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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/21 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 kwietnia 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 XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu za rok 2020 oraz o planowanych działaniach i potrzebach 

w zakresie pomocy społecznej za rok 2021. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 

7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2020 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej na rok 2021. 

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2020 rok. 

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2020. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian 

w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego 
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z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr 

XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr 

XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w 

sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

16. 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. 

17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

19. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXIV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje.  

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. 
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Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXXIII 

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

protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu za rok 2020 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie 

pomocy społecznej za rok 2021. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta przedstawił sprawozdanie z 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2020 

oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej za 

rok 2021. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 6 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta przedstawił informację nt. oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2020.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Jeszcze chciałbym przywitać Pana 

Janusza Michalaka. Wymieniłem, że radnych uczestniczy 18, teraz mogę 

powiedzieć, że 19. Cieszymy, że Pan jest z nami i witamy serdecznie. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad oceną zasobów 

pomocy społecznej za rok 2020. /Zał. Nr 4/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Pozytywnie zaopiniowali ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020.  

/Zał. Nr 5/ 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, a jaka ocena jest? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pozytywna. 

Radny Michał Śliwiński: O właśnie, bo głosowaliśmy nad oceną, ale nie 

głosowaliśmy nad jaką oceną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oczywiście pozytywną, 

przepraszam, moje niedopatrzenie. Bardzo słuszna uwaga kolegi tutaj. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

rok 2020 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 

rok 2021. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta przedstawił sprawozdanie z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 oraz zestawienie 

potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021. /Zał. Nr 6/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Dziękujemy Panu Dyrektorowi. 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2020 rok. 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński przedstawił sprawozdanie 

z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy za 2020 rok. /Zał. Nr 7/ 

Radny Michał Śliwiński: Panie Dyrektorze mam pytanie, bo tak, mówiliśmy na 

komisji sporo o tej tarczy, Pan przedstawiał tą tarczę jako sukces i ja pozwoliłem 

sobie policzyć ile tam wypada na jedną osobę, bo tam jest 27 mln zł i to robi 

wrażenie, ale podzielone przez liczbę osób, które skorzystały z tego to już mamy 

kwotę tego, w zależności jeszcze w którym działaniu, ale tam wychodzi między 

4 a 4,5 tys. zł na osobę. I teraz mam takie pytanko, za jaki to jest okres? Bo to 

jest… 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: Od kwietnia… 

Radny Michał Śliwiński: Od kwietnia. No Pan policzy… 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: Od kwietnia do końca 

2020 roku. 



5 

 

Radny Michał Śliwiński: Czyli mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

wrzesień, październik, listopad i grudzień i teraz podzielić tą kwotę 4,5 tys. zł, 

weźmy tą większą, na 8 miesięcy i to jest wsparcie miesięcznie. Ja tutaj nie mogę 

mieć do Pana pretensji, bo tutaj Pan tylko rozdysponowuje te środki, które 

otrzymał, tylko od razu spłycę ten sukces, o którym Pan mówił, że głównie te 

działania tarczowe zapobiegły, że faktycznie pracodawcy przeżyli. Pracodawcy 

przeżyli, ponieważ my, jako słowiański naród będący pod okupacjami różnymi to 

nauczyliśmy się żyć i tyle. Tutaj faktycznie kwota jest duża, ale dzieląc to przez 

osoby i miesiące, to tak naprawdę to jest znikoma kwota. Jeżeli jest możliwość 

skorzystania z tego to korzystam, zawsze dobre i parę groszy tak, ale żeby to była 

wielka pomoc to niekoniecznie. Ja wiem, że możemy jeszcze to przeliczać, kiedy 

był lockdown, kiedy można było pracować, kiedy nie można było pracować, kto 

jest przedsiębiorcami, to wtedy może by wyszła wyższa trochę kwota na miesiąc 

no to, tak jak przedstawiłem tutaj drastycznie. 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: To znaczy ja powiem tak, 

ja dziękuję za głos Panu Radnemu Michałowi Śliwińskiemu, bo to jest głos, który 

my też generalnie gdzieś tam po prostu mówię słyszymy od pracodawców, 

natomiast działamy w tym momencie i poruszamy się w obrębie prawa i ustaw, 

które są generalnie wyznaczone. To, co w tym momencie mówiłem już na którejś 

komisji, nie pamiętam akurat czy Pan Michał na niej był, też powiedziałem jedną 

rzecz i dopowiem tu jeszcze rzecz następującą: są pewne branże, które no niestety 

ucierpią bardzo mocno na sytuacji pandemicznej, są pewne branże, bo 

rozmawiałem też z właścicielką biura rachunkowego, która mówiła, że są też 

branże, które wystrzeliły bardzo mocno i zarabiają ogromne pieniądze, to jest cała 

branża IT i wiadomo z czym ona się wiąże, przesyłek, zamówień internetowych 

itd. Natomiast dziękuję, że rzeczywiście Pan powiedział jedną rzecz i potwierdzę 

to, ponieważ mówię, ponieważ my jesteśmy nauczeni przede wszystkim tego, 

żeby przeżyć i jeden z pracodawców pochwalił mi się, to jest akurat branża w tym 

momencie spożywcza i powiedział w ten sposób, że tak naprawdę on wie, że jest 

pandemia, że porusza się w pewnym obszarze, w jakim jest, ale to pobudziło go 

do działania, no i on wymyślił coś, co generalnie odkryciem wielkim nie jest, ale 

zaczął się dogadywać z większymi zakładami, że oferuje im po prostu takie 

pakiety żywnościowe, które drogie nie są rzeczywiście, ale jak na przykład w 

zakładzie 300 osób sobie kupi takie śniadanko no to jest to pewien zysk dla niego 

a naprawdę, jak on to wyliczał i przedstawiał co w ramach tego pakietu wchodziło 

to nie była to taka kwota, ja osobiście podejrzewam, że bym spokojnie jadł 

normalnie posiłki, bo bym po prostu zrezygnował z robienia sobie kanapek do 

pracy a bym chętnie z tego skorzystał. Też mówię, jeszcze 30 sekund prywaty, 

mam znajomego, który działa w branży usługowej foto-video i widzę naprawdę, 
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że przez pierwsze 2 miesiące tutaj przysiedli, bo nie bardzo widzieli z czym 

ruszyć, ale już teraz widzę, że mają takie pomysły, bo to poszło w media 

społecznościowe, na sesje fotograficzne, na różnego rodzaju działania 

promocyjne, że naprawdę on z tego kryzysu wyjdzie zwycięsko, jeśli uda mu się 

to zrealizować i faktycznie, już tak kończąc: jest kryzys, natomiast i tak uważam, 

że udało nam się, jakby to nie oceniać, wyjść z niego w miarę obronną ręką. To 

tyle odpowiadając Panu Michałowi, ale mówię, fakt jest jeden, że przeliczyłem w 

drugą stronę, kwota wyjdzie taka, jaka wyjdzie, ale ona już z założenia nie była 

po prostu duża. Tak jak mówię, kwota tych pierwszych pożyczek, które były po 

5 tys. zł no to też nie była jakaś kwota duża a niektóre plansze zostały wstrzymane 

dość mocno w kwestii wypłaty i na przykład mówię, w jakiejkolwiek mówię 

pieniążków. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Dyrektorze, ja nie mam do Pana pretensji. 

Rozdysponowane zostały te pieniądze, które dostaliście, tak, wszystkie zostały 

rozdysponowane, więc nie wróciło z powrotem to gdzieś. 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: To co pozyskaliśmy to 

po prostu rozdysponowaliśmy i mówię, tyle mogliśmy po prostu rozdysponować 

środków, więc poszło to wszystko, co mówię było możliwe do pozyskania i 

rozdawnictwa. No też trzeba mieć jakby tutaj świadomość, że robimy to 

środkami, siłami takimi, które są a z kolei nikt nas nie zwolnił z innych działań 

typu doradztwo, typu dotacje i wymaga to od nas rzeczywiście takiego 

przyłożenia się dodatkowego i czasami rzeczywiście pracy po godzinach, więc 

mówię, ale nie narzekamy, bo wiemy jak jest. Wiemy też w ogóle jaka jest 

sytuacja, gdybyśmy się naprawdę mówię zaczęli przeliczać, jakie środki, to 

prawda jest taka, że często wynajem samego pomieszczenia na działalność jest 

droższy niż w ogóle to wsparcie w niektórych miejscach i mimo, że tam były 

zachęty do obniżania, więc mówię, jeśli ktoś nie pracuje 2-3 miesiące to naprawdę 

jest zadowolony. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Dyrektorze, bo tak rozmawialiśmy też i wczoraj 

na Komisji Budżetu i ja nie chcę oczywiście, żeby podawać kwoty i ilości, które 

otrzymały poszczególne branże i zakłady, natomiast czy jest taki wskaźnik u was 

wyliczany, że na przykład była potrzeba dofinansowania w jakiejś wysokości a 

wy, jako Urząd Pracy daliście tyle i tyle? Chodzi mi po prostu o to, żeby może 

przekazać, bo wiadomo, ludzie są niezadowoleni, sytuacja jest trudna i z 

dofinansowań wszelakich są niezadowoleni, natomiast czy mógłby Pan Dyrektor 

powiedzieć, że na przykład w stosunku do zapotrzebowanej ilości dofinansowań 

zrealizowano przy tak potężnej kwocie, nie wiem, 70% potrzeb, 80 czy 50, czy 

jest taki wskaźnik, który by przeliczał to? 
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Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: To znaczy ja powiem tak, 

takiego akurat konkretnie wskaźnika, o którym Pan Radny mówi to my nie mamy, 

natomiast inne wskaźniki, które są opracowywane przez nas to one tam w 

materiałach są i to jest na przykład wskaźnik… 

Radny Krzysztof Górski: Chodzi mi o to, że jeżeli było 30 mln wniosków no to 

27 poszło do ludzi. 

Z-ca Dyrektora PUP w Łowiczu Cezary Gawroński: Znaczy odpowiadając na 

pytanie Pana Radnego, nie robiliśmy generalnie takich statystyk i odpowiadam 

od razu tak, bo to są, jakby mówię rzeczy, które idą lakonicznie. Do Ministerstwa 

w tym momencie składamy sprawozdania, one idą co jakiś czas, ale to są liczby 

w tym momencie wydatkowanych środków i wniosków, które wpłynęły w tym 

momencie i udzielonej generalnie pomocy. Natomiast tak jak mówię, że my 

mamy wskaźnik po prostu z tego się tłumaczymy, tzw. efektywności 

zatrudnieniowej, instrumentów i usług pracy, które były na poziomie 86,07% i to 

jest w tym momencie ocena działań Urzędu za 2020 rok. 

Radny Krzysztof Górski: Dobra, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę, dziękuję Panu Dyrektorowi. 

Ad. pkt 9 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha przedstawił informację o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Kto z Państwa ma pytania do Pana 

Dyrektora? Nie widzę. Informacja na Komisji Zdrowia była bardzo wyczerpująca, 

akurat miałem przyjemność, że uczestniczyłem w tej Komisji, natomiast może 

ktoś inny z Państwa ma jeszcze pytania, ktoś kto nie był uczestnikiem? Jeżeli nie 

to dziękujemy Panu Dyrektorowi. 

Ad. pkt 10 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa przedstawił informację z 

działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 9/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

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

przedstawionym materiale dzisiaj i wcześniej na Komisji Rozwoju, na której też 

byłem chciałem podziękować Panu Doktorowi Moskwie za tak potężny wkład 

pracy i przede wszystkim usunięcie ogniska ptasiej grypy w Skaratkach. 

Natomiast Szanowni Państwo, zwracam się na forum Rady do Zarządu, aby 

wystąpić do Wojewody razem z Panem Doktorem Moskwą o pomoc finansową 

dla naszego Inspektoratu. W czasie wypowiedzi w piątek na Komisji Rozwoju 

dowiedzieliśmy się, że obcięto środki na dodatkowe premie za tą ciężką pracę, o 

której słyszeliśmy a jednocześnie stawki finansowe, które funkcjonują w 

Inspektoracie są tak małe, że no nie chcę być złym prorokiem, ale za rok Pan 

Doktor sam zostanie w Inspektoracie, jeżeli taki będzie odpływ kadr, dlatego 

bardzo proszę o wspólne wystąpienie, bo potem, gdy już zostanie jedna lub dwie 

osoby w Inspektoracie to będzie za późno, nie będzie możliwości wykonywania 

zadań, dlatego bardzo proszę o taką inicjatywę. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja nie wiem czy zabierać głos 

powinienem w tej sprawie dlatego, że wszyscy znamy kompetencje samorządu i 

samorząd powiatowy oczywiście, że może petycję wystosować i to nie będzie tak, 

że na Berdyczów napiszemy. Przecież wszyscy myślę, że zwierzchnicy Pana 

Doktora Moskwy też dobrze wiedzą jaka jest sytuacja no i tyle, napiszemy teraz 

na Weterynarię to za chwilę pojawi się to samo z Sanepidem, no po Sanepidzie 

przyjdzie na przykład Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa itd. 

To jest administracja zespolona z Wojewodą, ale tak naprawdę jak pracowałem 

w Urzędzie Wojewódzkim to robiłem takie spotkania z przedstawicielami, 

kierownikami, dyrektorami tej administracji zespolonej, ale przełożenie, to są 

decyzje ministerstw poszczególnych, pod które podlegają te inspekcje, tak jak 

Weterynaria tutaj podlega, zresztą przecież i Łódź miała swojego przedstawiciela 

w randze Sekretarza Stanu zajmującego się Weterynarią i myślę, że to też te 

tematy były podnoszone no i tak jak mówię, to było takie pisanie na Berdyczów i 

niezależnie tak naprawdę chyba od Rządu, jaki był. Taka jest sytuacja, my 

oczywiście możemy coś napisać, tylko nie wiem czy to skutek jakikolwiek 

odniesie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Ja też mógłbym tutaj 

oczywiście też przyznać jak najbardziej rację i myślę, że ja tu Państwu jestem w 

stanie zapewnić Państwa, że ja też takie wystąpienie swoje oczywiście, bo ja 

jestem kierownikiem tej jednostki i tak, jak Pan Starosta powiedział jest nieco 

inne usytuowanie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowej i ja wystąpię do Pana 
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Wojewody z informacją może, bo cóż, tak żeby po prostu wiedział jaka jest 

sytuacja, za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Oczywiście 

takie wystąpienie też skierowałem w ubiegłym roku w związku z tym, że 

oczywiście tak się stało, że zostały te środki ograniczone, to była też decyzja 

bardziej centralna, ale faktycznie miało to przełożenie również i na zespół 

pracowników, którzy no pracowali cały rok. Jest tak w Inspekcji też, że te środki, 

które mogły być wykorzystane na jakieś nagrody, one by pochodziły powiedzmy 

z tych wolnych środków, które pozostały czy z racji niewykorzystanych środków 

czy z racji zwolnień czy urlopów, które to po prostu niestety, ale generowały 

obciążenie obowiązkami innych osób, które pracowały, więc jakby ta nagroda 

słusznie się należała, natomiast no w tym roku też zostaliśmy troszeczkę okrojeni 

ze środków finansowych, także nam też będzie brakowało tych środków i tak czy 

inaczej ja taką powiedzmy tutaj będę musiał też prośbę wystosować. Ja 

oczywiście tą naszą trudną sytuację też Panu Wojewodzie będę przedstawiał. 

Oczywiście byłoby też dla nas jakąś podporą, gdyby samorząd też przy okazji czy 

tutaj samorząd powiatowy nas wsparł w tym naszym powiedzmy ubieganiu się o 

jednak mimo wszystko o te środki finansowe a przynajmniej ich nie odbierano. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć dlatego, 

że ja bardzo też i współczuję Panu Doktorowi Moskwie, bo ja przynajmniej raz 

w miesiącu a dzisiaj był taki dzień, gdy mam telefon od delikatnie mówiąc niezbyt 

zadowolonego rolnika prawda, z wizyty służb weterynaryjnych, także no w 

trudnych warunkach Państwo pracujecie a społecznie to jest odbierane różnie i 

wypada powiedzieć, że to jeszcze w trudnych warunkach czasami przychodzi 

Państwu pracować. My o tym wszystkim oczywiście wiemy, natomiast wracam 

do tego, co mówiłem wcześniej. 

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

przedstawionego materiału? Ja myślę, że to, co powiedział Pan Doktor, że wystąpi 

z prośbą o zwiększenie środków a może inaczej, zabieranie tych, które są w 

budżecie a my, jako Rada Powiatu jak najbardziej możemy takie wystąpienie 

przesłać, bo uważamy, że te działania są potrzebne i trzeba po prostu wspierać, 

jeżeli tutaj są takie trudności wynikające no jednak z niedofinansowania 

Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Radny Krzysztof Górski: O to mi chodziło w mojej wypowiedzi, żeby wesprzeć 

po prostu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do Pana 

Doktora? Także dziękujemy bardzo wszystkim Państwu i liczymy na to, że jednak 

ta sytuacja ekonomiczna w przyszłości się zmieni. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: My oczywiście też liczymy na 

to, że pozwoli nam to troszkę spokojniej i może wydajniej też pracować dla tutaj 

dla naszego powiatu. Każdy tutaj odpowiada za ten swój odcinek, więc to, że też 

w tym roku nie mamy tych ognisk, mówię o grypie ptaków. No jeszcze tu trzeba 

odczekać troszeczkę, ale jest wystarczającym docenieniem tutaj naszej 

działalności, że tych ognisk nie mamy, mimo że udowodniliśmy, że zagrożenie w 

terenie istnieje realne. Dziękuję Państwu. 

Ad. pkt 11 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk przedstawiła 

informację na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

/Zał. Nr 10/ 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Ja miałam na 

Komisji pytanie, która firma obsługuje, jest firmą zewnętrzną obsługującą dyżury, 

to jest Bussines Partner, zmieniła nazwę, dlatego ja troszkę, zmieniła nazwę, E-

world się teraz nazywa i z nimi współpracujemy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Krzysztof Górski: Po pierwsze tak, co do sytuacji finansowej, straty, no 

nie będę się powtarzał, mówiłem o tym wczoraj na Komisji Budżetowej. 

Zapomniałem się zapytać jeszcze, jak z rentgenem jest nowym? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Chodzi o 

tomograf komputerowy, tak? Tomograf komputerowy miał być przywieziony w 

tym tygodniu, ale jeszcze są, że tak powiem uzgodnienia dotyczące projektu, 

firma, która wstawia nam sprzęt jeszcze robi taką analizę, właściwie główny 

projektant zabezpieczenia radiologicznego, jutro mam mieć ostateczną opinię i 

myślę, że w przyszłym tygodniu ten tomograf będzie wstawiony u nas. No co 

prawda złożenie tomografu to tylko też jest kwestia kilku dni, potem musimy też 

jak gdyby scalić system administracyjny i jeszcze mieć dopuszczenie Sanepidu 

Wojewódzkiego. 

Radny Krzysztof Górski: Wiem, ale pytałem o rentgen, bo rentgen też był… 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Jeszcze nie, tutaj 

Pan Starosta… 
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Radny Krzysztof Górski: Dobrze, to za chwileczkę. Nie będę zabierał więcej 

głosu, natomiast chciałbym też na forum pochwalić za zorganizowanie punktu 

zewnętrznego. Naprawdę bardzo dobra organizacja, przepływ z dobrą informacją 

dla osób, które chcą się zaszczepić. Naprawdę uważam, że bardzo dobrze 

zorganizowany ten punkt. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni, jeżeli chodzi o urządzenia diagnostyczne, które zamierzamy 

zakupić, to w tym momencie będzie to urządzenie USG, rentgen oraz rezonans, 

natomiast delikatnie mówiąc problem w zakupie też jest związany z nową ustawą 

związaną z przetargami i dlatego Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w 

tej chwili podchodzi do tego ostrożnie, żeby nie popełnić żadnego błędu i mam 

nadzieję, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony przetarg na USG, w dalszej 

części będzie to rentgen, natomiast jak już będzie można te dwie inwestycje 

powiedzmy zakończyć i wtedy przystąpimy do zakupu rezonansu, więc jakby 

rentgen jest drugi w kolejności po zakupie USG, natomiast takie niewielkie 

opóźnienia czasowe są związane z ustawą, która weszła od nowego roku i dlatego 

też należy po prostu wdrożyć je jeszcze w taki system informatyczny i dlatego też 

proszę o delikatną cierpliwość, natomiast wiem, że dwa urządzenia rentgenowskie 

działają, będziemy chcieli oczywiście jak najszybciej te urządzenia, które mamy 

w planie zakupić. Jeszcze też Pan Krzysztof Górski radny zauważył 

funkcjonowanie Punktu Powszechnego, bardzo dziękuję za te słowa, ja również 

jeszcze raz dyrekcji – Pani Dyrektor, Panu Dyrektorowi, również koordynatorce 

Pani Justynie Balmas, ale i także bardzo dużo pracowników od nas ze Starostwa, 

Pan Jarosław, też i Pan Łukasik z Blichu, włożyli bardzo dużo pracy, po 

godzinach pracowali, oczywiście będziemy starali się też w jakiś sposób to 

wynagrodzić, natomiast udało się to bardzo dobrze spiąć, kontrola z Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego stwierdziła, że jest to punkt, który może być jako punkt 

przykładowy dla innych środków, które miały dość dużo problemów z 

organizacją takiego punktu. U nas, dzięki dobrej współpracy kilku wydziałów, 

kilku jednostek udało się to zorganizować w kilka dni. Mieszkańcy, którzy 

przyjeżdżają z naszego powiatu, ale także z powiatów ościennych już informują, 

że ten punkt bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy nadzieję, że system 

informatyczny, na którym opiera się rejestracja będzie działał dobrze, bo to też 

może rzutować na opinię tego punktu i że nie będzie problemu z dostarczaniem 

szczepionek, bo jakby opinia o punkcie też może być związana z możliwościami 

w dostarczaniu szczepionek, więc dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Panu 

Krzysztofowi za zauważenie tego punktu, że dobrze funkcjonuje. 

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

Pani Dyrektor? Jeżeli pytań nie ma to ja w imieniu swoim i myślę, że wszystkich 
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Państwa dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję całemu zespołowi. Słyszymy głosy, że 

jest ta pomoc dla naszych mieszkańców, w ogóle pomoc dla ludzi w trudnej 

sytuacji, jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, proszę przekazać załodze, proszę 

przekazać wszystkim pracownikom nasze podziękowania, jako Rady Powiatu 

Łowickiego za Państwa wysiłek, który wkładacie na co dzień w pomoc dla 

mieszkańców. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 12 

Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2020. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o 

działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim w roku 2020. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękujmy Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Szanowni Państwo, projekt uchwały 

Szanowni Państwo otrzymaliście wszyscy, powiem tak w skrócie może na 

wstępie o co chodzi. Kadencję Komisji Bezpieczeństwa ustawodawca 

przewidział na 3 lata. Zgodnie z zapisami kadencja Komisji Bezpieczeństwa 

kończy się 24 maja 2021 r. W związku z tym, iż sesji przed upływem kadencji i 

komisji nie będzie, jest to sesja, na której musimy wyłonić dwóch radnych 

Powiatu Łowickiego do składu tej Komisji. Nadmienię, że w składzie 

dotychczasowym byli Pan Waldemar Krajewski i Pan Piotr Gołaszewski. Panie 

Przewodniczący, przeczytać projekt Uchwały i następnie Państwo przystąpicie do 

zgłaszania kandydatów czy najpierw kandydaci i dopiero później przeczytam 

projekt razem z nazwiskami? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że najpierw kandydaci a 

potem będziemy mogli przedstawiać projekt uchwały. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym zaproponował radnych, którzy już 

są w tej Komisji, czyli Piotra Gołaszewskiego i Waldemara Krajewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są uwagi do tej 

propozycji? 
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Radny Krzysztof Górski: Ja oczywiście nie mam nic przeciwko tym 

kandydatom, natomiast no radnych jest 19, dobrze by było czasami pomyśleć o 

radnych z innej opcji, którzy też mają dużo pojęcia o bezpieczeństwie, o ruchu 

drogowym, o sprawach związanych z tym, co jest ogólnie pojmowanym 

bezpieczeństwem. Mówię, będę głosował ,,za”, ale dobrze by było czasami też 

pomyśleć o innych radnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. W związku z tym czy są 

propozycje kandydatów? Nie widzę. W związku z tym mamy propozycję 

zgłoszoną przez Pana Starostę. Ja tutaj z punktu widzenia formalnego, jeżeli nikt 

z Państwa nie zwraca uwagi, że nie zgadza się na te kandydatury to ja zapytam: 

czy Pan Radny Piotr Gołaszewski wyraża zgodę kontynuować pracę? 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Waldemar Krajewski 

wyraża zgodę? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, 

zanim odpowiem to przepraszam za te zakłócenia, ale mam jakiś problem z 

kamerą i może być czasami tak, jak widać, ekran mi skacze. A odpowiadając – 

tak, wyrażam zgodę. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

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 delegowania radnych powiatu łowickiego do składu 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.  

/Zał. Nr 12/ 

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 XXXIV/253/2021 RPŁ w sprawie delegowania radnych 

powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 
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Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Ta uchwała nie może być bardziej prosta? 

Przepraszam, że tak pytam, ale jest tak obszerna, że naprawdę, jak budżetowa. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: I dotyczy tylko jednej osoby. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: No niestety Pani Prawnik tutaj 

jednoznaczne stanowisko zajęła w treści takiej, jaką Państwu przedstawiłam. Nie 

mogę nic więcej zrobić.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że po raz pierwszy zdarzyło 

się, że tak długi jest ten projekt uchwały, no ale jeżeli takie są wymogi to my się 

do nich dostosujemy. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr 

XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej 

Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 14/ 

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 XXXIV/254/2021 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 

2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr 

XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Szanowni Radni, proszę o wprowadzenie i zaakceptowanie wprowadzenia 

autopoprawki do budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok – zadania 

inwestycyjnego pod nazwą ,,Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 28” w wysokości 

270 tys. zł z wolnych środków. Wprowadzone środki finansowe przeznaczone 

zostaną na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach zajmowanych 

przez Wydział Komunikacji, toaletach i korytarzu na parterze budynku Starostwa 
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przy ulicy Stanisławskiego 28. Zamontowany zostanie sprzęt i oprogramowanie 

do kompleksowego zarządzania obsługą, w tym rejestracji online interesantów 

Wydziału Komunikacji. Tak tylko Szanowni Państwo jeszcze dopowiem, iż na 

ostatniej sesji był poruszany temat Wydziału Komunikacji, bo od jakiegoś czasu 

tak, jak i my, tak, jak i pewnie wcześniej inne Zarządy planowały remont 

Wydziału Komunikacji, więc podjęliśmy decyzję, że nadszedł już czas, aby 

Wydział Komunikacji został już wyremontowany, ponieważ jak widzimy bardzo 

dużo osób jest tam obsługiwanych i też wyznacza to później jakby opinię dla 

Starostwa, dla Powiatu. Wygląd tego Wydziału, a także i obsługa, która 

oczywiście stara się, aby zadania swoje wykonywać jak najlepiej, natomiast 

musimy ze swojej strony umożliwić jeszcze lepsze funkcjonowanie tego 

Wydziału, więc planujemy zamontowanie oprogramowania takiego sprzętu, które 

umożliwi łatwiejsze zapisywanie się do Wydziału Komunikacji, a także remont 

wewnętrzny pomieszczeń Wydziału Komunikacji, toalety dla osób 

przychodzących, czyli dla wszystkich, którzy będą chcieli zarejestrować się, bo 

te warunki już są można powiedzieć niewystarczające na obecny czas i dlatego 

proszę o zaakceptowanie tej autopoprawki. Dziękuję. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

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

przedstawionego projektu Uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja tak jeszcze do Pana Starosty Malczyka, w 

pełni się zgadzam z tym remontem, jeżeli chodzi o Komunikację, tylko 

logistycznie jak to rozwiążemy. Teraz nie zamierzam samochodu kupować ani 

sprzedawać, więc spokojny mogę być, ale żeby nie było tak samo, jak z 

wiaduktem, który jest budowany tutaj. Jak wyjdziemy z remontem to ludzie od 

razu podniosą larum, że teraz remontują, jak oni w kolejkach stoją. Czy to jest 

jakoś przemyślane, żebyśmy nie nazbierali niezadowolenia od społeczności. I 

drugie pytanie jeszcze do Pani Skarbnik, myślę, że jesteśmy już po pierwszym 

kwartale, mieliśmy tutaj sprawozdanie Pana Dyrektora z PUP-u, gospodarka 

nieźle sobie funkcjonuje. Jak wpływy, jeśli chodzi za pierwszy kwartał, jak można 

przynajmniej orientacyjnie, żeby Pani powiedziała, nie w kwotach, tylko tak 

mniej więcej procentowo jak to się kształtuje do budżetu naszego. 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc Szanowni Państwo, jeśli chodzi o 

remont Wydziału Komunikacji to jest on przemyślany. Na początku 

przenieśliśmy część pracowników do pomieszczeń po drugiej stronie, tak można 

powiedzieć, Wydziału Komunikacji, ponieważ zostało jedno pomieszczenie, 

gdzie była kasa tak zwana, gdzie można było opłacać rachunki wynikające z praw 

geodezyjnych czy też ochrony środowiska, tam jest jedno pomieszczenie teraz dla 

Wydziału Komunikacji i kolejne pomieszczenie, które należało do Urzędu Pracy 

także w tej chwili z tego bloku tzw. operacyjnego Wydziału Komunikacji zostało 

przeniesione właśnie do drugiego pomieszczenia, więc pomieszczenie to główne 

teraz najtrudniejsze do wyremontowania będzie wyremontowane jako pierwsze, 

później będą wyremontowane łazienki i pomieszczenie socjalne, ponieważ 

Wydział Komunikacji nie ma tak naprawdę gdzie przez kilka minut, tak jak każdy 

pracownik powinien móc 15 czy 20 minut przerwy odpocząć, więc pomieszczenie 

socjalne będzie następne remontowane. Natomiast na samym końcu te dwa 

pomieszczenia, gdzie teraz właśnie pracownicy zostali przeniesieni, już to zostało 

zrobione, więc były małe problemy informatyczne, ale zostały szybko 

rozwiązane, więc bądźmy spokojni, mam nadzieję, że ten remont będzie 

przebiegał bez większych problemów. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Było pytanie też do mnie, więc my 

jesteśmy świeżo po sprawozdaniach i jak Państwo pozwolicie to jutro, 

ewentualnie pojutrze wyślemy na e-maila wykonanie za I kwartał, bo dopiero 

teraz zrobiliśmy sprawozdania, także… a ja po przedstawieniu uchwały o 

wieloletniej pobiegnę do siebie i wezmę materiały, bo przyznam się szczerze, że 

nie wzięłam, więc na spokojnie w sprawach różnych przedstawię, dobrze? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że to jest dobra propozycja. 

Czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krystian Cipiński: Ja nie tyle pytanie, ale chciałbym wyrazić swoją 

wdzięczność za wprowadzoną autopoprawkę remontu Wydziału Komunikacji. 

Tak się składa, że akurat dzisiaj miałem przygotowaną interpelację w tej sprawie, 

więc interpelacji już składać nie muszę. Idzie ku dobremu i trzymam kciuki, bo 

głosów ze strony społeczeństwa, które sygnalizowało, że ta obsługa powinna 

wyglądać lepiej było bardzo dużo i mam nadzieję, że w niedługim czasie już tych 

głosów słychać nie będzie. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 
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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     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/255/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 16 

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 

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     – 19 

Przeciw    – 0 
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Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/256/2021 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2024. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 17 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 20/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o sprawozdanie z prac Zarządu 

to Państwo otrzymali, jeżeli są jakieś pytania to odpowiem.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania Zarządu? 

Radny Krzysztof Górski: Ja nie mam pytań co do samej treści przedstawionego 

sprawozdania z prac Zarządu, natomiast mam taką uwagę, ponieważ w tej 

działalności organizacyjnej czy inwestycyjnej są podane szczegóły, są podane 

kwoty, oferenci, natomiast przy uchwałach no jest tak jakby no nie wiem, podana 

jest tak informacja, żebyśmy nie do końca wszystko wiedzieli – jest odwołano 

tam dyrektora jakiegoś tam, powołano kogoś i nie ma ani nazwiska, ani danych. 

Czy nie mogłoby być podane trochę bardziej szczegółowo to, co jest podjęte w 

uchwałach Zarządu? Chodzi o jakieś zbliżone konkrety, bo czytałem dzisiaj to 

sprawozdanie i tak aż się w oczy rzuca, że no nie wiem, może tak zostać, ale 

wydaję mi się, że trochę konkretów powinno być kogo się odwołuje, powołuje, 

kogo się mianuję. To myślę radnym byłoby potrzebne, dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, to widocznie przez jakieś tam 

niedopatrzenie może niewpisane to zmienimy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, ja tylko chciałem 

powiedzieć, że na BIP-ie są szersze informacje. 

Radny Krzysztof Górski: Ja rozumiem, ale no dostajemy materiały, dostajemy 

na ogół wieczorek albo w dniu sesji i co za problem dopisać nazwisko osoby, 

którą dotyczy uchwała. No nie wiem, jak uważacie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja mówię, ja mam obowiązek 

przekazać informację, że na BIP-ie są informacje również są przedstawiane w 

szerszym zakresie i można się z nimi zapoznać, więc od strony technicznej tak 

wygląda, więc… No tutaj Radny Krzysztof Górski ma rację, że jeżeli jest taka 
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wola, żeby jednak te informacje były rozbudowane to uważam, że tak powinno 

być. 

Radny Krzysztof Górski: Minimalnie, ale żeby było trochę tak. 

Radny Jerzy Wolski: Pewnie Radny Krzysztof Górski jeszcze chciałby wiedzieć 

dlaczego się odwołuje i powołuje, prawda? 

Radny Krzysztof Górski: Nie, to jest sprawa Zarządu, natomiast brakuje takiego 

niuansu dosłownie. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że on 

zostanie ten wniosek uwzględniony. Czy są jeszcze pytania do Zarządu w 

związku z przedstawionym sprawozdaniem? Nie widzę. 

Ad. pkt 18 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 10 kwietnia złożyliśmy z Panią 

Wiceprzewodniczącą Beatą Sawicką, z Panem Starostą Marcinem Kosiorkiem 

kwiaty przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 11-stą rocznicę tragedii, 26 

kwietnia 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? Nie widzę. 

Ad. pkt 19 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Michał Śliwiński: Ja znowu wracam do drogi Niedźwiada – Goleńsko, 

ostatnio była tutaj też policja na tym zakręcie i czy coś w tym temacie już więcej 

jest zrobione? Ja już nie oczekuje odpowiedzi na dzisiaj, tylko ja poproszę, żeby 

taką odpowiedź mi przesłać pisemnie. A i chciałem jeszcze podziękować za 

odpowiedź z poprzedniej sesji odnośnie zaangażowania gminy w pomoc dla 

szpitala, co prawda nie była ona pełna, bo umknęło 200 tys. zł, które przekazała 

Gmina Łowicz, ale w tym sprawozdaniu Pani Dyrektor dzisiaj w którymś 

momencie na sesji było wszystko, także dziękuję serdecznie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, co do drogi, o której 

wiele razy była mowa, ja oczywiście odpowiem w ten sam sposób, jak zawsze, 

oczywiście nie unikając tematu, natomiast przekazywałem informację, mam 

nadzieję, że mówię wyraźnym językiem, że trwa właśnie modernizacja… 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, przepraszam, że przerywam, 

modernizacja była… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, ale ja teraz ja powiem. 

Bardzo proszę o jedną rzecz, a mianowicie po skończonej wypowiedzi przez Pana 

Starostę, Pan Radny się do tego ustosunkuje. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc Szanowni Państwo, ta sprawa 

zostanie oczywiście załatwiona. Po modernizacji w tym momencie zostanie 

wyłożenie zrobione w Starostwie, około połowy maja będzie to wyłożenie. 

Mieszkańcy Gminy Chąśno zostali powiadomieni, my oczywiście będziemy 

chcieli, aby tematy, jeżeli chodzi o wykup nieruchomości, jeżeli takie są to 

oczywiście będziemy chcieli sukcesywnie na terenie powiatu prowadzić, aby nie 

było żadnych nieścisłości, tak jak to robimy do tej pory i oczywiście, jeżeli chodzi 

o inwestycję drogową w miejscowości Goleńsko to mam nadzieję, że została 

przeprowadzona poprawnie, że ta droga podoba się mieszkańcom, tak jak i ta 

droga, która została złożona dzięki dobrej współpracy z Gminą Łowicz i z Panem 

Wójtem Barylskim od drogi krajowej nr 92 w kierunku Zdun ta inwestycja ta 

inwestycja także mam nadzieję, że poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu w 

Gminie Łowicz. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o środki finansowe, które 

zostały przekazane od gmin dla szpitala, to pytanie padło o środki finansowe, 

natomiast jeżeli chodzi o zakupy urządzeń to gminy cały czas wspierają, ostatnio 

Pan Wójt Krzysztof Skowroński, także Pan Wójt Andrzej Barylski zaproponowali 

dalej wsparcie nowo utworzonego takiego pododdziału rehabilitacji pocovidowej, 

więc cały czas za to dziękujemy. Odpowiedzieliśmy tak, jak było zadane pytanie, 

więc było pytanie o środki finansowe a to wygląda tak, że Wójt z Nieborowa 

przekazał nam koło 24 tys. zł bezpośrednio w środkach finansowych, natomiast 

jeśli chodzi o urządzenia to jest całkiem inna para kaloszy i Pan Wójt Barylski w 

tamtym roku dostał mam nadzieję, było to widoczne, podziękowaliśmy również 

Radzie za to, że urządzenia, które zostały zakupione pomagały mieszkańcom 

naszego powiatu i w tym momencie też mogę powiedzieć, że przy otwieraniu tego 

takiego pododdziału rehabilitacji osób po covidzie, który też będzie bardzo 

ważny, bo na pewno wśród Państwa też dużo osób takiej pomocy będzie 

potrzebować. Było trzeba zakupić kilka ważnych urządzeń i tak naprawdę był 

bardzo dobry odzew, dlatego dziękujemy Panu Wójtowi Andrzejowi Barylskiemu 

w tym momencie, na pewno jeszcze będzie czas później dogodny, żeby również 

oficjalnie dziękować, bardziej na miejscu i Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu 

mam nadzieję, że ten pododdział będzie spełniał oczekiwania. Natomiast co do 

innych jeszcze tematów to chciałbym także, bo pewnie Państwo czytali 

sprawozdanie Zarządu, natomiast chciałbym tylko jeszcze tak zasugerować, aby 

jeżeli będziecie Państwo w niedługim czasie przejeżdżać przy I LO, a także przy 
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ZSP Nr 2 zwrócić uwagę na ten teren, ponieważ po weekendzie majowym 

rozpocznie tam się budowa boisk wielofunkcyjnych, to tak naprawdę zasługa 

dobrej współpracy koalicyjnej, która jest w tym momencie, przychylności i 

spływaniu środków finansowych, bo pokrycie będzie prawie 100% tych 

inwestycji, więc wszyscy mamy się czym chwalić. Dziękuję Państwu. 

Radny Michał Śliwiński: My cały czas rozmawiamy z Panem Starostą 

Malczykiem o podziale, może się faktycznie podział działek po stronie Chąśna 

jeszcze nie został zakończony, ale po stronie Gminy Łowicz została już 

zakończona Panie Starosto, także nie zasłaniajmy się jedną stroną tylko, że 

jeszcze inwentaryzację, że nie jest zakończona. Tak, na gruntach w Gminie 

Chąśno, ale na terenie Gminy Łowicz została zakończona i mieszkańcy tej… bo 

ten zakręt nie jest uregulowany, wiemy w którym miejscu wyszła po tej 

inwentaryzacji, gdzie stoją słupki i można ten problem załatwić nie zasłaniając 

się sytuacją, że jeszcze nie ma inwentaryzacji po stronie Chąśna. Ja nie oczekuję 

odpowiedzi, chcę tylko, żeby mi odpowiedziano na piśmie kiedy to zostanie 

zrobione po stronie Łowicza, po stronie Gminy Łowicz tam, gdzie jest ten sporny 

odcinek. Jeżeli chodzi o, Panie Starosto, Pan mówi, że odpowiedź dostałem 

odnośnie finansowych środków załączone jeszcze miałem przekazanie darowizn 

od gmin, dlatego akurat Łowicz w tej darowiźnie nie był, ale ja już do tego nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń, Pani Dyrektor w swoim sprawozdaniu to wszystko 

ujęła. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie do Pana Starosty, wiemy że został 

ogłoszony nabór na wnioski na drogi w Powiecie Łowickim, wniosek który teraz 

złożyliśmy o most w Kompinie. Moje pytanie jest takie, kiedy jakiś będzie, bo 

wiemy że się nie załapaliśmy, jesteśmy na liście rezerwowej, ale jakie są realne 

szanse, jaki termin, bo jakieś działania będziemy musieli podjąć. Czy czas 

oczekiwania i nadziei, no pewnie jakieś terminy są, czy coś w ogóle na dzień 

dzisiejszy wiadomo, bo dowiedzieliśmy się w piątek, dzisiaj jest środa, no nie 

spodziewałem się, że przez weekend coś się wydarzyło, ale prawdopodobnie 

kiedyś ta lista rezerwowa będzie uruchamiana, albo będziemy wiedzieć, że 

definitywnie przepadliśmy i będziemy pewnie swoimi środkami coś robić w 

swoim zakresie. Jeśli coś więcej można na ten temat. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Czas oczekiwania jest bezpłatny. Chciałem 

powiedzieć, że wszystkie inwestycje zeszłoroczne z FDS-u, mogę coś pomylić, 

ale chyba wszystkie z listy rezerwowej otrzymały dofinansowanie. Ja tylko mogę 

powiedzieć w ten sposób, że jesteśmy już po przetargu, ponieważ inwestycja 

Kompina podzielona jest na dwa etapy – na samą budowę mostu i budowę drogi 

i na budowę drogi było przeznaczone milion sto z kawałkiem a po przetargu 
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wyszło 720 tys. zł, więc to jest prawie 40% i wiem też, że w takiej sytuacji są inne 

samorządy, które rozpoczęły swoje inwestycje z Funduszu Dróg 

Samorządowych, mówimy oczywiście o samorządach województwa łódzkiego i 

absolutnie tutaj jesteśmy spokojni zarówno o inwestycję naszą most w Kompinie, 

gdzie jesteśmy na 6 miejscu listy rezerwowej, także o pozostałe nasze inwestycje, 

czyli na przykład w Gminie Domaniewice została przez Powiat Łowicki 

zgłoszona, czy w innych gminach, które są teoretycznie trochę dalej, ale tak jak 

mówię, doświadczenie Funduszu jest takie, że lista rezerwowa łapie się prawie w 

całości, dlatego też podchodzimy do tego z dużym spokojem. Przed nami jest 

duża inwestycja jednej z gmin powiatu sieradzkiego, o ile pamiętam i jak ona 

zejdzie to myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy będzie można podpisać umowę z 

Urzędem Wojewódzkim, tylko prosiłbym, żeby mnie nie łapać za słowa jak 

będzie wcześniej czy tam później, trochę jesteśmy przekonani, że tutaj ten most 

ruszy. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że czas liczy się od momentu 

podpisania umowy inwestycji, że… Panie Jurku, miało nie być 50% w 2019, jest 

dobrze, także prosimy o zaufanie i będzie dobrze. 

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko zadałem grzecznie pytanie, dziękuję uprzejmie. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja chciałbym bardzo 

podziękować Panu Staroście za odpowiedź na interpelację. To był wniosek o 

przedstawienie zestawienia inwestycji drogowych w ostatnich kilku latach łącznie 

z dofinansowaniem samorządów naszych lokalnych tutaj ościennych, mówię o 

gminach, także tutaj bardzo serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i 

chciałbym tutaj jeszcze nawiązać do tego, co powiedział Pan Starosta Malczyk, 

jeśli chodzi o te inwestycje. Oczywiście to są inwestycje bardzo potrzebne, każda 

jakaś forma rekreacji, która nam się rozszerza to jest rzecz bardzo cenna i wiemy, 

że to jest nam potrzebne, ale chciałbym jeszcze zaapelować, jako radny, aby 

planując w przyszłości takie inwestycje przynajmniej jedną z nich w przyszłości 

zaplanowali z boiskiem, z nawierzchnią wielofunkcyjną. Rozmawiałem ostatnio 

tutaj ze środowiskiem sportowym, szczególnie piłkarskim, bo myślę, że to jest 

tutaj najszersza grupa w Łowiczu i w powiecie, brakuje takich obiektów, 

szczególnie dla dzieci i młodzieży a myślę, że te boiska przyszkolne można by 

było wykorzystywać jeszcze oprócz zajęć szkolnych w zajęciach pozalekcyjnych, 

żeby można było, żeby środowisko sportowe nasze mogło korzystać również poza 

zajęciami. Tych obiektów tak, jak mówię brakuje nam, jest jedno boisko duże 

pełnowymiarowe na OSIR-rze, ale to nie wyczerpuje potrzeb. Ale mimo wszystko 

gratulacje dla Zarządu i zastanówmy się nad tym, jak te boiska mogłyby wyglądać 

w przyszłości, dziękuję. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze oprócz tego, o czym wspomniał 

Wicestarosta, że rozpoczynamy już budowę tych dwóch boisk no to 

przypominam, że także jesteśmy w trakcie zakończenia przetargu trzeciego 

boiska, oczywiście są to boiska tak, jak powiedział Radny Krajewski 

wielofunkcyjne. Myślimy również o boisku trawiastym, takim do piłki nożnej 

przy jednej z naszych szkół, natomiast jest to myślę nieoddalone w czasie dlatego, 

że no tu priorytetem w tej chwili jest sala gimnastyczna, której projektowanie się 

zakończyło i została złożona do ,,Sportowej Polski” i czekamy czy będzie kolejny 

Fundusz Inwestycji Lokalnych a zdaje się, że w związku z jakimiś tam 

działaniami odnośnie Funduszu odbudowy będzie możliwość pozyskiwania dalej 

tych środków to na to liczymy, że uda nam się, natomiast jeśli idzie o boisko już 

trawiaste pełnowymiarowe to wydaje mi się, że to już jest zadanie dla następnej 

kadencji, ale nie jest tak, że my o tym nie myślimy. Przygotowujemy się, w tej 

chwili chyba jedyną szkołą naszą, przy której jest możliwość zrobienia takiego 

boiska to jest jednak Blich, zresztą nawet ostatnio o tym z Dyrektorem 

rozmawiałem, bo wszystkie inne nie mają takiej przy szkole powierzchni i 

możliwości zrobienia takiego boiska w tej chwili, I LO jest skoncentrowane też 

na innych sportach, tam jest boisko do siatkówki plażowej, jest kort tenisowy, 

także chyba jedynym miejscem, natomiast jeżeli oczywiście Państwo macie jakieś 

propozycje i pomysły to jak najbardziej jesteśmy otwarci, bo projektu jeszcze nie 

ma, myślę, że o projekcie pomyślimy w przyszłym roku, bo o tym myśleliśmy. 

Trzeba ten projekt zrobić, bo jeśli okaże się, że są środki, żeby po nie sięgnąć, 

żeby być na to przygotowanym. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Bardzo się cieszę Panie 

Starosto. Wiemy doskonale, że boiska do piłki nożnej są mi bardzo bliskie, więc 

każde boisko jest bardzo cenne, ale jeśli mówimy tutaj o jakimś projekcie to 

dobrze by było, abyśmy to środowisko sportowe, piłkarskie załóżmy też łowickie, 

powiatowe, może by zorganizować ,,burze mózgów” i wspólnie razem, może 

nawet też i przy wsparciu jakimś dodatkowym środków zewnętrznych, 

przepraszam, samorządów naszych, wspólnie jakoś zaplanować koncepcję, bo 

myślę, że nadszedł taki moment, gdzie no okoliczne powiaty też, drużyny 

okoliczne też dysponują jakimiś środkami, ale ta baza jest na terenie naszego 

powiatu i może jest dużo tych boisk, ale jakość jest ograniczona i fajnie by było, 

jakby tutaj się spotkać wspólnie i przedyskutować koncepcję projektu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja tylko odpowiem Panu Radnemu 

Krajewskiemu, że tutaj nie wyobrażam sobie tej rozmowy bez udziału miasta 

dlatego, że to będę powtarzał bez końca, mamy taką sytuację, że mamy dwa 

stadiony, dwa boiska w mieście i ani jedno ani drugie nie jest w pełni 

zadowalające, dlatego takie jeszcze w dawnych czasach zawsze o tym mówiłem 
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burmistrzowi obecnemu, że trzeba by było jakąś strategię mieć taką długofalową, 

ale absolutnie to zadanie gmin i miasta jest. My jedynie co możemy zrobić to 

wybudować to boisko, na którym będą mogły odbywać się zajęcia zawody 

szkolne i tak, jak mówię, w tej chwili jest to jedna szkoła, która ma na tyle miejsca, 

żeby można było to zrobić i żeby można było pograć tak półwyczynowo, 

młodzieżowo w piłkę nożną. Bez tutaj zaangażowania miasta i gmin uważam, że 

taki projekt się nie powiedzie, to miasto dysponuje największą infrastrukturą 

sportową w powiecie i myślę, że dla miasta to też by było dobre, żeby ustalić jakiś 

sposób, o co my w ogóle walczymy, bo no to się, jak wszyscy, którzy trochę 

siedzą w tym to się odbywa tak, jak to Mickiewicz pisał ,,szabel nam nie 

zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie” i 

tak my może awansujemy i jakoś to będzie, jakoś tam poprosimy kogoś, ktoś nam 

zezwoli, żebyśmy grali w tej lidze jakiejś tam, o której sobie marzymy i to tak jest 

robione a może warto by było pomyśleć o tym, jak wykorzystać tą bazę, żeby ją 

trochę zmienić, a może nam nie potrzebny jest sport aż na takim poziomie, gdzie 

my tam walczymy o najwyższe cele, trochę czasami nas nie stać. Ta dyskusja 

dotyczy zarówno środowiska sportowego, jak i w tej chwili władz miasta, które 

są we władaniu praktycznie tych obiektów takich, które do tego sportu 

półamatorskiego, półwyczynowego, jeżeli mówimy o ligach okręgowych no to 

jest gotowa i taką dyskusję powinniśmy odbyć, ale nie jako my powinniśmy być 

po prostu głównym dyskutantem dlatego, że no my niewiele mamy do 

zaoferowania, jeśli idzie o bazę właśnie dla sportu wyczynowego. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja się tu zgodzę z Panem 

Starostą praktycznie z każdym słowem, które powiedział, bo my naturalnie jako 

powiat wiele rzeczy, no mamy pomagać, te wydatki, które są zapisane to są w 

większości w samorządach gdzieś tam ulokowane i zdecydowanie wspieranie 

rozwoju sportu czy też zawodowego czy amatorskiego jest na poziomie gminnym, 

więc tutaj absolutnie jest zgoda. Tutaj bardziej chodziło o wsparcie między 

innymi też przy szkole gdzieś. Wiadomo, że większość nawet pracy jest 

wykonywana w gminnych klubach sportowych, no ona powinna gdzieś się 

skupiać w naszych flagowych klubach, tak to nazwę, w grę tutaj będzie wchodził 

Pelikan, tutaj myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, jeśli chodzi o środowisko, 

więc pozwoliłem sobie zabrać ten głos, żeby rozpocząć tą dyskusję, bo myślę, że 

stoimy gdzieś na początku tej drogi, żeby to rozpocząć i dyskutować na ten temat 

i coś wspólnie wypracować, także dziękuję tutaj za odpowiedź Pana Starosty i 

myślę, że tutaj trzeba się tym zająć, tylko ustalić kiedy i jak i w jaki sposób. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Waldemarze Krajewski, chciałbym tutaj wejść 

w dyskusję, bo mówimy o obiekcie trawiastym i miasto ma tylko zaległą 

inwestycję z budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w kwocie do 300 tys. zł, 
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to jest inwestycja budowy boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 7, już 

tak ogólnie mówiąc to Zespół Szkół Integracyjnych. Budżet Obywatelski jest 

zawieszony w czasie pandemii, ale być może wróci w 2022, w związku z tym ta 

baza byłaby poszerzona i myślę, że teraz też furtka dla tych drużyn, które 

chciałyby korzystać z obiektu trawiastego. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Każde dodatkowe boisko, 

które na terenie miasta będzie to dla korzystania akademii Pelikana czy dla innych 

szkółek, które są w mieście to jest bardzo cenne ja jak najbardziej miałem to 

pytanie i odpowiedź, które tam było, skierowane było do tego, co przekazał 

Starosta Malczyk o boiskach wielofunkcyjnych i dlatego prosiłem, żeby jedno 

boisko powstało ze sztuczną nawierzchnią, bo jest łatwiej prowadzić prace z 

dziećmi na sztucznej nawierzchni a nie na wielofunkcyjnej. Nie znam jeszcze 

takiego klubu, który by prowadził prace na boisku wielofunkcyjnym a może z 

takiego boiska właśnie można by było korzystać w godzinach popołudniowych, 

może nawet z jakąś odpłatnością, gdyby była taka możliwość. Mamy to jedno 

boisko u Dyrektora Kuczyńskiego na OSIR, które jest wykorzystywane w 

większości przez Pelikan, korzystają z niego również okoliczne kluby, jeśli jest 

taka możliwość i są wolne terminy, ale mamy też drużyny młodzieżowe, gdzie 

gdybyśmy moglibyśmy grać po 11 a nie po 4, 5, 9. Myślę, że nad tym też 

powinniśmy się zastanowić, tu dlatego była ta moja odpowiedź. Ta dyskusja może 

niepotrzebnie się tutaj rozszerza, ale cieszę się, że w ogóle do tego dochodzi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Oczekuje Pani Skarbnik, 

więc bardzo bym prosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Obiecałam, więc jestem, tak na 

szybciutko powiem. Zaczynamy od wydatków, więc na dzień 31 marca mamy 

wykonanie na poziomie 22,27%, natomiast jeśli chodzi o dochody to wykonanie 

36,28% i przy dochodach powiem ciut więcej. To co zawsze Państwa interesuje 

to są wkładu z udziału z podatku od osób fizycznych – na dzień 31 marca mamy 

na poziomie 22,37%, w zeszłym roku na dzień 31 marca 2020 r. mieliśmy na 

poziomie 21%, więc w tym 2021 roku mamy 1,5 pkt procentowego lepszy wynik, 

że tak powiem. Jeśli chodzi o dochody z tytułu wpływu z podatku od osób 

prawnych to ukształtowało nam się na poziomie 26,8%. Może najlepiej 

procentowo wyglądają wpływy z tytułu usług geodezyjnych, bo to jest 29,6%, 

wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację mamy 21,6%, w zeszłym 

roku było to na poziomie 22%, więc porównywalne. To jest w bardzo takim 

telegraficznym skrócie i tak, jak obiecałam jutro ewentualnie na e-maila wyślemy 

już taką zbioróweczkę jak zawsze, co prawda w kwietniu powinniśmy to zrobić, 

ale no okres sprawozdawczy no jest taki, jaki jest, że nie zdążamy na Komisję, bo 
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to ten termin komisji pokrywa nam się z terminem sprawozdań, dlatego w maju, 

ale postaramy się do końca kwietnia wysłać do Państwa radnych na e-maila. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy Pani Skarbnik. Czy są 

jeszcze wolne wnioski? 

Radny Krzysztof Górski: Jeszcze słówko tylko, jak można, mam nadzieję, że 

Pan Starosta Malczyk słucha. Chciałbym bardzo podziękować za spotkanie 2 

tygodnie temu z tymi kolejarzami nieszczęsnymi odnośnie tej pętli przy paszarni, 

oczywiście nic nie robią od terminu, mamy ustalony termin za miesiąc, 

zobaczymy czy dotrzymają słowa, no bo przejazd ten drugi, o którym mówiliśmy 

bliżej wsi Zielkowice jest zrobiony tak, że dzieci z przedszkola by lepiej zrobiły, 

jest nierówny, jest okropny i to jest potężny problem dla ludzi, którzy jeżdżą tam 

samochodami, natomiast chciałbym się spytać jak na każdej sesji, jaka jest szansa 

na konkrety odnośnie traktu do Bobrownik? Kiedy to w końcu nabierze realiów, 

żeby tą drogę zacząć projektować? Jest szansa w tym roku czy raczej nie?  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o trakt, to jeżeli coś źle 

powiem to Starosta mnie poprawi, natomiast z tego, co wiem Gmina Łowicz jest 

również na liście rezerwowej, żeby ten trakt wykonać, więc no mam nadzieję, że 

patrząc jak wcześniej Pan Starosta zauważył po przetargach uda się Gminie 

Łowicz pozyskać te środki, zrobić ten trakt wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w 

stronę gminy Nieborów, my już w tej chwili projektujemy, znaczy PZDiT ma 

zlecone, aby tym się zajęło, zaprojektowanie również ulicy Klickiego, jeżeli 

chodzi też o ścieżkę pieszo-rowerową, ale tam będzie wchodziła w grę cała 

przebudowa, więc jeżeli będziemy mieli jakieś konkrety to przedstawimy i dalej 

również Zielkowice, ta ścieżka pójdzie, z tego co wiem do końca roku będziemy 

mieli projekty gotowe, natomiast jeżeli chodzi o… mówię tutaj o ścieżkach 

pieszo-rowerowych, do końca roku będziemy mieli projekty. Jeżeli chodzi o trakt 

to my i Gmina Łowicz, bo jakby dla nas też to wszystkich bardzo ważne 

połączenie, czekamy na to czy rezerwa zostanie, otrzyma środki finansowe tak, 

czy rezerwa, na której znajduje się Gmina Łowicz również otrzyma środki 

finansowe. I tak, jak i w innych inwestycjach musimy poczekać, jesteśmy dobrej 

myśli. Również Panie Krzysztofie dziękuję za to spotkanie. Tak, jak Pan 

zauważył muchy się nie kręcą. Niestety oficjalnie to muszę powiedzieć, kolejny 

przejazd kolejowy został też przyblokowany. No tak naprawdę możemy tylko 

wykazywać swoje niezadowolenie, natomiast będziemy starali się robić je dość 

efektywnie, jeżeli będzie taka potrzeba to będziemy się mogli spotykać 

codziennie. Ja wygospodaruję sobie czas, Pan Krzysztof pewnie również, bo jest 

bardzo mocno zdeterminowany, więc… Pani Dyrektor Gajek pilotuje oczywiście, 
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zdaje mi relacje, natomiast niestety, ale nie wygląda to zbyt dobrze i to też rzutuje 

niestety na opinię powiatu, bo jednak mieszkańców nie interesuje kto i co, tylko 

ma być dobrze zrobione i szybko. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Tak jest, dzięki bardzo. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, 

chciałbym podziękować Panu Staroście za wydzielenie czasu w ramach audycji 

samorządowej, skorzystałem już z tej opcji, jako przedstawiciel klubu radnych 

,,Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki” i wiem, że inne kluby również teraz 

skorzystają. Bardzo dobra i słuszna praktyka, dziękuję serdecznie. Chciałbym 

również podziękować za taką drobnostkę, czyli za naprawiony znak przy 

Pszczółce, bardzo szybka interwencja Powiatowego Zarządu Dróg i jednocześnie 

chciałbym wrócić już po raz trzeci, jak bumerang wraca ta interpelacja, z 

interpelacją o zainstalowanie defibrylatora AED w budynku Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Odpowiedź, którą otrzymałem, podpisał się pod nią 

Pan Wicestarosta, jest lekko mówiąc niesatysfakcjonująca. Uargumentowanie 

brakiem środków, gdzie kwota instalacji takiego defibrylatora to maksymalnie 8 

tys. zł. No nie do końca to do mnie przemawia, bo można tych środków poszukać 

nawet nie w swoim budżecie – mieliśmy dzisiaj przykład z rezerwy budżetowej 

przeznaczamy środki na modernizację Wydziału Komunikacji, co jest, jeszcze raz 

podkreślę, bardzo słuszne, ale są również programy zewnętrzne, gdzie tych 

środków można poszukać. Nie podejrzewam tutaj złej woli. Chciałbym wrócić do 

tego po raz trzeci, mam nadzieję, że ostatni z tym tematem i mam nadzieję, że 

wreszcie defibrylator AED, który jest również jednym z narzędzi, które walczą ze 

skutkami pandemii Covid-19, ja to też w tej interpelacji poruszałem, że wreszcie 

ten defibrylator jako taki pionierski, pierwszy w budynku Starostwa zawiśnie. 

Bardzo dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie zawsze uda się sprawić satysfakcję 

każdemu radnemu, może tak bym odpowiedział na to pytanie, nie w każdym 

momencie to się udaje i czasami mamy tam jakiś inny pogląd na jakąś tam sprawę, 

nie zawsze warto o wszystko kruszyć kopię, może tak to bym… 

Radny Krystian Cipiński: Ja chciałbym zapytać Pana Starostę o kontekst, bo nie 

do końca zrozumiałem. Wydaję mi się, że sprawa jest na tyle istotna, bo chodzi o 

bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, to jest rzecz niepodważalna, także no 

tutaj nie rozumiem zbytnio kontekstu. Gdyby Pan Starosta chciał rozszerzyć… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowny Panie Starosto i wszyscy radni, dla wszystkich nas bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Łowickiego jest bardzo istotne, dlatego też staramy się 
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wyjść naprzeciw oczekiwaniom, remontujemy o ile możemy z własnych czy też 

z pozyskanych środków w szpitalu i muszę przypomnieć, że jeżeli chodzi o 

bezpieczeństwo to o to akurat jestem, czym się nie muszę chwalić, bo to Państwo 

wiecie, ratownikiem medycznym, pracowałem w szpitalu. Przeszkoliłem jako 

zawodowy strażak, no nie skłamię, kilka tysięcy osób, również z obsługi 

defibrylatora AED, który jest właśnie takim urządzeniem, które ratuje życie w 

miejscach, które są bardzo często można powiedzieć uczęszczane przez ludzi, czy 

to właśnie jakieś centra handlowe czy to jakieś duże lotniska, więc 

bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne i również dlatego w 

ubiegłym roku udało nam się pozyskać duże środki z Ministerstwa 

Sprawiedliwości, co przez niektórych też było odbierane może w taki sposób, że 

czemu Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera nas w zakupie defibrylatorów 

właśnie, ale defibrylatorów do karetek, które dojeżdżają i profesjonalnie udzielają 

również pierwszej pomocy. Wtedy sygnalizowaliśmy, że takie defibrylatory 

również będą pomagać osobom pokrzywdzonym przez przestępców, dlatego te 

środki zostały spożytkowane, karetki na terenie Powiatu Łowickiego mają nowy 

sprzęt, nowe defibrylatory a stare są używane na oddziałach czy to izby przyjęć 

czy też innych, jak są potrzebne, dlatego też jako osoba, która ma wiedzę pod 

kątem używania takiego sprzętu stwierdzam, że środki, które na przykład są w 

tym momencie przeznaczane, kryzysowe nawet w dużej kwocie na budowę 

Punktu Szczepień, są bardziej potrzebne i dlatego wydatkujemy je w taki sposób, 

aby można powiedzieć były w 100% spożytkowane. Ten Punkt Szczepień, o 

którym już dzisiaj była mowa będzie na pewno naszą dobrą wizytówką, dlatego 

staramy się, aby te środki były wydatkowane jak najlepiej. Mam nadzieję, że 

informacja, iż udało nam się pozyskać w tamtym roku 2 defibrylatory dla 

łowickiego szpitala, które będą można powiedzieć w 100% dobrze spożytkowane, 

są odpowiedzią wystarczającą, natomiast środki, które w dobie Covid-u mogą być 

niestety, ale dla Powiatu Łowickiego w mniejszej ilości, tak jak Pan nawet Radny 

Michał Śliwiński zadał pytanie, może być ich i Pani Skarbnik analizuje, może być 

ich mniej niestety, dlatego złotówkę chcemy oglądać dwa razy z każdej strony. 

Jeżeli natomiast Pan Radny Krystian Cipiński mówi, że tak łatwo pozyskać te 

środki – zgadza się, staramy się pozyskiwać na właśnie takie ważne inwestycje 

powiatowe, jak poprawa infrastruktury drogowej, żeby było bezpieczniej, jak 

poprawa infrastruktury sportowej, aby było bezpieczniej, jak remonty w szpitalu 

już milionowe, które udało się pozyskać środki, dlatego mam nadzieję, że 

mieszkańcy naszego powiatu widzą te ważne, duże inwestycje i jakoś sobie 

dobrze, według mnie dajemy radę. Dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: No bardzo piękna laurka Panie Wicestarosto. 

Wielokrotnie chwaliłem dobre decyzje, dobre działania Zarządu i nadal będę to 
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robił, bo nie jestem z takiej gliny ulepiony, żeby negować wszystko dla zasady, 

jednak no ta odpowiedź wciąż nie jest jakby odpowiedzią właściwą w stosunku 

do potrzeby instalacji takiego sprzętu. Ja już nie chcę rozwijać tego tematu, bo 

składam interpelację na piśmie, chciałbym, żebyście Państwo mi rzeczowo 

odpowiedzieli, rzeczowo i życiowo, tak chyba będzie najlepiej. Nikt nie 

wspominał też, że bardzo łatwo pozyskać środki, bo o środki trzeba walczyć, ale 

takie możliwości są a w odpowiedzi na poprzednią interpelację takich możliwości 

nie uwzględniono. Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski i sprawy różne? Nie widzę. Ja mam taki obowiązek, żeby przypomnieć 

Państwu o tym, że kończy się czas na składanie oświadczeń majątkowych. W 

związku z powyższym, jeśli ktoś jeszcze nie dostarczył tego oświadczenia, bardzo 

proszę, zostało jeszcze raptem kilka dni i żebyśmy do końca kwietnia mieli tą 

sprawę uregulowaną. Ja wiem, że ona jest dosyć trudna, bo przypominamy co 

roku a mamy taki zwyczaj, że zawsze staramy się to zrobić a oddajemy na samym 

końcu, ale to mówię, ja jestem tylko od tego, żeby to tylko przypomnieć, że taki 

obowiązek na nas ciąży. 

Radny Michał Śliwiński: Taka polska matura Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No niestety. Chcę powiedzieć tak, 

czy jeszcze są jakieś wolne wnioski? Nie widzę. 

Ad. pkt 20 

Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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