprzeciwu, będziemy chcieli jak najszybciej to urządzenie 

zakupić, bo w obecnej sytuacji często ulega awariom jedno czy drugie urządzenie 

i dlatego musimy szybko wyjść naprzeciw temu problemowi. Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja rozumiem, że sprawa, no tu 

rozmawialiśmy na Komisji Gospodarczej szerzej na te tematy, sprawa rezonansu 

rozumiem, że nadal będzie czekała, bo wiem, że jest postępowanie, procedura 

będzie w 2021 roku przygotowawcza pod zakup na 2022 rok, rozumiem, że jest 

to sprawa aktualna. Wiadomo, że taka kolej jest a nie inna, ale temat rezonansu 

nie upadł? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: W żadnym wypadku nie upadł, możliwe 

że będzie nowy rezonans na przełomie obecnego i przyszłego roku, to wszystko 

będzie zależeć od prac remontowych głównie. Mamy wstępną lokalizację, jutro 

będę rozmawiał też z dyrekcją i tutaj z osobą, która tą koncepcję prowadzi i 

dlatego mam nadzieję, że na przełomie tego i przyszłego roku to urządzenie 

będzie już w szpitalu, wszystko będzie zależeć głównie też od remontu, który 

trzeba będzie wykonać i dostosować do pomieszczenia pod rezonans, ale 

oczywiście zrobimy wszystko, żeby to urządzenie było jak najszybciej i żeby 

spełniało oczekiwania. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, pozwolę sobie wysłać do 

Pana drogą mailową kolejny raz interpelację o zakup i instalacje defibrylatora 

AED w budynku Starostwa Powiatowego. Kilka przykładów z ostatnich miesięcy 

pokazało, że jest to urządzenie bardzo potrzebne, dotychczas moja propozycja nie 

spotkała się z akceptacją, więc pozwolę sobie jeszcze raz przedłożyć podobną 

interpelację i chciałbym zaznaczyć, że nie jest to urządzenie, które wymaga 

obsługi wykwalifikowanej osoby. To jest urządzenie, które prowadzi zwykłego 

,,Kowalskiego” za rękę i jest tak przewidziane, że każdy, kto znajdzie się akurat 

w pobliżu tego urządzenia i takiej niebezpiecznej sytuacji będzie mógł z niego 

skorzystać, także to jest jedna rzecz. Druga rzecz Panie Przewodniczący to 

chciałbym zapytać o audycję w Radiu Victoria, przypomina sobie, to właściwie 

do Pana Starosty pytanie, bo przypominam sobie, że na początku kadencji była 

taka zapowiedź, że te audycje samorządowe, które finansuje Powiat Łowicki będą 

przewidziane dla wszystkich klubów, jest ich 4. Dotychczas mieliśmy okazję 

tylko po tej zapowiedzi być raz w Radio Victoria, od tej pory już takiego 

zaproszenia nie było, w związku z tym być może takim fajnym układem w 
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kierunku innych klubów byłoby zaproponowanie życzeń wielkanocnych na 

antenie Radio Victoria, także poddaję coś takiego pod rozwagę i rzecz… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Mogę od razu? 

Radny Krystian Cipiński: Proszę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, faktycznie tak trochę nam się 

zapomniało o tym, ale już w kwietniu ja rozmawiałem, byłem teraz w Radiu na 

audycji i poprosiłem, po prostu Radio jakby nie kontrolowało tego a myśmy też 

nie wspominali, natomiast przypomnę, że nie ma takiej praktyki w samorządach 

i w samorządzie miejskim również nie ma takiej praktyki, że wszystkim klubom 

oddaje się głos i w kwietniu nadrobimy to, ci szefowie klubów otrzymają telefon 

z Radia, celem umówienia się na audycję. I to drugie co tam było…? 

Radny Krystian Cipiński: Defibrylator. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, nie, jeszcze związane z… bo o 

defibrylatorze t na pewno Wicestarosta, ale jeszcze… No dobra, no to… 

Radny Krystian Cipiński: Życzenia wielkanocne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: A, jeśli idzie o życzenia to już za późno. 

Radio ma swój rytm i już jest po czasie, i tak nagrywaliśmy to… 

Radny Jerzy Wolski: Może Boże Narodzenie weźmy pod rozwagę, bo to już 

niedługo będzie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: A to te wierzące. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, to dobra praktyka. To, co Pan 

zaproponował względem innych klubów w Radzie Powiatu Łowickiego uważam, 

że to jest bardzo dobra praktyka i to powinien każdy samorząd brać z tego 

przykład. Ale korzystając z tego, że jestem przy głosie to chciałbym takie 

drobnostki jeszcze zgłosić, właściwie nie mamy okazji teraz się widzieć face to 

face, więc korzystam z okazji i chciałbym zgłosić takie drobnostki, w normalnym 

trybie bym tego na sesji nie podnosił, ale jeden ze znajomych zasugerował mi, by 

przyjrzeć się ścieżkom rowerowym. W punktach, gdzie ścieżki rowerowe łącza 

się z asfaltem są podobno bardzo wysokie i niewygodne, więc jeżeli można by 

było im się przyjrzeć i lepiej wyprofilować, to byłoby to bardzo cenne dla 

wszystkich użytkowników tych ścieżek. I druga sprawa to już absolutna 

drobnostka, przekrzywiony znak na drodze powiatowej przy Pszczółce na ulicy 

Chełmońskiego, jeżeli można by było też na to zwrócić uwagę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Mam nadzieję, że Pani Dyrektor Gajek 

ogląda i wykona tą prośbę. 
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Radny Krystian Cipiński: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko w tym pierwszym temacie, jeżeli 

chodzi o defibrylator. Warto, aby ustosunkować to pismo, bo tak naprawdę ja 

wiem w jakich miejscach powinno się defibrylatory instalować, są pewne takie 

procedury, żeby nie instalować ich wszędzie tam, gdzie komuś to się podoba i 

mam nadzieję, że będzie to jakoś tak ustosunkowane, że nie będzie on po prostu, 

żeby był, tylko będzie z jakiegoś powodu jakby w każdym miejscu taki 

defibrylator umieścić. Tu chodzi o to, aby wykazać statystykę, aby można było to 

urządzenie zainstalować, bo tak naprawdę był również pomysł w szkołach 

swojego czasu. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli będzie problem z taka statystyką 

to ustawia się je w tych miejscach, gdzie w przeciągu ostatnich dwóch lat doszło 

do zatrzymania krążenia i taka statystyka wtedy przekazywana ma sens, aby taki 

defibrylator powstał, dlatego często są to miejsca, gdzie jest bardzo dużo osób, 

czyli na przykład… 

Radny Michał Śliwiński: Wydział Komunikacji. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: …czyli na przykład stacja kolejowa, 

stacja metra czy też centra handlowe, natomiast nie przypominam sobie, żeby w 

Starostwie doszło do zatrzymania krążenia. 

Radny Krystian Cipiński: No myślę, że lepiej działać w myśl zasady lepiej 

zapobiegać niż leczyć, więc powoływanie się na statystyki tutaj może być nieco 

mylące. W budynku Starostwa bardzo dużo interesantów oczekuje obecnie na 

załatwienie spraw, szczególnie właśnie w budynku tym sąsiadującym z 

budynkiem głównym, o którym wspomniał Pan Radny Śliwiński, w Wydziale 

Komunikacji. No myślę, że warto zapobiegać niż leczyć i wziąć faktycznie pod 

uwagę instalację takiego defibrylatora w miejscu użyteczności publicznej, gdzie 

przewija się bardzo dużo osób. 

Radny Jerzy Wolski: Nie nakręcajmy tych statystyk na siłę. 

Radny Krzysztof Górski: Ja jeszcze słówko odnośnie tego sprzętu dla szpitala. 

Ja rozumiem, że to co wczoraj rozmawialiśmy na Komisji Budżetowej, czyli 

możliwość zainstalowania nowego rentgenu do końca tygodnia jest aktualna? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Rentgen czy rezonans? Tomografu. 

Radny Krzysztof Górski: Nie, ja mówię o rentgenie. Wczoraj na Komisji 

Budżetowej pytałem się, była wstępna informacja, że ten rentgen, który jest tak 

potrzebny będzie jeszcze w tym tygodniu. Czy to jest realne? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tu mówiliśmy o tomografie, dyrekcja 

otrzymała tomograf, w przeciągu kilku dni będziemy chcieli wyremontować to 
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pomieszczenie, dzisiaj Pani Dyrektor dostała telefon również z rezerw 

materiałowych, kiedy może dostarczyć, więc tak naprawdę mam nadzieję, że jutro 

uda się ten stary tomograf już z tego naszego szpitala przesunąć i będziemy mogli 

to pomieszczenie wyremontować a w przeciągu tygodnia lub dwóch, jeżeli będzie 

remont przechodził pozytywnie zamontować nowy tomograf i w następnej 

kolejności będziemy również działać, żeby zakupić nowy rentgen, taka kolejność. 

Radny Krzysztof Górski: Dobrze, a jeszcze jeśli mogę w swoim stałym temacie 

spytać, czy będą jakieś konkrety odnośnie projektu tego traktu? Chodzi o ten 

odcinek do Bobrownik, o który Gmina Łowicz wystąpiła, żeby zamienić drogę… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Musimy jeszcze chwilkę poczekać do 

ogłoszenia wyniku naboru na Fundusz Dróg Samorządowych i wtedy myślę, że 

przejdziemy do konkretów dlatego, że tam może na liście znajdzie się 

wspomniana droga i wtedy będziemy rozmawiać z Wójtem dalej, jesteśmy z 

Wójtem w kontakcie nie tylko w tej sprawie, także bardzo dobrze nam się 

współpracuje z Wójtem Barylskim i myślę, że tam wszystko zakończy się to 

dobrze. No miało być ogłoszone chyba 2 tygodnie temu, nie wiem, FIL-a ogłosili 

a jeszcze FDS-u nie ogłosili, także musimy poczekać jeszcze. 

Radny Krzysztof Górski: Dobra, dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Figat: Do Pana Starosty Malczyka, miało być… (przerwane 

połączenie) 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Krzysztofie, nic nie słyszymy. 

Proszę coś zrobić z mikrofonem, bo nic nie słyszymy. 

Radny Krzysztof Figat: …tego tomografu dzisiaj na sesji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie słyszeliśmy pytania. 

Radny Krzysztof Figat: Umawialiśmy się ze Starostą Malczykiem na informacje 

na temat tomografu na sesji, na komisji się umawialiśmy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pan Starosta już informował, ale 

bardzo proszę. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli te informacje, na które czekał Pan 

Radny Krzysztof Figat do Pana nie dotarły to sprawdzę i w dniu dzisiejszym będę 

chciał, żeby dotarły, jeżeli nie to najpóźniej jutro, jeżeli nie dotarły, bo poleciłem, 

aby wysłane zostały. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, chciałbym jeszcze 

powiedzieć o temacie, o którym ostatnio rozmawialiśmy a mianowicie chodzi o 

utworzenie bezpiecznego kąpieliska. Złożyłem interpelację, w której poprosiłem 
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o utworzenie zespołu, który by mógł się utworzeniem takiego kąpieliska zająć. 

Otrzymałem odpowiedź o niezabezpieczeniu środków, o braku środków w 

budżecie na rok 2021 na utworzenie takiego kąpieliska i nieuwzględnieniu 

środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest jakby niewspółmierne do 

tego, co było przedmiotem mojego zapytania. Uważam, że jest to ucieczka a od 

tego tematu nie uciekniemy. Niedługo zrobi się ciepło, niedługo będzie sezon letni 

i znów mieszkańcy ruszą na niebezpieczny akwen, jak na przykład Rydwan. 

Sugeruję, by powrócić do tej sprawy, na razie nie zgłaszam tego na piśmie, ale 

Panie Starosto, proszę żebyśmy podeszli do tego tematu na poważnie, wciągnęli 

w dyskusję możliwie jak najszersze grono, które tym tematem mogą faktycznie 

się zająć i utwórzmy wreszcie w Łowiczu bezpieczne kąpielisko. Nie mówmy o 

tym, że to kąpielisko powstanie na zbiorniku wodnym retencyjnym planowanym 

na osiedlu Górkach, bo z tego, co ostatnio usłyszałem to jest to inwestycja, która 

powstanie za kilkanaście a może kilkadziesiąt lat, więc kolejne lata uciekną nam. 

Działajmy na istniejących już zbiornikach. Dziękuję serdecznie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tu może zrobię rzecz, którą rzadko robię, 

ale odniosę się do działalności poza Radą. Naprawdę nie ma sensu mnie zaczepiać 

w internecie, tylko trzeba słuchać co mówię. Przecież ja wyraźnie powiedziałem, 

że Rydwan i ten temat to jest temat z Lasami Państwowymi, który jest nie do 

przejścia, bo byłem świadkiem jak chciano tam zrobić kąpielisko i to się nie udało. 

Natomiast nie mamy innego wyjścia, szczególnie my jako powiat z tymi naszymi 

zadaniami, nie mamy wyjścia, żeby współpracować z jedną z gmin. Był Pan 

Radnym poprzedniej kadencji w mieście Łowicz, przecież miał Pan zarówno 

Burmistrza za sobą, jak i możliwości finansowe miasta, które są 

nieporównywalne z możliwościami powiatu i też Pan nic w tym temacie nie 

zrobił. Otwarcie mówimy, trzeba rozpocząć prace, ale zespół, który w Radzie 

powołamy, no to możemy go powołać, tylko po co? Dlatego, że tutaj jest z jednej 

strony powiat partnerem, z drugiej miasto lub gmina Łowicz i jeszcze Wody 

Polskie i ewentualnie trzeba szukać wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim. No 

nie wyobrażam sobie, że powołujemy zespół i dodatkowo jeszcze jeden zespół, 

gdzie łaskawie nam ktoś z Marszałkowa czy z Wód Polskich przyjedzie albo nie 

przyjedzie, dopisze się do niego albo nie dopisze, no to tak nie działa, 

przynajmniej z mojej praktyki to tak wynika, dlatego odpowiedź jest taka. No 

nawet jeżeli mówimy o Rydwanie, to Wójt Gminy Łowicz myślę, że powinien 

być bardziej adresatem, bo ja wiem i ja już się nie dam w to, zresztą na pewno 

Wicestarosta tez to potwierdzi, nie dam się wciągnąć w rozmowy z Lasami 

Państwowymi, bo to jest po prostu i strata czasu i energii i uważam, że to jest… 

jestem raczej człowiekiem, który stawia sobie cele trudne i stara się je osiągać, 

natomiast no tutaj ja się nie wplącze jeszcze raz w walkę z Lasami Państwowymi, 
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bo ja byłem zaangażowany też w ten projekt chłopaków, którzy w Głownie 

otworzyli to kąpielisko, tam ten Wake Park i to był absolutnie mur, którego 

Wojewoda nie był w stanie przejść. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, akurat Rydwan to był przykład 

miejsca, w którym dochodzi do tragedii, ja nie mówię, żeby to kąpielisko na 

Rydwanie akurat tworzyć, bo wiemy jakie tam są uwarunkowania prawne, jak 

trudno rozmawia się akurat w tym temacie z Lasami Państwowymi. Sugeruję 

tylko, by powiat wziął na siebie funkcję lidera, bo przecież to mieszkańcy Powiatu 

Łowickiego toną na niebezpiecznych kąpieliskach. Nie tak dawno, bo w zeszłym 

roku były chyba tabliczki sugerujące, że nie można kąpać się w tych miejscach, 

również chyba nad Bzurą taka tabliczka stoi, no to nie rozwiązuje sprawy. My 

musimy podejść do tego systemowo, musimy podejść do tego 

interdyscyplinarnie, bo przecież powiat to duży obszar, to jednostka samorządu, 

która skupia blisko 80 tys. mieszkańców i tylko współpraca z różnymi 

podmiotami i innymi gminami może dać nam gwarancję sukcesu. I Panie 

Starosto, jeżeli Pan się odwołuje do mojej historii zawodowej czy też społecznej 

to ja mogę odbić piłeczkę, przecież Pan był doradcą Wojewody, jak dobrze 

pamiętam, też miał Pan, właściwie też, miał Pan ogromnie nieporównywalnie 

większe możliwości, by poruszyć taki temat, no jednak wciąż jest nierozwiązany. 

Do tej pory mają Państwo bardzo dobre konotacje z administracją centralną i jak 

trzeba to Państwo się tym chwalą, gdy nie potrzeba – jest o tym cicho. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie no, absolutnie nie zgodzę się z tym co 

powiedział Radny Krystian Cipiński. No przecież powiedziałem, że razem z 

Wojewodą próbowałem przeforsować projekt utworzenia kąpieliska, natomiast 

nie udało się ponieważ problemem były zasady, sposób funkcjonowania i decyzje 

podejmowane przez właściciela, czyli Lasy Państwowe. Ja byłem w ten projekt 

zaangażowany, dlatego wiem, że to nie tędy droga, natomiast Pan Radny Cipiński 

mówi o tym, żebyśmy byli liderem. Ja myślę, że my swoje robimy, jesteśmy po 

rozmowach z Wodami Polskimi, jesteśmy też po rozmowach z Wójtem Gminy 

Łowicz, jesteśmy przed rozmowami z Urzędem Marszałkowskim i jeżeli będzie 

wola tych wszystkich podmiotów to wtedy usiądziemy i zaczniemy już, 

przejdziemy do konkretów. Na razie deklaracje wstępne są, natomiast też 

sytuacja, którą mamy nie sprzyja temu, aby kilka razy w tygodniu spotykać się w 

jakimś tam zespole, bo wiadomo jaka jest sytuacja, dlatego to wszystko dzieje się 

wolniej i prosimy o cierpliwość. W tej chwili Powiat Łowicki nie ma takiej 

możliwości i proszę nie zrzucać na nas odpowiedzialności za rzeczy, na które my 

i literalnie i jakoś tam tak jak Pan mówi, żebyśmy byli liderem nie mamy wpływu, 

bo przypisywanie nam tego, że ludzie kąpią się w miejscach, w których nie 

powinni się kąpać no to ani właściwy adres, ani… uważam, że to trochę jest nie 
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na miejscu. Powiat, jako powiat nie ma takiej możliwości, żeby na pstryknięcie 

utworzyć kąpielisko gdziekolwiek. Przede wszystkim rozmowa z gminami, 

gminy mają i większe środki i możliwości i mają to również w zadania 

powpisywane, np. czymś takim mógłby już od dawna zająć się Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, tak jak ośrodki sportu i rekreacji prowadzą zalewy czy w 

Skierniewicach czy w Rawie Mazowieckiej. Rzadko się zdarza, ja się nie 

spotkałem z tym, żeby powiat prowadził kąpielisko na akwenie zamkniętym. 

Natomiast chcemy na pewno i będziemy to robić, czy to zrobimy szybko czy 

wolniej, niektóre rzeczy nam idą nam nad wyraz szybko, czasami jesteśmy 

zaskoczeni tym a niektóre natomiast ciągną się i możecie Państwo do tego wracać 

i mówić tam, że my czegoś tam nie zrobiliśmy, no takie jest życie. Staramy się 

jak możemy, myślę, że w wielu sferach a szczególnie ostatnio, jeśli idzie o szpital, 

no to też udało się przecież ten tomograf nie za nasze załatwić pieniądze. Staramy 

się to robić, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny jest nr 1, bo jeżeli nie 

będzie pieniędzy no to niestety nie uda się, dlatego wszystko wymaga spokoju, 

trzeba poczekać na wdrażanie, wchodzi nowy budżet unijny, tam będą środki na 

zbiorniki retencyjne na pewno, natomiast no jeszcze tego nie ma, jeszcze nie 

można po to aplikować, jeszcze nie ma w ogóle zasad, nie ma nic, więc musimy 

czekać. A w tych miejscach, które Pan wskazuje no to my nie jesteśmy w stanie, 

ja absolutnie nie podejmę się i jeszcze raz proszę, aby mnie nie zaczepiać w tym 

temacie, bo to powoduje jakieś wylewanie negatywnych emocji czy frustracji tam 

w internecie czy również członków, że tak powiem grupy, z którą Pan 

współpracuje, co jest w ogóle jakimś dla mnie kosmosem, dlatego, że my 

naprawdę nie możemy tego zrobić, nie możemy. 

Radny Krystian Cipiński: Krytykę też czasem trzeba umieć przyjąć, Panie 

Starosto, to nic złego, że ludzie wyrażają swoje opinie, tym bardziej, że teraz jest 

łatwiej taką opinię wyrazić w internecie i to nic dziwnego. Panie Starosto, po raz 

kolejny przywołuje Pan akurat przykład Rydwanu i tego parku Wake Park. Ja ten 

przypadek bardzo dobrze znam i pamiętam jakie tam były komplikacje. No cóż, 

nawet nie marzę o tym, żeby tam to kąpielisko powstało, ale moją intencją jest to, 

aby utworzyć bezpieczne kąpielisko w innym miejscu i odciągnąć uwagę 

mieszkańców, którzy akurat tam się kierują, bo innego miejsca obecnie w 

powiecie nie ma. My będąc Radą Powiatu troszczymy się o mieszkańców powiatu 

łowickiego, a w skład przecież powiatu wchodzą inne gminy, więc tutaj no nie 

można wybiorczo tego traktować, że akurat jedna gmina  powinna się tym zająć i 

my umywamy od tego ręce. Być może nie musimy my jako powiat tego 

finansować, chodzi po prostu o to, żeby porozmawiać, żeby jakkolwiek 

dyskutować w tym zakresie i wypracować jakieś stanowisko. To jest na pewno 
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proces, to jest na pewno rzecz niełatwa, która nie zadzieje się w tym roku, ale ja  

otrzymałem od Państwa odpowiedź na zasadzie nie mamy pieniędzy i nigdy nie 

będziemy mieć a może w przyszłości powstanie to kąpielisko na zbiorniku, które 

jak Pan zapowiedział kilkanaście a może za kilkadziesiąt lat. Proponuję wrócić 

do tematu, nie obrażajmy się na siebie, bo przecież nie o to w tym wszystkim 

chodzi. Różnimy się, ale różnimy się pięknie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja się na nikogo nie obrażam, nie wiem w 

którym momencie Pan zauważył, że ja się tam na kogoś  obraziłem. Chodzi mi o 

taką rzecz, że Pan nie wskazuje, więc jest tylko jedna możliwość w tej chwili, 

żeby zrobić ad hok kąpieliska i po prostu nie możemy tego zrobić. Jeżeli Pan 

zadaje oficjalne pytanie to ja Panu oficjalnie odpowiadam, natomiast mówię, że 

rozmawiamy z Wójtem Gminy Łowicz, rozmawiamy o tym, żeby kąpielisko 

wokół Łowicza jak najszybciej powstało. No nie będziemy wszystkich radnych 

zapraszali na te spotkania, Pan wybaczy. Po prostu wiemy jakie jest zadanie, 

wiemy jaka jest potrzeba i na miarę naszych możliwości to robimy. 

Radny Krystian Cipiński: Moją intencją w kontekście powoływania tego 

zespołu nie jest to, aby tworzyli go wszyscy radni no bo to jest zespół, a tak to 

przecież sugerowałbym, żeby to był temat podejmowany tylko przez Radę. 

Chodzi mi o to, żeby tam byli przedstawiciele, możliwie jak najliczniejsi 

przedstawiciele różnych środowisk, które mają wpływ na to, żeby taki zbiornik 

powstał. Na pewno ktoś, kto reprezentuje straż pożarową, ratownictwo wodne, 

ktoś od planowania przestrzennego. Ja nie mam takiej wiedzy, gdzie obecnie  

mogłoby takie kąpielisko się zlokalizować. Myślę, że może wśród nas mało kto 

taką wiedzę i takie wyobrażenie. Mogę tylko zaproponować, żeby dalej odciągać 

uwagę od Rydwanu, który nie jest jedynym miejscem, gdzie są akweny wodne, 

stawy w Mysłakowie, być może niektóre nie będą w przyszłości użytkowane, nie 

wiemy tego, ale bez dyskusji się tego nie dowiemy. Być może partnerstwo 

publiczno-prywatne będzie tutaj jakimś rozwiązaniem. O tym wszystkim 

dowiemy się w sytuacji, kiedy będziemy mogli się spotkać i porozmawiać w 

odpowiednim gronie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze raz chciałbym tylko ten głos Pana 

Starosty powielić, ponieważ od 3 miesięcy czy 4 ten temat jest prowadzony i my 

podchodzimy do inwestycji właśnie, jak można to zauważyć odpowiedzialnie, 

dlatego zbiornik retencyjny jest tak naprawdę od kilkunastu, kilkudziesięciu lat 

prowadzony a my za swojej kadencji będziemy chcieli przeprowadzić analizę z 

wójtami, z odpowiednimi instytucjami, jak Wody Polskie, również z Panem 
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Burmistrzem, bo to jest blisko Górek i nie wiem dlaczego zbiornik retencyjny nie 

może być zbiornikiem rekreacyjnym dodatkowo. To jest najlepsza inwestycja 

łączyć dwa w jednym a podporą tego, mogę tylko przytoczyć, informacje jakie 

Pana Stowarzyszenie wstawiło 11 października 2018 roku, gdzie zbiornik 

retencyjny, jako bezpieczne kąpielisko w Łowiczu i ochrona przed powodzią w 

jednym. Z tego opisuje Pan, że może powstać w okolicach Łowicza i dlatego 

jakby jest to temat, który pewnie też i Pan kiedyś czy też Pana Stowarzyszenie 

poruszało, więc jest to odpowiedni kierunek. Nie mamy środków finansowych w 

dobie jeszcze pandemii, gdzie widzimy jakie mamy problemy na przykład z 

budynkiem na Świętojańskiej, który delikatnie mówiąc jest w złym stanie, z 

sytuacją w szpitalu, gdzie mamy do wyremontowania chirurgię, mamy w bardzo 

złym stanie kotłownię i dlatego chcemy zrobić projekt. W przyszłej pespektywie, 

z tego co wiemy prawdopodobnie będą środki na zbiorniki retencyjne i dopiszemy 

do tego również możliwości turystyczne, rekreacyjne. Mamy możliwość 

zaprojektowania, więc będziemy rozmawiać z samorządowcami, żeby wspólnie 

taki projekt zrobić, a jeżeli będziemy mieli takie możliwości finansowe, jak na 

przykład Kleszczów to będziemy sobie mogli robić co chcemy, natomiast trzeba 

podchodzić do tego racjonalnie. Przy obecnej sytuacji budżetowej budowanie 

zbiorników bezpiecznego kąpieliska to są bardzo duże kwoty, przy tym 

dodatkowo jeszcze zabezpieczenie w okresie, może i nie bardzo duże, ale było 

mówione, nawet odczytałem tutaj, bo mam napisane o zbiorniku retencyjnym, 

który pewnie w jakimś stopniu Pana Stowarzyszenie i pewnie Pan też popierali, 

więc nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy tego nie połączyć, żeby jak najmniej 

można powiedzieć obciążać budżet powiatu. 

Radny Krystian Cipiński: Cieszę się Panie Wicestarosto, że zadał Pan sobie 

trud, żeby odszukać w internecie nasza propozycję, z której absolutnie się nie 

wycofuję, bo uważam, że zbiornik retencyjny jest bardzo potrzebny a jego funkcją 

wtórną jest właśnie funkcja rekreacyjna i gratuluję, że poczynili Państwo 

pierwszy krok w tym zakresie, jednak mam świadomość, że jest to rzecz, która 

nie powstanie w ciągu roku, 5 lat, 10 a na pewno będzie to perspektywa 15, być 

może kilkudziesięciu nawet lat. I chciałbym Panie Starosto, nie, może Panie 

Wicestarosto, jeżeli już tutaj Pan ten temat wywołał, bo pewnie ma Pan jakąś 

wiedzę, jaka jest perspektywa, kiedy jest planowane powstanie tego zbiornika 

retencyjnego? I to chyba właściwie wszystko, bo mam teraz takie wrażenie, że 

albo się nie rozumiemy, albo Państwo czarują trochę rzeczywistość odciągają 

uwagę w kierunku Rydwanu i tego zbiornika retencyjnego, bo przedmiotem mojej 

interpelacji i mojego zapytania na poprzedniej sesji nie była budowa nowego 



43 

 

kąpieliska czy tworzenie jakiejś inwestycji, tylko utworzenie kąpieliska, co być 

może gdzieś wiązać się tylko z zagospodarowaniem jakiegoś miejsca. Formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego, co teraz jest dosyć modne w Polsce i 

samorządy się odblokowują na tego rodzaju inwestycje, tworzenie takich 

inwestycji w partnerstwie samorządu z podmiotem prywatnym być może wcale 

nie będzie generowało jakichś kosztów po stronie samorządu, także nie mówmy 

o tym, że jest to inwestycja, działanie, które może pochłaniać ogromne środki 

finansowe. Podkreślę jeszcze raz, że powinno to być zadanie międzygminne, więc 

nie tylko powiat powinien być tutaj partycypantem w kosztach. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Kolejny miesiąc Pan Radny tutaj z nami 

rozmawia i nie chce przyjąć naszej wizji, bo na tym to polega, że mamy jakieś 

tam wizje i jeżeli one się wykluczają, bo tak Pan pewnie uważa no to realizuje 

większość swoją wizję, takie są zasady. Ja mam propozycję taką, niech Pan 

porozmawia z Burmistrzem i z Dyrektorem OSiR-u, który chyba zresztą tutaj jest 

z nami i zróbcie to, niech miasto będzie liderem tego projektu. Jeżeli Pan mówi o 

stawach w Mysłakowie no to… to niemożliwe to jest, ale może Pan pokaże razem 

z Dyrektorem OSiR-u i Burmistrzem, że to jest możliwe. Możliwe jest moim 

zdaniem projekt długofalowy i myślę, że w ciągu 10 lat on zostanie zrealizowany 

pod warunkiem, że jeżeli zmienią się pewne czynniki, które będą miały wpływ na 

funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w budowę tego zbiornika – plan 

będzie dalej realizowany, bo nie ma Jerzego Wolskiego, ale też, bo gdy 

rozmawialiśmy na przykład o Zamku to śmiechem to było skwitowane. Ja 

powiem Panu, że oczywiście problem zbiornika, kąpieliska jest istotnym 

problemem, ale dużo większym problemem i to jest bardzo odczuwalne, 

szczególnie przy wizytach na sesjach rad gmin, jest problem śmieci i ja na 

przykład zapłaciłem za próbę, za namową wójtów powiatu łowickiego, od razu to 

podkreślam, próbę zaangażowania się w ten projekt dostałem po skórze, że tak 

powiem w szerszej perspektywie dlatego, że no ktoś to chciał sobie wykorzystać 

do swoich celów. Jest to też nauczka, żeby tak nie wychylać się z pewnymi 

rzeczami i nie bardzo wykraczać poza to, co jest w ustawie zapisane i jakie są 

zadania powiatu, dlatego proszę się nie dziwić. Budowa zbiornika retencyjnego 

jest perspektywą chyba najbardziej realną, oddaloną w czasie, oczywiście nie 

wyjdziemy w lipcu się wykąpać w kąpielisku pod Łowiczem, ale to jest realne i 

bezpieczne i namawiam wszystkich do zaangażowania się w ten projekt. 

Radny Krystian Cipiński: No i nam się nakręciła troszeczkę dyskusja, ale już 

tak kończąc. Panie Starosto, kolejny raz Pan dzieli Radę. Pan Przewodniczący w 
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bardzo piękny sposób potrafi powiązać wszystkich radnych a Pan cały czas dzieli. 

Tak jak Polska jest podzielona, tak my jesteśmy podzieleni – no zróbcie sobie, 

zróbcie sobie z Dyrektorem OSiR-u i zróbcie sobie z Burmistrzem. No jestem na 

sesji Rady Powiatu, reprezentuję mieszkańców powiatu i sprawa dotyczy 

mieszkańców powiatu. Kiedy wreszcie Panie Starosto przejdziemy do takiego 

jakiegoś normalnego trybu, trybu gdzie nie będzie tych podziałów, gdzie 

będziemy po prostu stanowić kolektyw? I niech Pan mi powie, żeby to tak 

wybrzmiało jasno, jaka jest faktycznie perspektywa utworzenia tego zbiornika 

retencyjnego? Który to może być mniej więcej rok? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem po raz który dzisiaj i po raz który 

to będę powtarzał, ale tak: mamy dwie wizje, Pan ma wizje taką, żeby ze stawu 

rybnego zrobić kąpielisko, tak ja to widzę i ma do tego prawo, tak to widzę, albo 

na Rydwanie, gdzie właścicielem są Lasy Państwowe i nie da się z nimi dogadać, 

nie chcę w to wchodzić. Moja wizja jest taka, poczekajmy trochę dłużej, zróbmy 

kąpielisko. Powiedziałem, że perspektywa 10 lat być może jest tą perspektywą a 

być może szybciej, być może to będzie perspektywa szybsza, o tym nie wiemy, 

bo to będzie zależne od środków unijnych, o których już mówiłem. Ja nie dzielę, 

tylko stwierdzam fakty. Pan też retorykę tutaj taką polityki warszawskiej 

wprowadza. Są dwie wizje zrobienia tego. Nie spieramy się o aborcję, nie 

spieramy się o jakieś tam inne rzeczy, tylko o dwie wizje utworzenia kąpieliska 

w Łowiczu. My realizujemy tą wizję, którą uważamy za najbardziej realną, 

możliwą, wymagającą cierpliwości, Pan chce innej wizji. Czy ja kogoś dzielę w 

ten sposób mówiąc o tym? To nie jest żaden podział. To jest normalne. Ludzie 

mają różne spojrzenia na różne sprawy i my w tej chwili, jeżeli przekonujemy do 

tego większość Rady do naszej wizji to realizujemy tą. Jeżeli Pan przekona, 

znaczy tutaj to nie ma co przekonywać dlatego, że to nie są nasze zadania, no nie 

wiem o czym my rozmawiamy…No dobra, to tyle, ja już więcej na ten temat nie 

będę zabierał głosu. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Ja może się odniosę tutaj do słów Pana Radnego 

Krystiana Cipińskiego. No faktycznie, dobrze zauważył Pan Wicestarosta, że no 

ten problem utworzenia tego kąpieliska no to wraca jak bumerang, o tym mówimy 

już 3, może 4 miesiące faktycznie. No ja też uważam, że ta rada działa, w 

poprzedniej kadencji nie znałam, nie wiem jak to się odbywało, ale uważam, że 

w tej kadencji faktycznie działamy odpowiedzialnie. Jeżeli coś chcemy zrobić, o 

czymś mówimy i chcemy zrobić to raczej prowadzimy to do końca, więc ja mam 

taką radę, może złą, ale chociaż trochę pomyślmy, myślami byjmy za tym 
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kąpieliskiem, a jeżeli się uda zacznijmy cokolwiek działać a resztę zostawmy na 

następną kadencję i może w ten sposób podejdźmy do tej sprawy, bo to no nie da 

się wszystkiego zrobić w jednej kadencji, no to nie ma siły, żeby to tak było, bo 

tak, jak tutaj Wicestarosta powiedział, żebyśmy mieli u siebie Kleszczów. Akurat 

Kleszczów trochę znam, dlatego zawsze się uśmiecham, jak wracamy do 

Kleszczowa, bo gdybyśmy mieli u siebie Kleszczów to pewnie to kąpielisko 

byłoby już zrobione. Dlatego taka moja rada, żebyśmy to chociaż myślami byli a 

jeżeli się uda to w następnej kadencji przyłożyli się do tego bardziej. 

Radny Krystian Cipiński: Pani Basiu, bardzo dziękuję za głos rozsądku. Ja tylko 

sugeruję, żeby zacząć cokolwiek działać, żeby zacząć planować, bo my być może 

obecnie nie jesteśmy na tyle zamożni, żeby realizować no koncepcję, która nie 

wiemy nawet jak ma wyglądać. Ja nie upieram się, żeby to było na Rydwanie czy 

Mysłakowie, bo ja tego nie wiem. Myślę, że odpowiedziałby na to zespół, którego 

obecnie nie chcemy powołać a właściwie powiem wprost – Pan Starosta nie chcę 

powołać. No zróbcie sobie z Dyrektorem OSiR-u i Burmistrzem – to nie jest 

dzielenie? No to jest dzielenie. Ja jestem tutaj radnym powiatowym a nie 

reprezentantem struktur miejskich. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: To znaczy może Panie Krystianie, nie to, że 

będę teraz broniła Pana Starosty, nie, absolutnie. Może Pan Starosta ma taką myśl, 

żebyście coś zaczęli robić a on pomoże, może w tym kontekście. No nie wiem, 

nie wiem jakie zamysły ma Pan Starosta, no tak myślę. Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, 

że troszeczkę marnujemy nasz wspólny czas w sprawach różnych, ponieważ tak, 

na tym forum na pewno nie rozwiążemy tego problemu. Chyba przy tym stole, 

przy tym ekranie przepraszam, jestem człowiekiem, który najdłużej walczył o to, 

żeby w Łowiczu było kąpielisko lub cokolwiek służącego ludziom do pływania. 

Jesteśmy tak położeni, że rozwiązanie sprawy w formie kąpieliska w Łowiczu 

będzie bardzo trudne. Zauważmy, Sochaczew, Kutno, Łęczyca, tam mają baseny 

a nie ma kąpielisk, bo nie ma możliwości. U nas jest perspektywa rzeczywiście 

przy tym zbiorniku retencyjnym pomyślenia o kąpielisku, ale jest to rzeczywiście 

bardzo odległa perspektywa. Miasto przy dzisiejszej sytuacji finansowej to nawet 

pomyśleć nie może o tym, żeby cokolwiek sfinansować czy dołożyć. Naszym 

zadaniem, jako Rady Powiatu i naszego Zarządu myślę byłoby dobrze, gdyby 

podjąć inicjatywę rzeczywiście wspólnych rozmów z władzami miasta, to z 

gronem naszych radnych, władzami gmin niektórych, które by chciały się w to 

zaangażować, bo nie ma nic lepszego niż dobrze przemyślany kierunek działania. 
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Ja może będę nudny, ale powiem Państwu szczerze, tak bardzo dużo głupich 

decyzji podjęto w naszych różnego rodzaju samorządach, że na przykład budowa 

naszej sali gimnastycznej przy ZSP Nr 4 jest naprawianiem błędu, który 30 lat 

temu ktoś podjął, bo sobie zrobił basen na terenie sali gimnastycznej, która dawno 

tam powinna stać i w którą byłem bardzo zaangażowany. Potem była możliwość, 

aby na rogu obecnej ulicy Kaliskiej i Starzyńskiego zrobić kompleks sportowy z 

pływalnią z odkrytym basenem, z boiskiem do koszykówki, siatkówki i 

zrobieniem tam mini kompleksu sportowego – też ktoś nie chciał tego zrobić, 

dlatego dzisiaj mamy takie czasy, że myślmy o tym, żebyśmy wszyscy byli 

zdrowi i żeby nasze firmy nie poupadały, natomiast uważam, że bez żadnych 

podziałów i żadnych niedomówień powinniśmy rzeczywiście nie wiem, pod 

agendą Starosty i Burmistrza, żebyśmy w kilka osób usiedli i spróbowali 

wytyczyć kierunek, bo rzeczywiście w Łowiczu i w Powiecie Łowickim nie ma 

się gdzie wykąpać a jest to potrzebne, młodym ludziom szczególnie, myśląc 

głównie o ich kręgosłupach. Dlatego zwracam się z prośbą, nie dyskutujmy 

dzisiaj, bo zgoda, że temat jest stawiany, nie ma sensu na forum publicznym 

wymieniać zupełnie różnymi zdaniami. Spróbujmy i tu mam prośbę do Pana 

Starosty, nie wiem, no to jest nasz w końcu szef Zarządu, spróbujmy spotkać się 

w gronie kilku osób z Burmistrzem, z naszym Zarządem i określmy sobie 

możliwości i perspektywy. Dzisiejsza nasza dyskusja może rzeczywiście 

doprowadzić do tego, że sobie będziemy mówili o podziałach a przyznajcie sami, 

czy jest jakiś konkret wynikający z tego? Żaden, dlatego proszę, rozmawiajmy w 

węższym gronie konkretnie a ustalenia z tego spotkania przekażmy na forum 

Rady. Dziękuje bardzo. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja 

myślę, że oddam już głos i nie będę dalej przedłużał. Pan Radny Górski tutaj 

bardzo merytorycznie wytłumaczył chyba wszystkim, żebyśmy zakończyli tą 

dyskusję i nie przedłużali dalej sesji. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wniosk radnych i sprawy różne? Nie widzę. Widzę i bardzo się cieszę, że jest 

również z nami Pan Aleksander Frankiewicz po operacji, po zabiegu, widzę go 

no przynajmniej wizualnie, że jest nieźle, trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej 

doszedł do zdrowia. To co powiedział pięknie Pan Krzysztof Górski o tym, że 

dzisiaj to jest czas, żebyśmy się właśnie skupili na tym, na naszym zdrowiu, 

wszystko inne będzie przychodziło, natomiast zdrowie jest najważniejsze. 

Żyjemy w takiej rzeczywistości, w której o to zdrowie naprawdę trudno. 
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Ponieważ jesteśmy w szczególnym okresie, zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy, 

najważniejszych Świąt dla każdego chrześcijanina, dlatego życzę wszystkim 

Państwu przede wszystkim, żeby te Święta były zdrowe, pogodne, życzę wielu 

łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, życzę, żeby te Święta upłynęły Państwu 

w rodzinnej atmosferze, życzę ufności, że kolejne miesiące przyniosą poprawę 

sytuacji i będzie nam się żyło inaczej, lepiej, takie mamy nadzieje wszyscy i 

żebyśmy nie zapomnieli o tradycji mokrego dyngusa w taki sposób bardzo bym 

powiedział delikatny, żeby ta tradycja była kultywowana. Jeszcze raz wszystkiego 

najlepszego Państwu życzę na te zbliżające się święta Wielkiej Nocy. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękujemy i nawzajem. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Dziękuję, również 

wszystkiego dobrego dla wszystkich. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Wzajemnie życzymy, dziękujemy bardzo. 

Radny Krystian Cipiński: Dziękuję, wszystkiego dobrego. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Dziękuję, spokojnych Świąt. 

Radny Krzysztof Figat: Dziękuję bardzo. Mokrego poniedziałku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Bardzo miło na 

same zakończenie, chociaż musze powiedzieć, że nasza dzisiejsza sesja upłynęła 

też w takiej dobrej, fajnej atmosferze, jeszcze raz wszystkim dziękuję za głosy, 

które były przedstawiane. 

Ad. pkt 18 

Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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