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PROTOKÓŁ Nr XXXV/21 

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 maja 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 XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie  sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałą Nr 

XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 

roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. 

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

10. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

11. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXXV Sesji Rady Powiatu. 



2 

 

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?  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

proszę o wprowadzenie do porządku obrad Uchwały 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 rok 

2019 przez Powiat Łowicki. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja proponuję, żeby w punkcie 

6 wprowadzić podjęcie stanowiska Rady Powiatu i w sprawie, ja odczytam ten 

projekt, w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego dotyczącego 

opracowania studium korytarzowego dla zadania ,,Budowa obwodnicy Łowicza 

w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” na terenie Powiatu Łowickiego i ja 

przeczytam stanowisko jakie, za chwilę prześlę Panu Przewodniczącemu też 

projekt tej uchwały. 

Radny Michał Śliwiński przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

stanowiska Rady Powiatu Łowickiego dotyczącego opracowania studium 

korytarzowego dla zadania ,,Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg 

krajowych nr 14, 70 i 92” na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Radny Michał Śliwiński: To jest apel też mieszkańców, którzy się zwrócili z 

gminy Łowicz, żeby tak naprawdę nie dzielić społeczeństwa Miasto Łowicz - 

Gmina Łowicz, nie wykorzystywać tak naprawdę starć między ludźmi, bo tak 

naprawdę to jest tylko skłócenie jednych z drugimi. Mieszkańcy Łowicza 

wnioskowali o obwodnicę między 70 a 92 i do tego jesteśmy skłonni przystać a 

nie dezintegrować całą Gminę Łowicz. To nie jest żaden apel polityczny, tylko to 

jest apel mieszkańców, żebyśmy tą uchwałę przyjęli. Dziękuję. Ja już ją wysyłam 

Panu Przewodniczącemu. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy jeszcze są jakieś wnioski do 

porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym my teraz te wnioski przegłosujemy 

do porządku obrad. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Poproszę o 5 minut przerwy Panie 

Przewodniczący. 

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

obradach XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:40 wznowił obrady 

XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo była teraz przerwa pewnie 

czy wprowadzić ten punkt czy nie, jeszcze chciałbym jedno zdanie dopowiedzieć. 

To nie jest, ten projekt to jest tak naprawdę prośba mieszkańców Gminy Łowicz, 

Radnych Gminy Łowicz, Wójta. Tak naprawdę byliśmy pomijani w tych 

rozmowach, nie jesteśmy przeciwni obwodnicy, tylko obwodnica, która tak 

naprawdę nie będzie krzywdziła innych osób. Tutaj jest moja prośba, żebyśmy 

wprowadzili ten punkt, bo to nie jest polityczna rzecz, tylko to jest tak naprawdę 

dla lokalnej społeczności, żebyśmy nie musieli dzielić mieszkańców na lepszych 

i gorszych. My nie jesteśmy przeciwni obwodnicy dla Łowicza, tylko na jakich 

zasadach. Chcielibyśmy w tym uczestniczyć i przedstawiliśmy swój wariant. 

Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś 

wnioski do porządku obrad? Jeśli nie ma to zaczynamy zgodnie z kolejnością. 

Radny Krystian Cipiński: Ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć odnośnie 

stanowiska, które zaproponował Pan Radny Śliwiński, już wielokrotnie mieliśmy 

próby wprowadzenia różnych stanowisk i do tej pory jakby nie udało się z tych 

owoców, które nie są ze strony Prawa i Sprawiedliwości, chciałby Państwa 

poprosić, abyśmy jednak tym razem wprowadzili to stanowisko, nawet jeżeli 

Państwo się nie zgadzają to wprowadźmy je i to będzie jakby przyczynek do 

większej dyskusji w tym punkcie ze zmienionym porządkiem obrad. No po prostu 

nie rezygnujmy z niego już teraz, to taki apel z mojej strony do wszystkich 

radnych. 

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

porządku obrad? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 
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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 rok 2019 przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny W. Krajewski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

wprowadzili do porządku obrad w punkcie 5 punkt: 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 rok 2019 przez Powiat Łowicki.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego dotyczącego 

opracowania studium korytarzowego dla zadania ,,Budowa obwodnicy Łowicza 

w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” na terenie Powiatu Łowickiego.  

/Zał. Nr 5/ 

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

nieobecni: B. Kołodziejczyk, W. Krajewski/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 10 

Nie wprowadzili do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego 

dotyczącego opracowania studium korytarzowego dla zadania ,,Budowa 

obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” na terenie Powiatu 

Łowickiego.  

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko podpowiadam, wstrzymywanie się naprawdę 

potrafi być zdrowiu szkodliwe, jako lekarz. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ponieważ, żeby ten punkt 

wszedł do porządku obrad to niezbędne jest poparcie przez 10 radnych, ten punkt 

nie będzie procedowany przez Radę na dzisiejszej sesji. 
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Radny Michał Śliwiński: No jestem rozczarowany tym, myślę, że po to była 

wam potrzebna 5 minutowa przerwa, żeby tak właśnie ustalić, że jesteśmy 

bokiem. Ja rozumiem jeszcze, zwykli radni, niebędący członkami Zarządu jeszcze 

mogą nie znać sprawy tak, ale nie wierzę, że Członkowie Zarządu nie znają tej 

sprawy i tak naprawdę jak Pan Starosta na poprzedniej sesji mówił, że bardzo 

dobrze układa mu się praca z Gminą Łowicz i z Radą Gminy tak, no to teraz 

pokazał, że tak naprawdę w jakim miejscu ma i Wójta i mieszkańców Gminy 

Łowicz i Radę Gminy Łowicz. Jest to przykre, bo zdajecie sobie sprawę, nie 

jesteście radnymi pierwszej kadencji, jaki ma głos wstrzymujący, że nie 

wprowadziliśmy, musi być bezwzględna większość, żeby wprowadzić punkt na 

sesję. Nie chcecie o tym rozmawiać, także naprawdę można powiedzieć, że 

jesteście tym zainteresowani, żeby tak właśnie było jak jest, że był konflikt 

mieszkańców Miasta i Gminy, żeby tak naprawdę zbić na tym w jakiś sposób 

kapitał polityczny i tak naprawdę, tak jak uprzedzałem mieszkańców, że to jest 

sprawa polityczna to pokazaliście, że tak jest. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Michale, ja mam taką wielką 

prośbę, ponieważ Pan przedstawił swoje stanowisko, nie pozwolił Pan mi 

dokończyć, ponieważ my, ja uważam w ten sposób, że będzie punkt ,,Sprawy 

różne”, będzie można się wtedy do tej sprawy odnieść. To nie jest tak, że my jako 

Rada zdecydowaliśmy w sprawie… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, spokojnie, odniosę się w 

sprawach różnych do tego, ale to jest zbyt ważna sprawa, żeby się tylko odnosić 

w sprawach różnych. Tym bardziej, że termin do wypowiedzenia się w tym 

temacie Generalna Dyrekcja przedłużyła do 7 czerwca, dlatego chciałem to zrobić 

na dzisiejszej sesji, żeby nie zwoływać sesji nadzwyczajnej przed dzisiejszym 

terminem, ale widocznie następnym razem trzeba robić tak, że trzeba zwoływać 

sesję nadzwyczajną, żeby ten punkt się znalazł w porządku obrad, bo koalicja 

rządząca ma to w innych tak naprawdę, szczególnie mieszkańców Gminy Łowicz 

w nosi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale Pan bardzo niesprawiedliwe 

przedstawia sądy, ponieważ tutaj już tak na marginesie od strony technicznej, 

przecież można było to stanowisko przesłać nam wcześniej, nie w dniu, w którym 

odbywa się sesja rady i to jest kolejny przykład, bo ja powiem jedną rzecz, my 

prowadzimy już dyskusję na temat różnych stanowisk, tylko że tak się składa, że 

te stanowiska pojawiają się w dniu, kiedy odbywa się sesja. Moim zdaniem to 
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powinno być jednak przynajmniej z jakimś tam wyprzedzeniem, 1-2 dni, żeby 

każdy radny, ja to mówię jako przedstawiciel i osoba, która prowadzi te obrady, 

jest naprawdę normalnie wtedy, kiedy znamy to stanowisko a nie, sesja się 

zaczyna, my mamy przesyłane stanowisko i my mamy w ciągu bardzo krótkiego 

czasu od razu podejmować decyzje. Ja o tym mówię i tutaj mi nikt nie zarzuci, bo 

po każdym takim stanowisku o to prosiłem, żebyśmy unikali sytuacji takich, że 

będziemy procedowali coś praktycznie w ciągu 5 czy 10 minut. Myślę sobie w 

ten sposób, że… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, mogę jeszcze? Nie wiem czy 

Pan obraża innych radnych czy Pan sam siebie obraża, że formatu kartki A4 

trzynastką nie potrafi się zapoznać. Są trudniejsze uchwały i dostajemy je w 

trakcie sesji, także niech Pan nie mówi rzeczy… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo proszę, żeby Pan starał się 

zachowywać pewien poziom. To nie jest tak, jak Pan do mnie robi w tej chwili 

jakąkolwiek wycieczkę. Ja mam prawo do przedstawienia swojego stanowiska, 

natomiast mówienie to, co Pan w tej chwili powiedział do mnie jest uważam nie 

w porządku i bardzo bym prosił jednak o obniżenie temperatury, bo naprawdę nie 

ma to żadnego sensu. 

Radny Michał Śliwiński: To Pan podnosi tą temperaturę Panie Przewodniczący. 

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem, że jestem radnym 3-go sortu, ale 

chciałbym… Skoro nie możemy w tym punkcie dyskutować na ten temat a jestem 

tym żywo zainteresowany, w sprawach różnych zabiorę myślę dość długi głos. Ja 

chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że sprawa jest znana od 

dzisiaj, ja dwukrotnie przed spotkaniami oficjalnymi w Radzie Gminy, dwa razy 

powiadamiałem Pana Starostę, nie mógł przyjechać, próbowałem od dwóch 

tygodni dodzwonić się do Pana Wicestarosty – no też nie odpowiedział na mój 

telefon, dlatego chciałbym tylko jedno pytanie zadać: czy Gmina Łowicz jest 

gminą wchodzącą w skład Powiatu Łowickiego? Bo władze powiatu nie 

zauważają, że ta gmina jest na terenie naszego powiatu. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym w tej kwestii i to w zasadzie apel do Michała: 

Michał, skoro nie możesz wprowadzić tego punktu w sposób zwyczajowy, co 

tutaj zasugerował Pan Przewodniczący Jędrzejczak, że to na cito, może faktycznie 

mało czasu, jest moja sugestia a wręcz propozycja, Michał dokończ temat, poproś 
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o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wprowadzenia tego stanowiska. Jeśli 

nie możemy tak to zwołaj sesję nadzwyczajną, poproś o to. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Skoro nie ma już więcej 

to w takim razie przechodzimy do punktu 4. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. 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 rok 2019 przez Powiat Łowicki. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie  sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałą Nr 

XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 

roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. 

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

11. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

12. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXXIV 

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

protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

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 rok 2019 przez Powiat Łowicki. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, uchwała, którą 

przedstawiłem, jeszcze raz chciałbym poinformować, że jest związana z 

niezgodnością, która została przez Trybunał Konstytucyjny wykazana, co do 

ustawy i tak, jak to było podjęte w miesiącu marcu to 26 maja przedłużyliśmy 

termin do pokrycia tej straty to tak teraz proszę Państwa, aby została ta data 

wydłużona do 30 czerwca 2021 roku, z tego powodu, że tak naprawdę domagają 

się, aby w końcu ktoś zajął się pomocą w finansowaniu szpitali powiatowych i 

dlatego też chcielibyśmy wykonać ten ruch, aby też jakby wskazać, że powiatów 

na ciągłe finansowanie szpitali po prostu nie stać. Ze swojej strony zrobiliśmy 

bardzo dużo, żeby pomóc szpitalowi. Oczywiście nam wszystkim leży szpital na 

sercu, dlatego też na samym początku staraliśmy się o dofinansowanie na 

informatyzację. Udało nam się pozyskać ponad 2 mln zł na informatyzację. 

Następnie udało nam się pozyskać milion złotych na pediatrię. Dalej, wraz z 

Zarządem – z Panem Starostą Kosiorkiem i Panem Januszem Michalakiem 

staraliśmy się o kolejne środki. Udało się pozyskać nową karetkę pogotowia, która 

kosztowała ponad pół miliona złotych. O reszcie nie będę mówił, ponieważ jest 

wszystkim znana, dlatego pokazuję, że wszystkim szpital leży na sercu. Teraz 

jeżeli będzie jakikolwiek kryzys w szpitalu, także będziemy starali się go 

rozwiązać, natomiast oczekujemy, że będzie odpowiednia zmiana 

przeprowadzona, odpowiednia ustawa podjęta, aby rozwiązać sprawę 

finansowania czy też pomocy bezpośrednio od samorządów, ponieważ w tym 

roku także subwencja oświatowa została zmniejszona o milion złotych i 

samorządy nie mają możliwości i wspierania w takich też kwotach, jak to miało 

miejsce do tej pory, dlatego proszę o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021 

roku. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja rozumiem, nie jestem członkiem Komisji 

Budżetowej, jestem zgodny z tym, bardzo słuszne słowa, co Pan powiedział, 
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dajemy sobie czas do 30 czerwca, zakładamy, że coś pozytywnego się wydarzy 

dla wielu powiatów w Polsce. Ale gdyby nie, bo mam pewne obawy, wszyscy 

widzimy na żywo, że budżet Państwa się rozjeżdża, obawiam się, żeby nasz 

budżet Powiatu się nie rozjechał. Czy Zarząd się zastanawia skąd te 1,4 mln zł w 

dniu 28/29 czerwca znajdziemy, bo myślę, że już musimy realnie myśleć o tym, 

że to jednak my będziemy musieli za to zapłacić. Czy już myślicie Państwo nad 

tym? My wszyscy, bo to jest nasz wspólny budżet. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc mogę tylko powiedzieć, że w 

ramach możliwości finansowych, jakie powiat posiada, będziemy wraz z 

dyrekcją, jeżeli będzie taka potrzeba pomóc, natomiast na chwilę obecną nie 

jesteśmy w stanie tej kwoty przekazać, więc jeżeli będziemy mieli możliwości a 

szpital będzie miał taką dużą potrzebę, aby ich wspomóc w jakiś sposób to 

będziemy starali się pomóc, to oczywiście obiecujemy. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, 

bardzo fajną rzecz Pan powiedział, że tak naprawdę jest problem z finansami, ja 

też mówię, budżetu Państwa też, tak jak powiedział Jurek – Radny Wolski i teraz 

mam jedno pytanie: teraz możemy podjąć uchwałę o przełożeniu terminu 

pokrycia straty tak i tutaj pytanie do Pani prawnik, która jest, jeżeli ktoś zakłada 

sprawę na przykład o jakieś odszkodowanie powiatowi, czy ma obowiązek 

zabezpieczyć te środki? Bo kolejne pytanie jest takie czy te środki, które 

odkładamy do spłaty mamy na tą chwilę zabezpieczone w budżecie? Bo to że 

sprawa jest, jest wyrok Trybunału to jest jedno, ale póki co innej ustawy nie ma i 

my musimy być przygotowani do tego. Możemy odwlekać w czasie, ale 

powinniśmy mieć te środki zabezpieczone w budżecie, takie jest moje 

wyobrażenie i chciałbym, żeby Pan Starosta czy Pani Prawnik ustosunkowała się 

do tego czy faktycznie tak jest. 

Radca Prawny Agnieszka Piwek: Znaczy jeżeli chodzi o sprawy sądowe to w 

mojej ocenie troszeczkę inaczej wyglądają kwestie ewentualnie odszkodowawcze  

czy tego czy i w jakim zakresie są wówczas zabezpieczane środki na spłatę 

zobowiązań, bo według mnie przede wszystkim, jeżeli jest sprawa sądowa to 

podstawą do wypłaty ewentualnych środków, jeżeli mówimy teoretycznie na 

przykład o powiecie, w ogóle wyrok sądu wynika z ustawy o finansach 

publicznych, ewentualnie ugoda sądowa stanowi podstawę do wypłaty środków. 

W związku z tym w mojej ocenie sprawy sądowej nie można w tym momencie 

przyrównać do projektu tej uchwały. Natomiast tutaj podstawa prawna tej 
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uchwały została przez radców prawnych zaopiniowana i w naszej ocenie ta 

uchwała w świetle aktualnie obowiązujących przepisów powinna zostać podjęta 

przez radę, natomiast wydaję mi się, że sprawa sądowa to już są zupełnie inne 

kwestie. 

Radny Michał Śliwiński: No tak, co innego wyrok, ale kwestia zabezpieczenia 

środków, mamy na razie wyrok Trybunału, nie ma żadnego innego aktu 

wykonawczego, nie jest akt wykonawczy zawieszony, on jest zmieniony tak 

naprawdę tak i nie mamy pewności, że z dnia na dzień zostanie zmieniona ustawa 

i będziemy musieli pokryć tą stratę i tutaj kwestia czy mamy obowiązek 

zabezpieczenia tych środków w budżecie na tą chwilę, bo teraz mamy tylko wyrok 

Trybunału, nic więcej. 

Radca Prawny Agnieszka Piwek: To w mojej ocenie to nie jest pytanie do mnie, 

tylko do Wydziału Finansowego, ponieważ Wydział Finansowy zajmuje się 

kwestią gospodarki finansowej, ewentualnie zabezpieczeniem tutaj środków w 

budżecie. Ja tylko mogę powiedzieć z punktu widzenia prawnego, że w mojej 

ocenie na ten moment jest podstawa do podjęcia tej uchwały, natomiast czy i 

kiedy powinny być środki zabezpieczone to już nie jest pytanie do prawnika w 

mojej ocenie, ponieważ to nie prawnik w tym momencie decyduje o 

zabezpieczeniu środków, natomiast z punktu widzenia prawa cywilnego, kwestia 

zobowiązań jest zupełnie inną kwestią niż w mojej ocenie kwestia tutaj 

ewentualnie zabezpieczenia środków. 

Radny Krzysztof Figat: To, że czekamy na jakiś ruch rządowy to bardzo dobrze, 

każda złotówka zaoszczędzona jest mile widziana i będzie mogła pracować na 

rzecz powiatu w przyszłości. Natomiast dzisiaj obowiązuje ustawa i w myśl 

ustawy powinniśmy, my możemy przekładać termin pokrycia tej straty i bardzo 

dobrze, akurat okej, tylko pytanie jest takie, to co Radny Śliwiński zadał pytanie, 

co 29 czerwca? Czy, bo w myśl tej ustawy my te środki powinniśmy zabezpieczyć 

w budżecie, my ich nie musimy w tej chwili płacić, tyle ile się da przeciągać czy 

tyle ile się da walczyć jest okej, tylko czy mamy je zabezpieczone w budżecie i 

to jest pytanie do Pani Skarbnik rzeczywiście, Pani Mecenas ma tutaj rację, że jest 

to pytanie do Pani Skarbnik i takowe kieruję, czy mamy zabezpieczone środki w 

budżecie w kwocie, w wysokości straty w szpitalu i to jest moje pytanie. 

Natomiast drugie pytanie, może nie pytanie, tylko taka sugestia do Pani Mecenas, 

no nie zgadzam się tutaj z Panią, że to nie jest pytanie do Pani, bo to radcy prawni 

opiniują uchwałę a zanim ją zaopiniują pozytywnie to powinni sprawdzić czy ona 
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jest zgodna i z ustawą o finansach publicznych i z innymi aktami prawnymi, także 

tutaj nie ma co przerzucać do Wydziału Finansowego, bo skoro prawnicy ją 

podpisali, że jest wszystko okej to mają mieć pewność, że ona jest również 

uzgodniona z Wydziałem Finansowym, który jest odpowiedzialny za gospodarkę 

finansową, także myślę, żeby to zbyt długo nie ciągnąć, pytanie do Pani Skarbnik, 

czy mamy w budżecie zabezpieczoną taką kwotę i tyle. Dziękuję. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie mamy zabezpieczonej kwoty 1,540 

mln zł w budżecie i niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie nawet jej 

zabezpieczyć, bo gdybyśmy dokonali zabezpieczenia tej kwoty, czyli 

wprowadzamy po stronie wydatków bieżących a to powoduje, że mamy 

zachwiane wskaźniki, wskaźniki są niespełnione zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa taka uchwałę nam uchyli, ona 

stanie na kolegium i zostanie uchylona. Nie ma takiej możliwości, żeby 

wprowadzić do budżetu pokrycie straty. 

Radny Krzysztof Figat: Myślę, że tutaj już nie ma co komentować. 

Radny Krzysztof Górski: Przywykłem do tego, że nie w kolejności dopuszczany 

jestem do głosu, natomiast nie chcę powtarzać tego, co mówił Pan Radny Figat i 

Pani Skarbnik. Ja wczoraj, w czasie dyskusji o budżecie zabierałem głos na ten 

temat czy na Komisji Budżetu i Finansów zostałem zestrofowany, że taki temat 

podnoszę, mówiłem, że do dzisiaj jest tylko czas, w sprawach różnych został 

wniesiony punkt, który dotyczy właśnie projektu tej uchwały. Ja oczywiście 

uważam, że wszyscy powinniśmy głosować za podjęciem tej uchwały, bo to jest 

danie sobie miesiąca czasu na rozwiązanie problemu, natomiast no czy na koniec 

czerwca nasz Rząd podejmie taką uchwałę – my tego nie wiemy, natomiast tak, 

jak Pani Skarbnik mówiła, możemy mieć wtedy bardzo duży problem, bo 

środków nie mamy zabezpieczonych a wydanie tych pieniędzy to jest 

przekroczenie wskaźników. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, czy są jeszcze 

jakiekolwiek głosy? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

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

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 rok 2019 przez Powiat Łowicki  

/Zał. Nr 6/ 

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

nieobecny A. Frankiewicz, B. Kołodziejczyk/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXXV/257/2021 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 rok 

2019 przez Powiat Łowicki.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że jest 

większość, ale może należałoby zadzwonić, bo łamiemy zasady, raz dzwonimy 

raz nie dzwonimy do osób. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ma Pan rację. Tutaj uzyskałem 

informację też przed chwilą z Biura Rady, że Pan Aleksander poinformował, że 

nie będzie przez pewien czas mógł uczestniczyć w sesji, w związku z tym nie 

będziemy dzwonili, Spróbujemy zadzwonić do Pani Basi Kołodziejczyk, 

natomiast słuszna uwaga radnego. Ja do tego odniosę się na sprawach różnych, 

natomiast już dziś mogę powiedzieć, że będę proponował, żeby następna sesja 

odbyła się już stacjonarnie, tak jak normalnie się powinna odbywać, bo powiem, 

że jest to problematyczne. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ale wszyscy musimy być 

zaszczepieni, musimy mieć kartę? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ma takiego obowiązku. 

Przepraszam, ale taka informacja do Państwa, nie możemy się połączyć z Panią 

Basią Kołodziejczyk. Mamy połączenie: Pani Basiu, czy jest Pani za podjęciem 

uchwały w sprawie terminu pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu do 30 czerwca? 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Tak, jestem za. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny A. Frankiewicz/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXXV/257/2021 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 rok 

2019 przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 6 

Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok. /Zał. Nr 8/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, Raport został do 

Państwa przesłany i jeżeli jest potrzeba to ja mogę oczywiście przeczytać, ale 

myślę, że forma taka, ponieważ mamy miesiąc na zapoznanie się z tym Raportem 

a dzisiaj powinien on być Państwu przedstawiony, powinien zostać wyłożony i 

może byśmy zostali przy tej formule. Jeśli nie będzie głosów sprzeciwu to 

proponuję przejść do dalszego procedowania sesji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy tutaj są uwagi 

Państwa Radnych dotyczące propozycji Pana Starosty? Oczywiście tutaj faktem 

jest, że my dopiero będziemy przez ten czas mieli możliwość zapoznania się, w 

związku z tym dzisiaj dyskusji żadnej nie ma, no ale bardzo bym prosił, jeżeli są 

uwagi dotyczące propozycji Pana Starosty, żeby się do nich odnieść. 

Radny Krzysztof Górski: Dostaliśmy 10 minut przed sesją, także i tak nie było 

szans się zapoznać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli mógłbym zabrać głos to Radnemu 

Krzysztofowi Górskiemu, który odbieram te słowa z przekąsem 

wypowiedziane… 

Radny Krzysztof Górski: Tak. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: … to chciałem powiedzieć, że mamy 

obowiązek przedłożyć na sesji, także dostaliście przed sesją i jeżeli Państwo sobie 

życzycie to ja mogę, pewnie nie sam, bo sam nie dałbym rady, tym bardziej, że 

trochę mnie gardło boli, ale możemy odczytać ten Raport. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, niech Pan nie prowokuje, bo zaraz tak 

poprosimy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale proszę radnych o to, że 

przewodniczący udziela głosu, bo inaczej będziemy mieli bałagan, jeżeli każdy 

będzie sobie tak swobodnie się starał włączyć do dyskusji. Ja myślę, że nie zależy 

nam wszystkim na tym, żebyśmy sobie tak przeszkadzali, przecież nie o to w tym 

wszystkim chodzi. Przecież Państwo wiecie doskonale o tym, że tak czy inaczej 

dyskusja dzisiaj nie jest możliwa, samo przedstawienie jest na sesji a więc jeżeli 

nawet 10 minut przed sesją to w tym konkretnym przypadku to nie ma większego 

znaczenia, ponieważ i tak będziemy na ten temat rozmawiali za miesiąc. 

Radny Krzysztof Górski: Stwierdzam fakty. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, ja w żaden sposób… też 

potwierdzam, jak jest, też stan faktyczny. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie  sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie  sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie jedno, na ile wyszacowane są te 

nieruchomości – to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, jakie będzie 

przeznaczenie tych środków, pewnie Zarząd już myśli, w którym kierunku je 

przeznaczyć, biorąc oczywiście pod uwagę też to, że tych półtora miliona prawie 

na szpital nie mamy zabezpieczonych. Dziękuję. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Rzeczoznawca majątkowy 

wycenił nieruchomość na 75 tys. zł, to jest wartość nieruchomości a Zarząd w 

oparciu o tę wycenę ustali cenę wywoławczą, cena wywoławcza nie może być 

niższa od tej ceny. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam inne pytanie, na Komisji Gospodarczej już 

zacząłem drążyć ten temat, ale myślę, że to pociągniemy, tutaj Krzysztof Figat 

jest w tym temacie, bo to trzeba złożyć to wszystko do kupy. Ja rozumiem, że te 

2 ha ziemi były w pakiecie, nazwijmy to tak kolokwialnie, w rozmowie z 
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Ministrem Rolnictwa. Ja wspominam, że w 2012 roku, o ile się nie mylę zostało 

zlikwidowane, własność Starostwa, własność Powiatu Łowickiego, ,,ogólniak” i 

to, co wokół ,,ogólniaka”. Od wielu lat pytam o to, i 3 lata temu i 2 lata temu, rok 

temu – co wreszcie z tym zrobimy. Należy tą sytuację uporządkować, tam nie ma 

gospodarza, to jest zakrzaczone, wiem, że rozmowy były prowadzone z Panem 

Dyrektorem Kosmowski a więc i z Ministrem Rolnictwa, wszyscy o tym wiemy 

i ten temat tak sobie leży i leży. I miało to być w pakiecie zamiany, że dyrekcja 

Zduńskiej Dąbrowy weźmie, czyli Minister Rolnictwa, rozmów chyba jeszcze do 

tej pory nie było, Pan Starosta Kosiorek na poniedziałkowej Komisji powiedział, 

że lada dzień będą rozmowy w tej kwestii prowadzone, stąd nie rozumiem 

dlaczego taki pospiech, dlaczego tak na cito sprzedajemy te dwa hektary ziemi w 

Bąkowie, które może byłyby tutaj nie wiem, kartą przetargową za dużo 

powiedziane, ja rozumiem, że to jest w pakiecie do dyskusji z Ministrem 

Rolnictwa w imię zamiany: dajemy szkole w Zduńskiej Dąbrowie to, co jest 

nasze, to co my możemy dać, w zamian zyskujemy, jeszcze się pojawił wątek 

Bełchowa i w tym momencie jestem naprawdę, po tylu latach nic, że tak powiem 

się nie działo, nie było dyskusji, konkluzji z tego żadnych nie wynikało a w tym 

momencie dostajemy na cito sprzedaż 2 ha ziemi. Czemu to ma służyć? Ja się 

obawiam, że te 2 ha ziemi byłyby ważny argumentem, ważną kartą przetargową 

w rozmowie z Ministrem Rolnictwa w końcu mamy coś za coś sprzedane a w tym 

momencie coś z tego dużego tortu, nie wiem, sprzedajemy, oddajemy, tego już 

nie będzie. Jeśli nie będę miał klarownej odpowiedzi to ja będę głosował 

przeciwko projektowi tejże uchwały. Proszę o nie wiem, wyczerpująca 

wypowiedź. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: To ja może tylko odpowiem, 

wniosek złożony do Wojewody o zamianę gruntów pomiędzy Powiatem 

Łowickim a Skarbem Państwa nie obejmuje przedmiotowej nieruchomości i 

nigdy nie obejmował. Ta działka była wydzierżawiana na rzecz osób fizycznych, 

nie ma dostępu do drogi publicznej i jest jakby taką nieruchomością, którą 

podejrzewam, że nabędzie ktoś, kto pozyska zgodę od osoby, przez której grunty 

będą mogły osoby, które nabędą tę nieruchomość i będą dojeżdżać do niej. Nie 

jest to jakaś nieruchomość strategiczna i nie podejrzewam, żeby Skarb Państwa 

była zainteresowany taką nieruchomością bez dostępu do drogi publicznej. 

Radny Krzysztof Figat: Pani Aniu, przede wszystkim to nie wiem czy da się 

sporządzić akt notarialny bez zabezpieczenia dojazdu do działki. 



16 

 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Może być przedmiotem 

sprzedaży, ktoś oczywiście… wie Pan, będzie informacja, że nie ma dostępu i 

jeśli ktoś sobie nabędzie to może sobie ustanowić służebność. Tutaj my nie 

jesteśmy zobowiązani do ustanowienia tej służebności. 

Radny Krzysztof Figat: No tak, ale w ten sposób prowadzimy do przetargu 

ograniczonego w cudzysłowie. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: To znaczy ta nieruchomość jest 

nieruchomością rolną i ona i tak będzie sprzedawana w drodze przetargu 

ograniczonego, ponieważ w oparciu o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Radny Krzysztof Figat: Ale tu mówimy o innej kwestii, że to może nawet rolnik, 

prawo pierwokupu ma, Agencja itd., itd., natomiast ja nie znam przypadku, żeby 

można było sporządzić akt notarialny na działkę, która nie ma dostępu do drogi 

publicznej. Tak, jak Pani mówi może być służebność, tylko zanim ten akt zostanie 

podpisany to musi być już służebność. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Nie można dzielić 

nieruchomości, w tej chwili gdybyśmy robili taki podział to nie można wydzielić 

nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej, ale sprzedać taką 

nieruchomość owszem. 

Radny Krzysztof Figat: I teraz co. Dobrze, ja ją kupuję, ale ten Pan, który ma 

przede mną działkę z dostępem do drogi publicznej też chciał ją kupić, powiem 

więcej, on jej nie kupił, no więc służebności mi udzieli czy nie udzieli? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: To znaczy jeżeli Panu nie 

udzieli to Pan występuje Pan do sądu o ustanowienie drogi koniecznej, no taka 

jest procedura. Z tego co wiem, osoba której grunty… Sąd ma obowiązek 

ustanowienia drogi koniecznej, oczywiście odpłatnie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja tylko Państwa 

chciałem poinformować, że wy sobie nawzajem wchodziliście w słowo i bardzo 

było was trudno zrozumieć, ponieważ każdy z was chciał przekonywać, natomiast 

ja uważam, że… 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Przepraszam. 

Radny Krzysztof Figat: Dobra, już wszystko. 
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Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Ja tylko jeszcze dodam, że treść 

uchwały konsultowałam z Panią Mecenas i mówiłam o tym, że droga nie ma 

dostępu do drogi publicznej. 

Radny Krzysztof Figat: No tak, ale to… uchwała o ZOZ-ie też była 

konsultowana z prawnikami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chcę powiedzieć, że to już było 

przedmiotem naszych rozważań dzisiaj, w związku z tym bardzo bym już prosił, 

żeby nie wracać do poprzednich uchwał, bo już została taka uchwała podjęta. 

Natomiast teraz rozmawiamy o tej działce. Czy jeszcze są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jerzy Wolski: Ja zadałem wprost pytanie i oczekuję jakiejkolwiek 

odpowiedzi od Pana Starosty, od Pana Wicestarosty na jakim etapie są rozmowy 

dotyczące zamiany gruntów, bo ja cały czas uważam, że to jest jednak w pakiecie. 

Rozmawialiśmy o tym od kilku lat i w zasadzie odkładamy. No nie możemy przez 

pryzmat pandemii oddalać pewnych rzeczy, pewnych problemów, może mniej 

czy bardziej ważnych, ale to już trwa lat wiele. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeszcze też zadałem pytanie na 

co będą przeznaczone środki. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, 2 pytania: Radnego 

Michała Śliwińskiego i Pana Jerzego Wolskiego. Proszę bardzo Panie Starosto. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No więc tak, dobrze, że Pan Jerzy Wolski 

zauważył, że przez wiele lat się nic nie działo, bo faktycznie przez wiele, wiele 

lat, to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, z tego co ja się orientuję, ja 

rozmawiałem z Dyrektorem Kosmowskim, grunty, o których mówimy nie są, 

szkoła nie jest nimi zainteresowana. Ja czekam na rozmowę, na którejś komisji 

nie wiem czy Pan był czy nie, ale czekam na wyznaczenie terminu z Ministrem 

Rolnictwa na spotkanie, gdzie będę o tym rozmawiał i jeszcze o paru innych 

kwestiach, o których już wcześniej rozmawiałem z poprzednim Ministrem, z 

którym byłem umówiony na spotkanie, ale Minister się zmienił, no więc taka 

sytuacja jest. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A pytanie Pana Michała 

Śliwińskiego? 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli bym mogła, żeby Pan Michał 

powtórzył, bo ja nie słyszałam, natomiast coś tam mi się obiło o uszy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chodziło o przeznaczenie tych 

środków ze sprzedaży tej działki. 

Radny Michał Śliwiński: Jeśli mogę Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik 

jeszcze nie wie, bo jakby były zapisane w budżecie to byśmy wiedzieli na co są 

przeznaczone te środki. Zarząd się przygotowuje do sprzedaży i pewnie jakiś 

zamysł ma na co mogą być przeznaczone. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak, ale to jest pierwsza nieruchomość, 

która jest przeznaczona do sprzedaży a mamy zaplanowane 500 tys. zł i te 500 

tys. zł jest zagospodarowane. Jeśli będzie wykonanie ponad to, to wówczas 

Zarząd pochyli się nad tym, co z tymi pieniędzmi zrobić. Najpierw musimy 

wykonać 500 tys. zł, które jest niezbędne, żeby nie zachwiać budżetu, dlatego 

liczymy na te środki, że będziemy mieć. Przy wykonaniu za 2020 wspominałam, 

że tej sprzedaży było 0, więc liczymy na to, że teraz będzie chociaż jakieś 

pieniądze. 

Radny Michał Śliwiński: To znaczy, że skracając tą Pani wypowiedź to jest 

zagrożenie niewykonania ze sprzedaży i dlatego jest ta działka do sprzedania. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie, nie, może nie do końca. Po prostu 

mamy zaplanowane w budżecie 500 tys. zł, mamy przeznaczone nieruchomości i 

w związku z tym wiecie Państwo, jeżeli wykonamy sprzedaż powyżej 500 tys. zł 

to wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś tam dyspozycji, natomiast ma ten 

moment, na tą chwilę robimy wszystko, żeby te 500 tys. zł uzyskać i to jest jedna 

z kolejnych działek do sprzedaży. Mamy jeszcze bodajże działki na Blichu, na 

Podrzecznej, przepraszam do sprzedaży są zaplanowane i zobaczymy jakie 

uzyskamy kwoty. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj myślę, że wynika ta 

dyskusja troszeczkę z nieporozumienia, ponieważ Pani Skarbnik chce 

powiedzieć, że na tamten rok przewidziane jest uzyskanie dochodów z tego działu 

w wysokości 500 tys. zł i w ramach tych dochodów przewidziana jest ta działka, 

która jest przedmiotem naszej dzisiejszej uchwały. Natomiast jeżeli uda się 

wszystko sprzedać więcej niż za 500 tys. zł no to wtedy będziemy rozważali, co 

z tymi pieniędzmi zrobimy. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak jest, dokładnie tak. 

Radny Michał Śliwiński: To znaczy, że założenia do budżetu przyjęliśmy w 

grudniu były nie do końca doszacowane, tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, to nie ma nic wspólnego z 

niedoszacowaniem. Po prostu najzwyczajniej w świecie chcieliśmy 500 tys. zł, 

natomiast jeżeli nam się uda sprzedać za więcej no to to już będzie sukces, to nie 

ulega najmniejszej wątpliwości, ale ta działka jest przewidziana za określoną 

sumę. Jak dadzą więcej to będzie więcej, tak ja to rozumiem. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak, tak jest. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania? Jeżeli pytań 

nie ma to przechodzimy do głosowania. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie  sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Radny Jerzy Wolski: Spodziewałem się odpowiedzi jakiejkolwiek od Pana 

Marcina Kosiorka, od Pana Starosty, ale ta odpowiedź była lakoniczna, prawie 

żadna, poza tym, że dowiedziałem się, że kolejny raz minister się zmienił, pewnie 

zmieni się i następny. To nie była odpowiedź. Absolutnie, zdecydowanie jestem 

przeciw. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Przepraszam Państwa, ale 

będziemy musieli się połączyć teraz z tymi osobami, które nie głosowały, zgodnie 

z Państwa sugestią telefonicznie. (połączenie) Panie Aleksandrze, głosujemy 

uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego i chciałbym, żeby Pan zagłosował. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Jestem za. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o 

Panią Basię Kołodziejczyk to nie możemy się połączyć. Spróbujemy jeszcze, ale 
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szanse nie są duże. (połączenie) Głosujemy uchwalę dotyczącą sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego i 

chciałbym, żeby Pani zagłosowała. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Jestem za. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

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

RPŁ/: 

Za     – 11 

Przeciw    – 5 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XXXV/258/2021 RPŁ w sprawie  sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałą Nr 

XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na 

lata 2021-2025. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałą Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Łowickim na lata 2021-2025. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący mam taką prośbę, korzystając 

z obecności Pana Dyrektora Pluty. Tutaj oczywiście projekt uchwały uważam jest 

bezsporny i powinniśmy głosować za, przynajmniej ja tak uważam, natomiast 

mam taką prośbę serdeczną do Pana Dyrektora korzystając z obecności. Byłem w 

piątek na spotkaniu w Fundacji ,,Czyń dobro” w obecności Biskupa Ordynariusza 

i tam padły takie trudne słowa, że wiele sąsiednich miast, burmistrzów miast, 

samorządy pomagają w tej fundacji, z Powiatu Łowickiego pomaga tylko Gmina 
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Łowicz i mam prośbę serdeczną, żeby Pan Dyrektor, jeżeli miałby chwilę czasu, 

skontaktował się z prezesem Fundacji, aby może w jakiś sposób można było 

pomóc. Jest to Fundacja, która znajduje się na terenie naszego miasta i jest tam 

już wielu pensjonariuszy z terenu Powiatu Łowickiego. Może uda znaleźć się 

przepis, który nie koniecznie w formie finansowej, może w innej formie pozwoli 

na pomoc tej Fundacji, która w tej chwili dobrze funkcjonuje, ale jest w trakcie 

rozwoju. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chyba jakieś nieporozumienie tu wynikło, 

jeżeli faktycznie padły takie słowa, albo może Pan Radny źle zrozumiał, bo to 

chyba niemożliwe jest to, że my w ogóle nie pomagamy tej Fundacji dlatego, że 

wielokrotnie z prezesem tej Fundacji i ja się spotykałem i był tam chyba Marcin 

Pluta jeszcze, jako Sekretarz, bo tam była taka sytuacja, że myśmy pomogli, także 

jesteśmy bardzo zdziwieni tym, co usłyszeliśmy. 

Radny Krzysztof Górski: Taka opinię usłyszałem na spotkaniu, dlatego ja nic 

nie wymagam, ja po prostu proszę o spotkanie i jeżeli jest ta współpraca cieszę 

się bardzo, natomiast jeżeli można to kontynuować i rozwinąć byłbym wdzięczny, 

natomiast jestem członkiem założycielem i nie mogę nie zabierać głosu. 

Przepraszam, że mogę mieć niepełną wiedzę. Dziękuję bardzo. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, Panie Radny, 

tak jak powiedział Starosta byłem na spotkaniu, Pan Starosta był na spotkaniu, 

poprzedni dyrektor PCPR-u był na spotkaniu i rozmawialiśmy a później 

faktycznie pomagaliśmy w przygotowywaniu projektu o środki europejskie, do 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie delikatnego przekwalifikowania się 

w zakresie podstawowego profilu działalności Fundacji. No na nieszczęście nie 

otrzymali dofinansowania, ale tutaj aktywnie wspomagaliśmy. Poza tym z 

poprzednią panią dyrektor i obecnie na bieżąco pomagaliśmy w zakresie 

identyfikacji możliwości w zakresie pozyskiwania nowych pensjonariuszy, 

podopiecznych w zakresie opieki bezpośredniej.  

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo i jeżeli tak jest… no nie wiem, ja taką 

opinię słyszałem, prosiłbym o kontakt i wyjaśnienie, może uda się to wyjaśnić. 

Dziękuję bardzo. 

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

Jeżeli nie ma to proszę o opinię. 
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałą Nr XXXIII/247/2021 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

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

/Zał. Nr 12/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXXV/259/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałą Nr 

XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

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

2021-2025.  

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 13/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, otrzymaliście na e-

maila, jeżeli są pytania to mogę odpowiedzieć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania przez Zarząd? 

Radny Krzysztof Górski: Ja mam pytanie, tam w sprawozdaniu jest jeden punkt 

dotyczący jakiegoś sporu, tam prawnik ma się zająć, odnośnie nie wiem, złej 

opinii o Zarządzie. Czego to dotyczy Panie Starosto? W pierwszym punkcie 

wytłuszczone w sprawozdaniu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Proszę o chwilę przerwy, bo mam 

niekompletny materiał. A, tu chodzi o to, że Radny Piotr Gołaszewski przecież 

zgłosił na, nie wiem czy to była komisja czy sesja, żeby wystąpić przeciwko temu 
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człowiekowi, który zrobił ten Atlas Nienawiści i tam wpisał Powiat Łowicki i 

myśmy udzielili Kancelarii, która specjalizuje się w tym temacie pełnomocnictw, 

nieodpłatnie do reprezentowania Powiatu Łowickiego w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. 

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

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, ja chciałbym 

wrócić do poprzedniej sesji. Otóż miałem awarię głośnika i nie mogłem brać 

udziału w momencie, kiedy Pan Doktor Artur Moskwa Powiatowy Lekarz 

Weterynarii miał swoje sprawozdanie, Państwo pamiętacie, mieliśmy Pana 

Doktora Moskwę na Komisji Gospodarczej, była dyskusja szeroka, uczestniczył 

w niej również Pan Wicestarosta Piotr Malczyk, głos zabierali wszyscy, chodziło 

o wsparcie, o prośbę, żeby naprawdę wspomóc w działaniach Lekarza 

Powiatowego do Wojewody, do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, chodzi 

tutaj o finanse, o sytuację kryzysową kadrową. Pan Krzysztof Górski wyraźnie 

powiedział tutaj bardzo ładnie powiedział Pan Wicestarosta Piotr Malczyk. 

Natomiast jestem zaskoczony wypowiedzią Pana Starosty, Panie Starosto było 

tak, że ,,jeśli wszystkie inspekcje będą do mnie przychodziły, my nie jesteśmy 

władni od tego”. Ja nie tego oczekiwałem. Powiat Łowicki jest naprawdę jednym 

z największych powiatów, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, a więc drobiarską 

w trzodzie, bydle, myślę, że Michał Śliwiński to potwierdzi, który wiele lat był 

kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i nasz powiat wygląda zupełnie inaczej. 

Środki, które Wojewoda desygnuje na wszystkie powiaty i wrzuca na Powiat 

Łowicki środki nieadekwatne. Moi koleżanki i koledzy z Inspekcji wykonują 

zadania, które mają do spełnienia, a że robią to świetnie, wzorowo, padło to tutaj 

na Komisji, mieliśmy ciężką sytuację w Domaniewicach i naprawdę… Ja Panie 

Starosto i wszyscy jesteśmy zgodni z tym, przecież Pan jest szefem sztabu 

kryzysowego, szefem zarządzania kryzysowego i tak samo i Panu i nam 

wszystkim bardzo, ale to bardzo zależy na tym, żeby wspomóc w działaniach, nie 

wiem na ile to się uda, ale naprawdę monitujmy do Wojewody Łódzkiego, żeby 

naprawdę spojrzał na Powiat Łowicki może troszkę inaczej, na naszą Powiatową 

Inspekcję. Ona się naprawdę rozjeżdża kadrowo aż nie chcę wam mówić, jak 

wygląda stan kadrowy naszej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, także ja 

chciałbym, życzyłbym sobie, żebyśmy my i prośba do Pana Starosty, naprawdę 

apelujmy, prośmy aby Wojewoda spojrzał naprawdę na sytuację kadrową, 

konkretnie o finanse chodzi, no przecież sprawozdanie Doktora Moskwy 
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wybrzmiało. Prosił o premie, prosił o jakieś nagrody za poprzedni rok, ludzie 

pracowali po 200-300% normy, mało tego, że nagród nie było to wręcz ograniczył 

Wojewoda środki na finanse bieżące. No takiej sytuacji nie może być. Panie 

Starosto i my tutaj wszyscy, jest Pan szefem sztabu kryzysowego, zróbmy 

naprawdę maksymalnie dużo dla nas i dla Inspekcji Weterynaryjnej a jeśli inne 

inspektoraty, inne inspekcje, inne placówki będą do nas z taką prośbą się zwracały 

to nie odmawiajmy absolutnie. Bardzo o to proszę mocno Panie Starosto. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym prosił Radnego Wolskiego, aby 

odsłuchał swoją wypowiedź po sesji, ona jest umieszczona na You Tubie. Nie 

odbieram tego jako prośby, ja wiem co mówię i nie dam się też sprowadzić do 

takiej roli, że ja będę odpowiadał tutaj za wszystko w powiecie Panie Radny, nie. 

To jest niemożliwe po prostu, ja się tego nie podejmuje i nie będę robił 

wszystkiego. Oczywiście wiem jaka jest sytuacja w weterynarii od wielu, wielu 

lat, czyli co najmniej od roku 2016 i że jest trudno i że są niskie zarobki, dlatego 

też mimo wszystko ten, jak Pan twierdzi tutaj między słowami wyczytuję 

niedobry rząd podnosi najniższą krajową, co wymusza też ruch tych niskich pensji 

do góry i myślę, że to są jakieś tam pozytywy, natomiast no nie wiem, czy ja mam 

naprawdę wszystkim tutaj, ja za chwilę w sprawach różnych przejdę, nie chciałem 

tam innych zabierać spraw, ale uwierzcie mi, że naprawdę w czasie tej epidemii 

kontakt z urzędnikami ministerstw czy z Urzędem Wojewódzkim jest naprawdę 

ograniczony. Samorządy funkcjonują inaczej, niektóre są pootwierane mocno, 

były i tak, jak tutaj mimo, że były w niektórych u nas problemy z kontaktem, 

jednak działaliśmy, były samorządy pozamykane, natomiast generalnie 

ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy centralne są i były mocno zamknięte i 

wiele rzeczy jest przez to opóźnionych, bo do wielu spotkań dojść nie mogło. 

Robimy naprawdę wszystko, co możemy, ja myślę, że to widać po finansach 

powiatu, po tym jak budżet wygląda w momencie przyjęcia a jak w momencie 

oddania, natomiast naprawdę ja rozumiem, że tak jest wygodnie, ale mówię to 

otwarcie, wszystkim nie jestem w stanie się zająć. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli mogę ad vocem do Pana 

Starosty, bo ten przekaz, który Pan teraz przesłał Panie Starosto to nawet nie jest 

to, że nie może się Pan zająć, tylko Pan pokazał, że się Panu nie chce zająć, tylko 

tyle, bo chociaż trochę dobrej woli, że spróbuję, ale Pan od razu nie, tym się nie 

będę zajmował. Dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja tylko gwoli 

wyjaśnienia tutaj powiem, że my na poprzedniej sesji w momencie 

podsumowania powiedzieliśmy sobie, że wesprzemy działania tutaj Pana 

Doktora, oczywiście w formie prośby tylko i to jest nasza rola, dlatego też to nie 

jest tak, że my nic. My ze swojej strony próbujemy na ile po prostu możemy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja oczywiście również wypraszam sobie 

ciągłe wmawianie jakichś intencji bądź jakichś tam interpretacji i nie wiem, chyba 

będę musiał mówić pierwszy, bo… dlatego nie zabierałem głosu w dyskusji w 

wielu sprawach, oczywiście zabiorę ją w sprawach różnych, w tych gorących 

dlatego, że wiem, że po prostu emocje niektórych radnych, zwłaszcza Radnego 

Śliwińskiego, no wymyślają jakieś niestworzone rzeczy. To jest kompletną 

nieprawdą to, co Pan powiedział, przykro mi, bo to jest kompletna nieprawda. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bym prosił, żebyśmy sobie już 

nie interpretowali konkretnych słów, tylko odpowiadali na konkretne pytania, 

natomiast chciałbym powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć, nie jest nam obojętne, 

my jako Rada wesprzemy takie stanowisko do Urzędu Wojewódzkiego odnośnie 

wsparcia, to jest w stanie zrobić. Natomiast jakie będą decyzje no to już na to nie 

mamy wpływu. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję Panie Przewodniczący, właśnie tego chciałem 

usłyszeć. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy my mamy jeszcze jakieś 

pytania? Jeżeli nie to przechodzimy do punktu 10. 

Ad. pkt 10 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 3 maja brałem udział w obchodach 

30-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, tutaj musze się zatrzymać i 

podziękować wszystkim radnym, członkom Zarządu za to, że w tym roku 

mogliśmy czytać oryginalny tekst z Konstytucji 3-go Maja i muszę powiedzieć 

jedną rzecz, że nie ukrywam satysfakcji, że na forum publicznym mogliśmy tą 

Konstytucję prezentować, wszystkim radnym, którzy brali udział chciałbym 

podziękować. 24 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji 
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Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję. Czy są 

pytania? Jeżeli pytań nie ma to przechodzimy do kolejnego punktu. 

Ad. pkt 11 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Ja chciałbym złożyć dwie interpelacje, na razie 

odczytam w skrócie ich treść a potem prześlę do Pana Przewodniczącego. 

Pierwsza interpelacja będzie dotyczyła zainstalowania ławostołów, ław czy też 

altan wzdłuż koryta rzeki Bzury w kierunku od Łowicza na Strugienice, 

widziałem w wielu miejscach, że już takie ławy powstają, które w sposób 

fantastyczny ożywiają te przestrzenie w obrębie rekreacyjno-turystycznym. Nie 

jest to wielki koszt a myślę, że pożytek bardzo duży. I kolejna interpelacja dotyczy 

zainstalowania czujnika Airly na terenie Łowicza a konkretnie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. Miasto Łowicz posiada 4 czujniki Airly, 

jednak one są dosyć mocno od siebie oddalone i brakuje pokrycia akurat w tym 

obrębie – w obrębie ulicy Kaliskiej. Jest to obiekt powiatowy, więc zwracam się 

z prośbą o zakup i instalację takiego czujnika, rośnie świadomość mieszkańców 

odnośnie środowiska naturalnego, rośnie też zainteresowanie stanem środowiska, 

także tutaj byłoby wskazane, żeby mieszkańcy Powiatu Łowickiego mieli jak 

najszerszą wiedzę i informację na temat tego, co się dzieje z ich powietrzem. Okej, 

ja to zaraz wyślę Panu Przewodniczącemu i Panie Przewodniczący jeszcze mam 

właściwie pytania i nie wiem czy złożyć interpelację, odczekać chwilę, może inni 

Radni też mają jakieś interpelacje i zadać pytania czy już… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę mówić, tak. 

Radny Krystian Cipiński: Bardzo dziękuję. Nie ma z nami Dyrektora Muzeum 

a chciałbym zapytać, bo niedawno mówiliśmy okazję widzieć Noc Muzeów i 

właściwie moje zdziwienie wzbudza fakt, że po raz pierwszy Noc Muzeów 

odbywała się w godzinach przed nocą, przed wieczorną właściwie, między 12:00 

a 20:00, więc to jakby tak nie do końca rozumiem, a druga rzecz – po raz pierwszy 

też były pobierane opłaty i to też jest chyba jakaś taka nowość. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Krótko: ze względów epidemicznych tak 

to zostało zorganizowane i z tego co wiem to chyba większość muzeów w Polsce 

tak to zorganizowała. 
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Radny Krystian Cipiński: Właściwie można było zmienić nazwę wydarzenia, 

bo skoro odbywało to się w ciągu dnia to myślę, że no po prostu tutaj nie ma 

spójności noc do godzin w jakich ta impreza się odbywała, ale to jest tylko drobna 

sugestia, drobna uwaga… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale to bardzo krótko, to jest ogólnopolska 

impreza, to się odbywa w całym kraju i ma taką nazwę. 

Radny Krystian Cipiński: Wiem, ja akurat tą imprezę znam bardzo dobrze, bo 

uczestniczę w niej od lat, ale jeżeli odbywało się akurat to wydarzenie w 

godzinach nienocnych no to można było powiedzmy przebranżowić na zupełnie 

inną nazwę, ale już nie chcę jakby rozwijać wątku. Chciałbym tylko jeszcze 

uzyskać odpowiedź na to pytanie dlaczego po raz pierwszy były bilety? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Na to pytanie odpowiemy na piśmie. 

Radny Krystian Cipiński: Chciałbym zakończyć jeszcze ostatnim pytaniem a 

właściwie prośbą, zapisałem sobie, bo przejeżdżałem też wzdłuż szlaków 

rowerowych na terenie Powiatu Łowickiego. Niektóre oznakowania wymagają 

już odświeżenia, więc jeśli można byłoby tam się przypatrzeć tym szlakom, żeby 

zobaczyć co można by było podreperować, co pomalować jeszcze raz na nowo, 

bo istnieje takie ryzyko, że niedługo te znaki będą po prostu niezauważane. To 

wszystko z mojej strony, dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko ad vocem do Pana Radnego 

Krystiana Cipińskiego, jeżeli chodzi o oznakowanie szlaków rowerowych to Pan 

Dyrektor Jacek Wiśniewski taką informację otrzymał od Zarządu Powiatu 

Łowickiego miesiąc temu i mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie ta praca 

wykonana, jeżeli takie środki też na takie podstawowe rzeczy się znajdą to tak, 

oczywiście. Większe inwestycje może nie od razu, ale będziemy starali się te 

szlaki poprawić. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, w dniach majowych wpłynęły 3 

petycje dotyczące naprawy dróg gruntowych, pierwsza Sobota – Bogoria, druga 

Oszkowice – Wola Gosławska, trzecia (tekst niezrozumiały) – Chruślin. Ja 

chciałbym uzyskać informację od Zarządu na piśmie co robi w tej sprawie, żeby 

zabezpieczyć infrastrukturę drogową i zabezpieczyć mieszkańców tych 

miejscowości, o których petycjach przed chwilą wspominałem. Dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, czy to pytanie było 

słyszalne? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: O ile to usłyszałem to chodzi o drogi w 

Gminie Bielawy, w planach mamy oczywiście zgłoszenie do kolejnej edycji 

Funduszu Dróg Samorządowych, również dróg w Gminie Bielawy, tych pism 

było kilka, wynika to jak Pan Radny wie z wieloletnich zaniedbań tam drogowych 

w tej gminie, także budowy drogi wojewódzkiej, budowy autostrady. Jak Pan też 

wie Powiatu nie stać na zrobienie wszystkich dróg, natomiast z tego co kojarzę to 

Wójt i Rada coraz bardziej się skłaniają ku temu, żeby jednak spróbować znaleźć 

środki i partycypować również w kosztach. Jeżeli to będzie szło w tym kierunku 

to na pewno te drogi zostaną zrobione. Przykro mi, że w tej chwili, ale w tej chwili 

no budżet mamy taki, jaki mamy, inwestycje też są wpisane, natomiast na 

przyszły rok w zależności od tego, jakie będą środki do pozyskania z Funduszu 

Dróg Samorządowych lub z Funduszu Inwestycji Lokalnych, na pewno Gmina 

Bielawy nie zostanie pominięta. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj z mojej strony taka 

informacja do Państwa, my od samego początku tego roku jako rada zabiegamy, 

muszę tutaj powiedzieć, że jest tu jednomyślność, o wsparcie budowy dróg na 

terenie Gminy Bielawy. Ponieważ każdy kto obserwuje spośród radnych, te 

inwestycje są prowadzone, no bardzo takie są rozbudowane na terenie całego 

powiatu, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, natomiast jeżeli chodzi o Gminę 

Bielawy, w której tych dróg jest najwięcej to te oczekiwania są i tutaj dziękuję za 

tą deklarację ze strony Pana Starosty, że te inwestycje będą realizowane, tym 

bardziej, że kilka wniosków jest przygotowanych do złożenia w kolejnej transzy 

i ja mam nadzieję taką cichą, że uda się, żeby te wnioski zostały pozytywnie 

zaopiniowane i żeby na terenie Gminy Bielawy tych dróg powstało jak najwięcej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze wyleciało mi z głowy, ja dokładnie 

nie słyszałem, o której drodze mówił Radny Jacek Chudy, ale chciałem 

powiedzieć, że my złożyliśmy w tym roku, czekamy na wynik, do Urzędu 

Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól, Zgoda – Psary, na tą drogę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. No w każdym razie muszę 

powiedzieć w ten sposób, my tutaj jako rada oczekujemy, że no tutaj na terenie 

Gminy Bielawy uda się tych dróg wykonać jak najwięcej, ponieważ tak, jak 

powiedziałem, w gminie tej tych dróg jest najwięcej a nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, że jednak robi się te drogi, w związku z tym Gmina Bielawy 
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powinna być uwzględniona w szerszym zakresie, to po pierwsze. Po drugie, to co 

cieszy również to to, że sama gmina gotowa jest partycypować w kosztach 

związanych z budową, jest tutaj wola ze strony Wójta, wola ze strony Rady i 

Gminy Bielawy, w związku z tym jest ta można powiedzieć wspólnota, jeżeli 

chodzi o działania w tym zakresie i mam nadzieję, że będą konkretne efekty i uda 

się te drogi na terenie Gminy Bielawy zrealizować, tym bardziej, że mówię, 

kolejna taka, ja przesłałem do Państwa kolejne takie pismo, taką prośbę, petycję 

od mieszkańców, jeżeli chodzi o budowę kolejnego odcinka i muszę powiedzieć, 

że mam nadzieję, że te poszczególne inwestycje będą realizowane, zwłaszcza na 

terenie tutaj, jeżeli chodzi o gminę Bielawy, ponieważ tak, jak powiedziałem, są 

tam te potrzeby dosyć duże. Czy są kolejne pytania i wolne wnioski? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni, bardzo się cieszę, że dbamy też i o Gminę Bielawy, jak i o cały 

powiat, bo otrzymałem na moją interpelację tutaj odpowiedź jakiś czas temu i tak 

teraz właśnie, jak Pan Przewodniczący mówił, że te inwestycje są wykonywane, 

to tak sobie spojrzałem w 2020 roku 3240 m było zrobione na kwotę 994 tys. zł, 

przy zerowym wkładzie Gminy Bielawy w tą inwestycję a przykładowo, tak sobie 

zerknąłem akurat na moją gminę, w 2020 r. 2296 m, 574 tys. zł przy wkładzie 

gminy prawie 40%, więc nie będę tutaj mówił o poszczególnych innych gminach, 

ale chciałbym, żebyśmy też zwracali uwagę na te wkłady własne gmin, na ilość 

kilometrów, które są robione, także zwracam uwagę na to, szczególnie w ostatnim 

czasie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja dziękuję za ten głos i tutaj powiem tak, 

odnoszę wrażenie, że i radni i wójt Gminy Bielawy coraz bardziej rozumieją to, 

co Pan Radny Krajewski powiedział tak, że no my otwarcie od początku, od 

pierwszego spotkania z wójtami stawialiśmy sprawę tak, że jeżeli partycypujemy 

w kosztach to robimy to wspólnie, bo wiadomo, że drogą niekoniecznie tą w 

Bielawach, o której mówił Radny Jacek Chudy, mieszkańcy Kocierzewa czy 

Kiernozi kiedykolwiek przejadą tak, być może przejadą a być może nie i może 

my troszczymy się o cały powiat, ale na zasadzie bliższa ciału koszula dobrze jest, 

jeżeli gmina, nawet symbolicznie, to jest jednak inaczej myślę przez wielu 

radnych odbierane, jeżeli partycypuje w kosztach. Dziękuję. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tylko tak szybciutko ad 

vocem, jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z interpelacją to wiadomo, jest 

na stronie BIP, tam cały powiat jest rozpisany. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Waldku, ja chciałem też przypomnieć może nam 

wszystkim, większość z nas wie, Powiat Łowicki ma 550 parę kilometrów dróg 

powiatowych i chciałem tylko przypomnieć tutaj kolegom, że Gmina Bielawy ma 

87 km dróg powiatowych, drugie 87 ma Gmina Zduny i to jest 1/3 wszystkich 

dróg. Są gminy, które mają po 40 parę kilometrów, 50 parę kilometrów i na 

przestrzeni tych paru parunastu lat naszej wspólnej pracy między powiatem a 

gminami no nie da się tym gminom, które mają olbrzymi zakres dróg, tak jak 

Gmina Bielawy, Zduny dogonić powiedzmy gmin typu Chąśno, typu 

Łyszkowice, także Waldku, no niestety, nie stać tych gmin w takim tempie, w 

takim prestiżu, w takim rytmie kooperować współpracy, oprócz tego mając całą 

masę dróg gminnych i dojazdowych, także naprawdę, te tak dużo obszarowo 

gminy po prostu nie mają możliwości konkurować z tymi mniejszymi gminami, 

gdzie naprawdę przez całe lata naprawdę kilometry asfaltu położono, wiem 

doskonale, jestem radnym Powiatu Łowickiego od 2002 roku, także tutaj trzeba 

patrzeć troszkę nie tylko na suche cyferki, bo to problem jest tu szerszy. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Jurku, zgodzę się w 

zupełności, tych kilometrów na Zdunach, na Bielawach jest więcej w porównaniu 

z innymi gminami, ja tutaj chciałem zaznaczyć tylko wsparcie gmin w jakim 

procencie partycypują w kosztach i Gmina Łyszkowice na pewno ma podobne 

wydatki, albo może też i większe w innych rozdziałach niż Gmina Bielawy czy 

Zduny i ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie ma akurat tutaj 

odzwierciedlenia. Myślę, że jak byśmy sobie porównali ostatnie 5 lat to nikt z 

gminą, wsparcie Gminy Łyszkowice do dróg powiatowych, z tego co tutaj 

otrzymałem od Pani Dyrektor jest największe a kilometrów niestety, w 

przeliczeniu nawet procentowym, jeśli byśmy to zrobili, to ilości wykonanych czy 

naprawianych no niestety procentowo jest bardzo mało. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja przepraszam, że w takiej formule zabiorę 

głos, ale no muszę. Radny Jerzy Wolski bardzo dużo mówi i bardzo dobrze, bo 

od tego jesteśmy radnymi, natomiast odnoszę wrażenie, że czasami a może nawet 

częściej niż czasami nie słucha. Razem z Radnym Krajewskim powiedzieliśmy 

wyraźnie, że chodzi o to, żeby gmina uczestniczyła również w kosztach. Nie 

mówiliśmy, nie określaliśmy nawet tego procentowo i tak rozmawialiśmy z 

wójtami na spotkaniu ogólnym i indywidualnym. Jeżeli Gmina Bielawy będzie 

chciała uczestniczyć w kosztach to będzie nam łatwiej przeprowadzać inwestycje 

na terenie tej gminy, no to jest chyba oczywiste. 
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Radny Jerzy Wolski: Jesteśmy wszyscy zgodnie w tym zakresie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A ja muszę powiedzieć już na 

zakończenie odnośnie tej sprawy, że tutaj jest wola ostatnio ze strony Gminy 

Bielawy w tym zakresie, w związku z tym mamy nadzieję, że dzięki wspólnym 

tutaj interesie te inwestycje będą prowadzone. Czy są kolejne wolne wnioski? 

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

głos w tym temacie, na który nie chcecie rozmawiać a jest bardzo drażliwym 

tematem dla mieszkańców gminy, w której mieszkam. Nie chciałbym być 

posądzany o to, że jestem hamulcowy w jakichkolwiek działaniach 

inwestycyjnych na terenie naszego powiatu czy miasta, ale to, co się dzieje 

ostatnio doprowadza do wrzenia mieszkańców. Ja wiem, że teraz jest tak, że niech 

sobie mieszkańcy protestują, my i tak swoje zrobimy, ale ja tu mieszkam, ja ani 

chodzić ani jeździć po terenie swojej gminy już nie mogę, bo mnie ludzie 

zaczepiają i temat budowy obwodnicy jest tematem bardzo trudnym, bardzo 

perspektywicznym, ale rozwiązanym tak, że woła o pomstę do nieba. Szanowni 

Państwo, od Warszawy do Poznania wiele miast miało budowane obwodnice. 

Spójrzcie na mapę, czy w którymkolwiek przypadku jakiegokolwiek miasta 

zbudowano obwodnicę w kółko miasta? Nie. Zrobiono tak, żeby ludziom zrobić 

wygodę i żeby odciążyć ruch miejski od przejazdu samochodów osobowych, 

głównie tirów. U nas zrobiono tak, jakby chciano zrobić krzywdę mieszkańcom 

Gminy Łowicz przede wszystkim. Ktoś w mieście zabawił się w projektanta i w 

ogóle nie konsultując nic, nic powtarzam z Gminą Łowicz, wytyczył z 

projektantami 4 warianty, robiąc straszną krzywdę ludziom. Ludzie, którzy 

pobudowali się tutaj 4, 5, 7 lat temu, chcą mieć spokój, mają w tej chwili w 

projekcie przytoczone dane, że będą wywłaszczani z nowych domów. Już nie 

mówię o tych starych, po dziadkach, rodzicach, ale nowe domy będą 

wywłaszczane. Moi Szanowni Państwo, gdyby dwóch sąsiadów mieszkających 

obok siebie i nagle jeden z nich dowiedział się, że drugi sąsiad przez środek jego 

działki projektuje chodnik to nie protestowałby? Na pewno by protestował i tak 

jest w przypadku, mówię nie władz powiatu, władz miasta. To, co władze miasta 

zrobiły z mieszkańcami Gminy Łowicz, ja nie chcę mówić, że to jest chamstwo i 

świństwo, to jest nieetyczne po prostu. Inwestycja, która w 95% przebiega przez 

teren Gminy Łowicz jest w ogóle z gminą Łowicz i z Radą Gminy Łowicz 

nieuzgadniana, w ogóle. Wójt dowiedział się z mediów o planowanych 

wariantach i tak się po prostu nie robi. Ja nie mówię, że obwodnica Łowicza nie 

jest potrzebna, ale zauważcie Państwo na to, co jest w naszym mieście. Ja wiem, 
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że władze miasta chcą sobie wypchnąć ruch samochodów osobowych i 

ciężarowych z miasta, natomiast mamy od północy obwodnicę naturalną na 92, 

mamy obwodnicę naturalną na 14-stce od strony zachodu, mamy naturalną 

obwodnicę trochę dalej w postaci autostrady od południa i jeżeli ktoś chce 

wjechać od 70-tki do Łowicza to może wjechać od Skierniewic, jeżeli ktoś chce 

wjechać od strony Łodzi to ma 14-stkę. Natomiast niszcząc dorobek życia 

ludziom przez takie projektowanie to postępuje się wręcz nieetycznie, dlatego 

przy głosowaniu na ten punkt prosiłem władze naszego Starostwa, żeby 

zainteresowały się. Znam treść rozmów z Panem Starostą, nie chcę ich przytaczać, 

niech sam powie, jak chce, natomiast władze powiatu powinny zająć stanowisko 

lub powiedzieć tym rozdrażnionym ludziom jakie jest podejście władz powiatu. 

Wy teraz na tej radzie zrobiliście politycznie. Tyle razy Pan Przewodniczący 

prosił, żebyśmy politycznie nie podchodzili do sprawy na forum naszej rady, bo 

to jest samorząd. Ani razu w tej kadencji propozycja opozycji nie przeszła. Ta 

uważam była na tyle słuszna, że powinna przejść. Zrobiliście inaczej, bawicie się 

w politykę, dobrze niech tak będzie. Ja wiem, że jest to robione w ramach projektu 

100 obwodnic, które wymyślił nasz Rząd i chwała, że nasze miasto znalazło się 

w tym projekcie, natomiast obwodnica w kółko Łowicza jest na tym etapie w 

ogóle niepotrzebna, w ogóle i nie chciałbym, żeby to wszystko, co się dzieje 

odbywało się przy milczeniu władz naszego powiatu, dlatego zabieram ten głos. 

Szkoda mi po prostu tych ludzi i jeżeli ktoś mi nie wierzy to niech przejedzie się 

przez Popów, przez Zielkowice i zobaczy ile banerów wisi na domach, na 

ogrodzeniach domów ludzi. Ludzie chcą żeby brać udział w spotkaniach tych 

protestacyjnych. Nie biorę specjalnie udziału, bo wiem jak protesty są odbierane 

przez wszystkich decydentów. Uważam, że Miasto Łowicz powinno zacząć 

rozmawiać z Gminą Łowicz, Gmina Łowicz powinna zacząć rozmawiać z 

władzami powiatu i wspólnie powinno być zajęte jakieś stanowisko, powinny być 

etapy. Miastu Łowicz potrzebna jest obwodnica między trasą 92 a 70, z 

wiaduktem, o którym kiedyś mówiliśmy nad przejazdem w Arkadii, żeby to 

wszystko płynnie a nie wyimaginowane kółko, które sobie stworzono wokół 

Łowicza i wiem, że Pan Starostwa wstępnie rozmawiał z Ministrem 

Adamczykiem, mówię, niech sam powie, jeżeli będzie chciał, jakie są ustalenia, 

natomiast powinniśmy nad tym tematem się zastanowić. Czy mamy tych ludzi 

zostawić samych, w niewiedzy i ciszy, tych ludzi, którzy wychodzą, zbierają się, 

a władze miasta przedwczoraj, gdy spotykały się z władzami Generalnej Dyrekcji 

nie wpuścili ich do sali. Tak się rozmawia ze społeczeństwem? To jest 

nieuczciwe, to jest wręcz antyspołeczne. Nie wiem, czy ci ludzie byli wybrani 
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przez społeczeństwo czy rzeczywiście uważają się za kacyków? Tak nie może 

być. Po to wybiera się władzę, żeby rozmawiała z ludźmi a tego nie widzę. 

Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja wiem, że ten mój głos jest bardzo 

oczekiwany tutaj, natomiast ja dla dobra sprawy nie zabierałem głosu do tej pory. 

Jakiś tam udział przede wszystkim Marszałka Schreibera był w tym, żeby 

obwodnica miasta pojawiła się w programie 100 obwodnic i to Pan Radny Górski, 

nie wiem, ci którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, w których brał udział 

również Przewodniczący Rady Miejskiej wie, no bo do mnie też w pewnym 

momencie przyszła mapa, ponieważ nasz Zarząd Dróg miał tam wpisać numery 

dróg powiatowych w tą mapę, mapa z tymi kolorowymi liniami. No cóż, też 

miałem podobne wrażenie, że trochę nie wiedząc nie wiedzą, że jednak miasto 

uczestniczyło w rozmowach z GDDKiA na ten temat, nie wiedziałem, że 

uczestniczyło i byłem zdziwiony. Spotkałem się z wójtem, ze wszystkimi 

wójtami, przez teren których gmin przechodzi, od razu po tym, jak dostałem tą 

mapę i doszliśmy do porozumienia, że w zasadzie przy pewnej modyfikacji 

jednego z wariantów można by było to zaakceptować, no bo też uważaliśmy, że 

w całości to co tam było narysowane jest nie do zaakceptowania z wielu 

powodów, z wielu i o ile nie zgodzę się i ja jako radny Marcin Kosiorek 

wstrzymałem się przy temacie tego stanowiska przygotowanego przez Michała 

Śliwińskiego dlatego, że mam trochę inne zdanie. Ja uważam, że miastu jest 

potrzebna południowo-wschodnia obwodnica dalej niż do 70-tki z jednego 

powodu: z takiego, że budowany jest wiadukt i w trakcie protestów i w trakcie 

analiz, w które też byłem wtajemniczony okazało się, że ilość tirów wjeżdżająca 

do Maspexu, wiadukt nie rozwiąże problemu w związku z ilością tirów 

wjeżdżających do Maspexu, dlatego też jest potrzebna obwodnica i ona jest 

możliwa w granicach miasta do zrobienia moim zdaniem, ale mogę się mylić, ja 

nie jestem z branży drogowej, mogę się mylić, natomiast uważam, że jest to 

możliwe, żeby w granicy miasta poszła obwodnica, która spowoduje, że bez 

wjazdu w tereny zabudowane miejskie ze szkodą dla miasta te tiry, których będzie 

coraz więcej, bo wiemy jaki magazyn wybudował Maspex i magazyn pewnie 

będzie się rozwijał i tirów będzie coraz więcej podjeżdżać, że będzie można 

osobną drogę zrobić w tej obwodnicy, która doprowadzi do tego magazynu, te 

tiry rozjeżdżające miasto, bo one będą w jakiś sposób do tego Maspexu wjeżdżać 

również od strony Łodzi przez Jamno będą wjeżdżać tam tą ulicą a wtedy, gdyby 

zrobić obwodnicę to osobna droga, jakby z tej obwodnicy wchodziłaby i 

dochodziła do ronda i to myślę, że to jest optymalne rozwiązanie. Również 
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uważam i to myślę, że to jest, zaraz przejdę do mniej przyjemnej części mojej 

wypowiedzi, to uważam, że jest do osiągnięcia ze zminimalizowanie strat 

mieszkańców. Teraz ja sobie przypominam i oczywiście Pan Radny Górski ma tu 

pełną rację, że nigdzie nie ma czy prawie nigdzie nie ma dookoła, buduje się koło 

Łodzi, ale to jest Łódź, są autostrady prawda, nigdzie nie ma dookoła, dlatego też 

ja byłem zdziwiony, natomiast… uciekł mi wątek… wokół tego została zrobiona 

i absolutnie nieprawdą jest co powiedział Radny Śliwiński, że akcja nie jest 

poruszana. Był tam poseł PSL-u na tym spotkaniu? Był. Byli działacze PSL-u, 

którzy tam krzyczeli? Byli. Nie byłem, ale widziałem w internecie i stawianie nas 

w tej chwili, bo o ile ja wiem, jak już jestem wtajemniczony w to i jakiś pomysł 

myślę, że mógłby być, żeby to rozwiązać. Natomiast no ja nie pisze się na 

awanturę z działaczami PSL-u na spotkaniu otwartym, gdzie będzie tam 

wszystkich świętych poruszane, bo to w ogóle nie przysłuży się sprawie drodzy 

Państwo radni, w ogóle. To nam niczego nie rozwiąże, te emocje absolutnie 

niczego nie rozwiązują. Rozwiąże to spokojna rozmowa. Faktycznie jestem 

zdziwiony tym, że… bo ja myślałem, ja zrobiłem spotkania no nie ze wszystkimi 

razem, tylko z poszczególnymi, może to był mój błąd też, ale po prostu 

przychodzili wójtowie w tam innych sprawach i przy okazji rozmawiałem o tym 

wariancie, to było w marcu czy tam nawet pod koniec lutego. Nie wiedziałem, że 

Burmistrz w ogóle nie rozmawiał z wójtami, no jestem bardzo zdziwiony tym, co 

się dowiedziałem w zeszłym tygodniu, kiedy te protesty się zaczęły, z mediów, 

że no taka sytuacja nie miała miejsca, czyli nie doszło do spotkania między przede 

wszystkim Wójtem Barylskim a Burmistrzem Kalińskim. Wiem też, ponieważ 

radni i przewodniczący Rady Miejskiej, myślę że to nie jest tajemnica i mogę to 

powiedzieć publicznie, prosili Burmistrza o możliwość uczestniczenia właśnie w 

tych rozmowach z Generalną Dyrekcją, w których brał udział nie wiem czy 

Burmistrz czy ktoś decyzyjny odnośnie inwestycji z miasta. Nie zostali 

przewodniczący i radni poinformowani czy chcieli brać udział w tych 

rozmowach, dlatego tutaj uważam sprawę jakby tutaj z naszej strony za dosyć 

czystą, ja jestem gotów wziąć udział w pomocy rozwiązania tego problemu i tutaj 

w przeciwieństwie do poprzedniej mojej, jeszcze wszystkiego nie jestem w stanie 

przyjąć na siebie, natomiast uważam, że to jest taka rzecz, która wymaga tego i ja 

z chęcią to zrobię, bo trzeba pomóc i Miastu i Gminie Łowicz w tej sytuacji, 

natomiast nie będę brał udziału w awanturze politycznej jednak, tak jak 

powiedziałem. Gdyby to byli sami mieszkańcy tam faktycznie to by nie było, ale 

pojawienie się tam posła partii opozycyjnej uważam, że czyni tą akcję polityczną, 

w czym nie chcę brać udziału w takiej akcji w tej sytuacji. Natomiast jestem 
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otwarty na rozmowy i pomoc i to, co powiedziałem, jakby to jest mój punkt 

widzenia, ja nie dyskutowałem tego ani z Zarządem, ani z Zarządem Dróg, ani z 

radnymi i koalicyjnymi i opozycyjnymi, chociaż Radnemu Krzysztofowi w tych 

naszych rozmowach telefonicznych, naprawdę nie byłem w Łowiczu i nie 

mogłem patrzeć na te spotkania ani tego dnia ani następnego, do po prostu, ja 

jestem gotów doprowadzić do takiej sytuacji, natomiast uważam, że jeżeli 

zrobimy tylko do 70-tki tą obwodnicę, to przyszłe pokolenia będą nas przeklinać 

i będzie dalej temat potrzeby obwodnicy w mieście Łowiczu. To tyle tytułem 

wstępu, jestem oczywiście gotów na kolejne jakieś tam pytania odpowiedzieć i 

prosiłbym na koniec jeszcze raz, nie robić czegoś takiego, że jak my mówimy to 

tylko dla dobra mieszkańców a jak wy mówicie to polityka. Nie róbmy tego. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja bym oddał jeszcze głos, bo ja będę w drugim 

temacie jeszcze rozmawiał, więc może pojedźmy obwodnicą a na pewno już 

widać, że spotkanie takie powinno być, przynajmniej żebyśmy się do 7 spotkali i 

każdy przedstawił swoje argumenty. Jeżeli byśmy mogli zdążyć na ten 

przedłużony czas to na pewno jestem za tym, żebyśmy się spotkali. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ad vocem odnośnie terminu, przepraszam, 

bo ja rozmawiałem no nie wiem, pół godziny temu z Burmistrzem no to tam 

nastąpi wydłużenie tego terminu z tego, co ja wiem, to taka nieoficjalna jest 

informacja, ale burmistrz podjął starania, żeby wydłużyć ten termin. 

Radny Krzysztof Górski: Ja dziękuję bardzo Panu Staroście za ten głos i 

przyznam się przy takiej postawie, jaka była Burmistrza to jako radny 

powinienem powiedzieć ,,to niech sobie buduje obwodnicę w granicach miasta”, 

bo problem wyjazdu tirów z firmy Bracia Urbanek i z Maspexu trzeba będzie 

rozwiązać, natomiast myślę nie podchodźmy do tego w ten sposób. Cieszę się 

bardzo, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu mam nadzieję zaangażuje się w te 

rozmowy i coś wspólnego ustalimy. Jestem za tym, żeby rozwiązać problem. 

Rzeczywiście może w perspektywie gdzieś będzie trzeba jakąś inną trasę, inny 

wariant wymyślić, który nie skrzywdzi ludzi, natomiast problem ruchu wokół 

miasta trzeba rozwiązać, ale nie poprzez prymitywny projekt, tak jakby ktoś 

cyrkiel w Ratuszu postawił i kółko zrobił wokół miasta, to nie tędy droga. Jeżeli 

władze miasta zaczną rozmawiać ze Starostwem i z władzami powiatu i z 

Zarządem Gminy Łowicz, z Wójtem to myślę, że będzie jakiś sukces. Nie 

drażnijmy na dzisiaj ludzi. Ja też, tak jak Pan Starosta mówił, na tych spotkaniach, 

gdzie ludzie chcą sobie z banerami pokrzyczeć, wiem że to nic nie da, niech 
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chodzą, natomiast nie można myślę, jako Rada Powiatu nie zajmować w tym 

temacie stanowiska. Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, politycznie, tak jak Pan powiedział, że 

bo się mieszają tam… przykro mi, że akurat na naszej gminie ma też działkę Pan 

Poseł a został oskarżony o to, że to głównie on jest sprawcą. Dlatego przyjechał 

na to spotkanie, bo się chciał na tym spotkaniu wypowiedzieć. Pan teraz zaczął 

do tego mieszać politykę. Członkowie PSL-u mają się nie wypowiadać w tym 

temacie, bo tylko ma do tego możliwość Pan Starosta, który jest z PIS-u tak. I 

teraz jeszcze jedna rzecz, chcieliśmy wprowadzić stanowisko, nad którym można 

byłoby rozmawiać, bo to trzeba rozmawiać, to jest jedna rzecz. Pan zachęca do 

rozmów a nie chcieliście na sesji na ten temat porozmawiać. To nie jest 

stanowisko, które nie jest edytowalne tak, ja przesłałem zresztą w wersji, która 

jest do edytowania, nie w PDF-ie, to jest jedna rzecz. Nie może Pan powiedzieć, 

że nie znaliście sprawy, bo tak naprawdę wiemy o tym, że jeżeli zaczyna coś się 

dziać to GDDKiA występuje do właścicieli dróg, które z tą inwestycją będą w 

jakiś sposób stykały się, tak. No ta sprawę też znaliście, a nie mówicie, że sprawy 

nie znamy, że zaskoczył Śliwiński na sesji. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są może jeszcze tutaj, 

może tematycznie, w sprawie obwodnicy? Jeżeli nie ma to poprosimy Pana 

Radnego Zbigniewa Kuczyńskiego. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałbym jeszcze poruszyć temat drogi 

wewnętrznej, która prowadzi do Zespołu Szkół Nr 3. To jest zniszczona droga 

przez ciężki sprzęt, który jak budowaliśmy swego czasu salę gimnastyczną, potem 

były obietnice, że my coś z tym zrobimy i mam serdeczną prośbę, bo wraca temat 

kolejny raz, na jakichś tam moich spotkaniach z mieszkańcami, właśnie poruszają 

ten temat, to jest pierwsza sprawa, ta droga, jakby mógł Zarząd pomyśleć o tym, 

żebyśmy mogli coś zrobić z tą drogą, poprawić stan techniczny, natomiast… i 

jeszcze bezpieczeństwo mojego skrzyżowania, tam gdzie pracuję: Jana Pawła i 

Powstańców, żebyśmy też mogli wrócić do spraw bezpieczeństwa na tym 

skrzyżowaniu. Trudne, trudne, ale chyba życie ludzkie nie jest wycenione. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tu już chyba ze dwa razy mówiłem na 

temat tej drogi tak, myśmy ją zgłosili do FIL-a, mówimy o drodze wewnętrznej, 

gdzie zrobiliśmy już projekt cały, który kosztorys opiewa na całe 5 mln zł, także 

no to nie jest prosta rzecz, tam od razu trzeba, powtórzę, złożyć jeszcze do… 

mówimy o Powstańców tak… 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, ale Panie Starosto wtrącę, koncepcję 

mamy, nie mamy projektu, mamy koncepcję bez projektu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Koncepcję, która… przepraszam, tak, 

koncepcję, której kosztorys opiewa na 5 mln zł zrobienie tego, to są i tam światło 

i kanalizacja, deszczówka, te wszystkie rzeczy są tam do zrobienia od podstaw i 

czekamy na kolejny, mamy już gotowy wniosek, także będziemy składać, 

będziemy aplikować. Nas nie stać na wydanie 5 mln zł w tej chwili na tą drogę, 

no wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Natomiast jeśli idzie o skrzyżowanie przy 

OSIR-ze, to zdaje się, Wicestarosta mnie poprawi, ale zostało zgłoszone do tego 

programu bezpiecznych przejść dla pieszych, czekamy na rozstrzygnięcie, 

jesteśmy dobrej myśli, przy nadziei. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, zgadza się, to skrzyżowanie zostało 

wprowadzone, tam będzie poprawiona nawierzchnia, także dodatkowo chodnik, 

także jak przejdzie nasz wniosek to przedstawimy zarys prac radnym wszystkim. 

Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Ja jeszcze słówko odnośnie, no bo Panu Staroście 

Malczykowi chciałem powiedzieć, że wiem, jakie działania Zarząd, Starosta 

podjął w stosunku do kolejarzy i nie chcę o tym mówić publicznie, natomiast no 

poprawiono łuki asfaltem i całość działań z naszych ustaleń sprzed półtora 

miesiąca to jest takie, że jeden człowiek, obok drugi ubrany w kamizelkę patrzy 

w telefon przez kilka godzin a nic nie robią na tej drodze, na ulicy Klickiego 

oczywiście. Dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak szybko Szanowni Państwo, żeby 

czasu nie zabierać, ad vocem. Panie Krzysztofie, też zauważyłem samochód 

stojący ciężarowy, nie wiem jaki cel, ale tylko, że stał i tyle, więc rozumiem 

rozżalenie, takie samo jest z mojej strony, natomiast Pani Dyrektor umówi kolejne 

spotkanie Pana, jako tutaj przedstawiciela tego miejsca też zaproszę i 

przedstawimy nasze jakby sprawy, które mam nadzieję trochę przyspieszą to 

działanie, czyli to, o czym Pan myśli to jeszcze raz będziemy chcieli 

wydedukować, aby firma wtedy mogła może dzięki temu sprawniej zacząć 

pracować. Dziękuję.  

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski i sprawy różne? 

Radny Krystian Cipiński: Bardzo dziękuję. Wstrzymałem się z tym na koniec, 

bo Panie Przewodniczący chciałem się tylko odnieść do jakości odpowiedzi na 

interpelację. Otóż kolejny raz odpowiedź, którą otrzymuję na zgłoszoną przez 

siebie interpelację odbiega jakoś od tematu, jest pisana na okrętkę, tak żeby nie 

odpowiedzieć, właściwie powiem, że dotyczyło to instalacji defibrylatora AED w 

budynku Starostwa i zgłaszając swoją prośbę liczyłem na to, że chociaż nie wiem, 

przynajmniej Państwo wskażą, że nie ma środków, że są jakieś inne plany. 

Otrzymałem informację, że Powiat otrzymał bardzo dużo środków na inne 

zadania związane z ochroną zdrowia, co jakby nijak się ma do AED, więc to jest 

jakby kolejny raz, kiedy nie ma konkretnej odpowiedzi, która mogłaby mi jakoś 

w klarowny sposób wytłumaczyć, dlaczego Państwo nie chcą podejmować tych 

działań, co też jakby po prostu z mojej strony sugestia, żeby traktować poważnie, 

no bo ja Państwa traktuję poważnie i chciałbym też, żebyście Państwo w drugą 

stronę odnosili się do nas z powagą. Dziękuję serdecznie.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że nie jest nikogo intencją, 

żeby nie traktować drugiej strony, tutaj taka moja prośba też jest do udzielania 

odpowiedzi, żeby były to odpowiedzi konkretne, jeżeli jest konkretne pytanie, 

jeżeli tutaj jest takie przekonanie radnego, że to nie jest taka odpowiedź, jaką by 

oczekiwał. Ja na zakończenie pozwolę sobie na podziękowania dla Pana Starosty 

i dla Pana Marszałka, ja za chwile powiem o co chodzi -  o dofinansowanie toru 

do łyżworolek w Gminie Domaniewice, ponieważ ta inwestycja pozwoli, bo ona 

będzie realizowana, na to, że w okresie letnim nasi łyżwiarze będą mieli 

możliwości trenowania, dla naszego tutaj trenera Mietka Szymajdy to sprawa 

niesłychanie ważna. Ja się bardzo cieszę, że to dofinansowanie jest i przez te 

kolejne lata będzie mógł tam przygotowywać tych łyżwiarzy w okresie letnim i 

to znalazło się w tej infrastrukturze sportowej naszej gminy i powiem w ten 

sposób, z korzyścią, bo myślę, że w sumie także dla innych przedstawicieli też 

dostępny będzie ten tor, w związku z tym cieszę się bardzo, że taka inwestycja 

sportowa na terenie naszego powiatu powstanie, jeszcze raz wielkie 

podziękowanie dla Pana Starosty, dla Pana Marszałka, że ta inwestycja będzie 

zrealizowana. Jeszcze o drugiej rzeczy bardzo ważnej muszę się z Państwem 

podzielić, natomiast najbardziej takiej drodze, która wywołała wiele kontrowersji, 

ponieważ jest to droga szczególna, mam na myśli skrzyżowanie między 14-stką i 

musze powiedzieć, że zainstalowano tam sygnalizację ostrzegawczą oraz 
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zainstalowane są takie progi zwalniające i muszę powiedzieć, że z punktu 

widzenia bezpieczeństwa to było naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. 

Oczywiście nie udało się zrealizować tego, co my sobie założyliśmy a 

mianowicie, że tam będzie rondo a to jest tak jak powiedziałem swego czasu 

przyszłość, natomiast już dziś mogę powiedzieć, że ta sygnalizacja ostrzegawcza, 

te progi zwalniające one są naprawdę bardzo, bardzo dobre i z punktu widzenia 

bezpieczeństwa to jest rozwiązanie problemu, przynajmniej mówię nie 

całkowitego, ale częściowego, z punktu widzenia bezpieczeństwa wielkie dzięki, 

że to udało się zrealizować, bo mówię, jest to skrzyżowanie szczególne. Tyle 

wypadków, ile tam się zdarzało to myślę, że naprawdę to pomoże, żeby tam 

zapewnić wszystkim kierowcom więcej tego bezpieczeństwa i tutaj też jestem 

bardzo wdzięczny, że udało się to zrealizować. Czy są jeszcze wolne wnioski i 

sprawy różne? Jeżeli nie ma… a nie przeprasza, jeszcze muszę Państwa 

poinformować o ważnej sprawie, ja może odczytam pismo.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił pismo dot. wypełniania 

przez radnych ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie 

powiatowych. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chcę Państwu, jak zdążyliście się 

zorientować, każdy z nas będzie miał teraz swój e-mail służbowy. Ponieważ 

swego czasu wpłynęło też do nas pismo jednego z posłów, że powinien być 

zagwarantowany tutaj kontakt z każdym radnym przez tego posła, my podjęliśmy 

działania, żeby ten problem rozwiązać a rozwiązanie tego problemu to jest 

stworzenie właśnie prywatnych takich właśnie adresów, które każdy będzie mógł, 

ponieważ jesteśmy osobami publicznymi, żeby każdy po prostu miał w ten sposób 

z nami kontakt. My zachowujemy Państwa anonimowość, jeżeli chodzi o tą stronę 

prywatną, natomiast jeżeli chodzi o kwestie publiczne no to powinniśmy po 

prostu te e-maile przekazać wszystkim osobom, które są zainteresowane, 

oczywiście e-maile służbowe. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, znaczy rozumiem, że, bo Pan 

czytając to pismo, bo tez była mowa, że to, że mamy mieć skrzynkę służbową to 

jest jedno a drugie, że nie możemy korzystać ze sprzętu prywatnego. Co, nie 

będzie można jej otworzyć na swoim prywatnym komputerze? Idziemy dalej 

jeszcze? Bo coś mi tutaj niejasno to wychodzi, jak dobrze zrozumiałem co Pan 

czytał. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Można zrobić przekierowanie z tej poczty 

na pocztę prywatną i nikt nie będzie widział. E-maile przychodzą na pocztę 

służbową i na pocztę prywatną, ja na przykład korzystam z takiego rozwiązania. 

Radny Michał Śliwiński: Tak, ale jest mowa, że nie można tego otwierać na 

swoim sprzęcie prywatnym, tak czytał Pan Przewodniczący. Ja nie wiem czy 

dobrze to wychwyciłem. Jeżeli nie to proszę mi powiedzieć, że źle wychwyciłem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób, ponieważ 

są wątpliwości, Pani Sekretarz odniesie się do Pana pytania, już bardzo 

technicznego, jak ten problem rozwiązać. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Szanowni Państwo Radni, to ja tylko powiem, 

że każde konto mailowe będzie utworzone na domenie ,,powiatlowicki’’ i ono jest 

pod szczególną ochroną tak, logowanie będzie na stronie www.home.pl, ale to 

jest domena Powiatu Łowickiego i one w związku z tym są szczególnie chronione, 

podlegają szczególnej ochronie. W zaleceniach Inspektora Ochrony Danych 

chodziło o to, że te domeny te takie komercyjne: op., gmail., jak gdyby nie mają 

tej pełnej ochrony przed nie wiem, przed dostępem do nich itd., natomiast ta nasza 

domena Powiatu Łowickiego tak, jak i my też w czasie pracy zdalnej 

korzystaliśmy na innym sprzęcie niż w pracy, ale to gwarantowało, że jest 

większa ochrona informacji, która na tej poczcie, na tej domenie się pojawiają. 

Radny Krystian Cipiński: Super rozwiązanie, naprawdę to jest bardzo dobre z 

punktu widzenia takiego, jakby organizacyjnego i jakości też naszej rady, tym 

bardziej, że wypada pochwalić stronę internetową, która przeszła ostatnio bardzo 

mocny lifting, jest czytelna i właśnie jak wspomniała Pani Sekretarz jest 

chroniona certyfikatem ssl, także to połączenie tego certyfikatu, który domyślam 

się, że nasze skrzynki będą podpięte pod domenę obecnie funkcjonującej strony 

internetowej, co gwarantuje nam bezpieczeństwo, co jest z dużą korzyścią dla 

wszystkich radnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja jeszcze raz 

potwierdzam to, co powiedział Pan Radny Krystian Cipiński, ale jeszcze raz 

zwracam uwagę, że to też były działania, żeby po prostu nie było też kontrowersji 

ze strony posłów czy kogokolwiek, że my nie jesteśmy dostępni dla każdego, bo 

jesteśmy. 

 

http://www.home.pl/
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jak jesteśmy w fazie podziękowań to 

dziękuję Panu Radnemu Cipińskiemu, że zauważył nasza stronę, te gratulacje 

należą się Dyrektorowi Wiśniewskiemu, który za punkt honoru sobie postawił 

szybkie w miarę doprowadzenie do sytuacji, że ta strona się zmieni i się zmieniła. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy Panu Dyrektorowi za 

ta stronę nową internetową. Czy są jeszcze wolne wnioski i sprawy różne? 

Radny Tadeusz Kozioł: Ja bym się chciał odnieść tak od wniosków, które 

składamy do porządku obrad. Oczywiście mamy taką możliwość, tylko 

chciałbym zaproponować do rozważenia taką sytuację, żebyśmy może wnioski 

niezależnie od strony i osoby, która składa taki wniosek do porządku obrad, 

składali je z wyprzedzeniem no powiedzmy jednej doby. Różnie to bywa w życiu, 

czasami coś trzeba zrobić jakby to powiedzieć na gorąco. Przynajmniej do 

Przewodniczącego a Przewodniczący zdecyduje czy roześle to radnym a nawet 

może spowodować taką sytuację, że może nas zaprosić jako radnych godzinę 

wcześniej przed sesją, żeby taki wniosek omówić, żeby nie było takich 

powiedzmy sporów, jak były dzisiaj i wcześniej. To taka moja sugestia do 

rozważenia. Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są tutaj uwagi? 

Radny Krzysztof Górski: Ja uważam, że sytuacja była wyjątkowa, 2 dni 

wcześniej po prostu było spotkanie w Mieście na temat, który my chcieliśmy 

wnieść. Nie można było po prostu wcześniej. Natomiast to, że wszystkie wnioski 

opozycji są odrzucane przy głosowaniu to przywykliśmy i niech tak będzie do 

końca kadencji, 2,5 roku już się przyzwyczailiśmy, 2,5 roku wytrzymamy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze tylko chciałem dodać, że 

nieprawdą jest też mówienie, że nie możemy na ten temat rozmawiać, bo jak 

wiemy rozmawialiśmy i jakiś plan na to żeśmy ustalili. Oczywiście można tam 

apele jakieś sobie pisać, no można no, to też może jest i ważne, natomiast dla 

mnie ważniejsze jest załatwienie tej sprawy tak, żeby mieszkańcy byli 

zadowoleni. 

Radny Krzysztof Górski: Dla mnie też, tylko nie zawsze można dużo wcześniej 

zgłosić. Państwo też zgłaszacie wnioski różne i ja na ogół głosuję za, nawet takie 

zgłoszone pół godziny przed komisją czy przed sesją, natomiast tutaj sytuacja jest 
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wyjątkowa i dlatego ja dalej uważam, że odrzucenie dzisiejszej uchwały było 

polityczne a nie merytoryczne. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję.  

Ad. pkt 12 

Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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