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PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 

z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2021 w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

  

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 19 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek posiedzenia  

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia odwołania 

Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej  

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego  

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą 

się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

Łowickiego na lata 2021-2024. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Ad. pkt 1  

 

Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLI sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 2 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

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

i podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak - Porządek obrad wraz z materiałami 

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

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

z XXXVIII Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi 

do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

z XXXIX Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do 

protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

z XL Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do 

protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

 

Ad. pkt 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia odwołania 

Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, iż w tym punkcie 

zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym zostanie 

przeprowadzona procedura odwołania Przewodniczącego Rady bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 

w głosowaniu tajnym. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego został złożony 

przez co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu. Proszę wnioskodawców o 

przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego.  

 

Radny Jerzy Wolski przedstawił wniosek o odwołanie Marka Jędrzejczaka z 

funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – rozpoczynamy dyskusję i 

prosiłbym Radnych aby każdy się wypowiadał w sprawie tego wniosku. A po 

przeprowadzonej dyskusji zgodnie z zasadami przeprowadzimy głosowanie 

dotyczące odwołania Przewodniczącego Rady.  

 

Radny Michał Śliwiński – jeszcze do tego wniosku pragnę dołożyć jeszcze jedną 

informację, bo jak składaliśmy ten wniosek nie mieliśmy jeszcze wszystkich 

informacji. Myślę, że Pan Przewodniczący odpowie mnie i całej Radzie, ja już 

powiem tak. Piątego lipca Pan Przewodniczący dostał pismo od Wojewody w 

sprawie zwołania tej Sesji nadzwyczajnej, której ja uważam, bo nie zostałem 

skutecznie powiadomiony, podobnie dwóch moich kolegów nie zostało 

skutecznie powiadomionych o tej Sesji. Dostaliśmy na emaila o godzinie 16.36 

informację, że będzie zwołana o godzinie 16.40 Sesja. Cztery minuty przed Sesją 

informacja. My nie mamy jako Rani obowiązku cały czas sprawdzać skrzynki 

emailowej. I tutaj to powiadomienie dla mnie jest nieskutecznym 

powiadomieniem. A o godzinie 16.42 dopiero na skrzynkę Radni otrzymali link 

na logowanie się do Sesji. Także tutaj to pokazuje jak Pan Przewodniczący 

przygotowywał dodatkową Sesję nadzwyczajną. Chaotycznie i nie zależało Panu 

Przewodniczącemu, żeby wszystkich Radnych powiadomić. Złożyłem do 

Wojewody pismo, że nie zostaliśmy my jako Radni powiadomieni skutecznie. 

Pan Wojewoda przysłał nie do Pana Przewodniczącego, tylko do Rady Powiatu 5 

lipca wniosek, żeby ustosunkować się do tego pisma czy zostali radni skutecznie 

powiadomieni. Rada Powiatu nie odpowiedziała, tylko Pan Przewodniczący 

odpowiedział na to pismo sam. Pismo było skierowane do Rady a nie do Pana 
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Przewodniczącego. Taka sytuacja była parę lat temu, może nie była taka sama. 

Wtedy było pismo skierowane do Rady, tylko nie z właściwością Rady. Pan 

Przewodniczący Górski przekazał to zgodnie z właściwością do organu do 

którego z treści wynikało, że jest skierowane. I radni złożyli wniosek o odwołanie 

z funkcji Przewodniczącego Krzysztofa Górskiego. I mam nadzieję, że teraz Ci 

radni, którzy głosowali wtedy za odwołaniem, w tym przypadku podobnie się 

zachowają i też będą widzieli że jest tutaj niewłaściwe działanie Pana 

Przewodniczącego względem czy organizacji Sesji, czy dokumentów które 

wpływają do Rady Powiatu, bo tych dokumentów nie dostajemy. Mam z 28 lipca 

informację od Wojewody na kolejne pismo. Pan Wojewoda informuje mnie, że 

skierował do Rady Powiatu pismo i czeka na wyjaśnienia. I w dalszym ciągu my 

jako Radni, ja nie widzę też tego w porządku obrad, czy jest jakaś przygotowana 

odpowiedź do Pana Wojewody, czy znowu Pan Przewodniczący dalej będzie 

szedł w tym kierunku, że będzie sam odpowiadał w imieniu Rady. Jak można było 

stwierdzić, że byli Radni powiadomieni jak Pan nawet nie zapytał się, czy 

dostaliśmy informację. Można było zweryfikować to, że Pan nas skutecznie 

powiadomił w ciągu pięciu minut. Tutaj myślę, że działanie Pana 

Przewodniczącego prowadzi tak naprawdę do chaosu pracy Rady. Dziękuję.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja mam pytanie do wnioskodawców, a 

zwłaszcza do Radnego Śliwińskiego, co Wojewoda odpisał Państwu, czy Sesja 

była zwołana w sposób prawidłowy czy też nie.  

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Starosto tu nie chodzi o treść co mi odpisał Pan 

Wojewoda, tylko o sposób obiegu dokumentów. Pan Wojewoda odpisał to co Pan 

Jędrzejczak odpisał Panu Wojewodzie. Tutaj niech mi Pan nie mówi co Pan 

Wojewoda odpisał, bo to pismo myślę Pan wie. Adresatem była Rada i Rada miała 

odpowiedzieć Panu Wojewodzie. Chociaż oczywiście potem w imieniu Rady 

podpisuje się Pan Przewodniczący. Stanowisko jest to Rady.  

 

Radny Aleksander Frankiewicz – Szanowni Państwo, ja chciałbym się 

ustosunkować do kilku pozostałych argumentów, które wskazywałyby na 

odwołanie Pana Przewodniczącego. I tak może podzielę: odnośnie tego braku 

bezstronności i równego traktowania. Na Sesjach Radni podnosili, że Pan 

Przewodniczący nie udziela im głosu. Przedstawię Państwu dokonaną analizę od 

grudnia 2020 roku do 3 sierpnia 2021 roku. To jest osiem Sesji i przy liczeniu 

brane były pod uwagę zabierane głosy przez Radnych, zgłaszanie się, nie 

uwzględniane były jakieś obowiązkowe wypowiedzi podczas Sesji np.: Pana 

Przewodniczącego związane z prowadzeniem Sesji, omawianie Raportu czy 

prezentacji przez Pana Starostę. Podczas tych ośmiu Sesji czas wykorzystywany 

przez pięciu Radnych: Jacek Chudy, Krzysztof Figat, Krzysztof Górski, Jerzy 

Wolski i Michał Śliwiński był porównywalny do czasu wykorzystywanego przez 

jedenastu radnych: Marek Jędrzejczak, Waldemar Krajewski, Beata Sawicka, 

Krzysztof Dąbrowski, Aleksander Frankiewicz, Piotr Gołaszewski, Barbara 
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Kołodziejczyk, Marcin Kosiorek, Tadeusz Kozioł, Piotr Malczyk, Janusz 

Michalak. Najwięcej czasu wykorzystywali Panowie Radni Krzysztof Górski i 

Michał Śliwiński. W sumie przez te osiem sesji: Jacek Chudy – 36 minut; 

Krzysztof Figat – 22 minuty; Krzysztof Górski – 80 minut; Michał Śliwiński – 

110 minut; Jerzy Wolski – 32 minuty. Proszę Państwa, zarzucany tutaj brak 

bezstronności i równego traktowania według mnie, po tych nawet samych faktach 

nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionych tutaj statystykach. Co do 

drugiego argumentu odnośnie utrudniania Radnych opozycyjnym wprowadzania 

do porządku obrad dodatkowych punktów: wprowadzanie zmian bądź nie 

wprowadzanie zmian w porządku obrad nie jest decyzją Przewodniczącego Rady. 

Wnioskowane do porządku obrad zmiany Przewodniczący Rady musi poddać pod 

glosowanie. O zmianach w porządku obrad decydują Radni. Proszę Państwa ja 

sobie osobiście nie przypominam by jakikolwiek wniosek zgłaszany do porządku 

obrad był nie głosowany. Nie przypominam sobie, ten wniosek był zawsze 

głosowany. Więc wskazywanie tutaj, że te kłopoty z wprowadzaniem do 

porządku obrad poszczególnych wniosków też nie mają odzwierciedlenia. I na 

koniec, rzeczywiście czy ta Sesja wtedy nadzwyczajna, została wtedy zwołana 

prawnie czy nieprawnie, odpowiedź która przyszła tutaj do Starostwa od 

Wojewody Łódzkiego mówi wprost, że ta Sesja została zwołana w sposób 

prawidłowy, skuteczny i organ nadzoru nie dopatrzył się okoliczności 

uzasadniających stwierdzenie nieważności podjętej wówczas uchwały – 

stanowiska w sprawie obwodnicy Łowicza. Może bardziej osobiście, jeszcze 

kilka takich zdań powiem teraz. Ja Pana Marka Jędrzejczaka znam ponad 

dwadzieścia lat. Nie będę tutaj mówił o koligacjach i uwarunkowaniach 

dotyczących pewnej prowadzonej polityki. Jak poznałem Pana Marka ponad 

dwadzieścia lat temu i w późniejszych latach i dzisiaj, jawi się jako człowiek 

wybitnie, wybitnie chcę zaznaczyć szlachetny. Wybitnie prawy, wybitnie 

sprawiedliwy i uczciwy na przeróżnych polach działania to zaobserwowałem. 

Stąd mogę i Państwo możecie to określić, jako subiektywna ocena osoby Pana 

Marka Jędrzejczaka, ale ja Pana Przewodniczącego Marka Jędrzejczaka tak 

postrzegam. A prowadzone przez niego obrady sesji dla mnie zawsze kojarzyły 

się i przedstawiały się jako bardzo prawidłowe prowadzenie, przez moją 

obserwację tak wynikało. Zawsze się Pan Marek przykładnie się do tych Sesji 

przygotowywał i prowadził te Sesję w sposób, śmiem tutaj powiedzieć   

obiektywnie jak najbardziej. Wszystkie wnioski były poddawane pod głosowanie, 

co innego głosowanie. Od tego już Pan Marek Jędrzejczak jest niezależny. Jego 

osoba nie wpływa tutaj na możliwość wprowadzenia do porządku obrad danych 

wniosków, ale te wnioski były wasze przedstawiane i zawsze były wprowadzane 

pod głosowanie. Dziękuję Państwu.  

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Radny, przedstawiana statystyka, to ma się tak 

jakbym poszedł z psem na spacer i statystycznie każdy z nas ma po trzy nogi. 

Jeszcze dalej idąc może odniósł by się Pan do tych pism. Czy jeżeli jest pismo 

kierowane do Rady, to czy można jednoosobowo odpowiadać na to pismo, czy 
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nie? To wtedy też będzie pokazywało i wiedzę odnośnie sprawowania zgodnie z 

prawem tego wszystkiego.  

 

Radny Krzysztof Górski – Panie Przewodniczący na poprzedniej Sesji 

powiedziałem, że gdy wybrano Pana Przewodniczącego ucieszyłem się, że to 

właśnie Pan z tej grupy naszych radnych został wybrany na Przewodniczącego. I 

usłyszałem deklarację, że będzie Pan Przewodniczącym całej Rady. No niestety 

tak nie jest. Tutaj ten głos, to są odczucia tak sądzie wielu Radnych. No nie jest 

tak jaka jest prawda. Liczyłem na to, że doświadczenie, czasami może mądrość, 

czasami może dobre podpowiedzi Radnych z opozycji będą uwzględniane. Nie 

ukrywam, że w prywatnych rozmowach z Zarządem Powiatu czasami udawało 

mi się podpowiedzieć tyle rzeczy, pomóc, czy uzgodnić konsensus. Natomiast nie 

przypominam sobie żeby w trudniejszych sprawach było spotkanie z częścią 

Rady, z Radnymi opozycyjnymi, tu gdzie trzeba uzgodnić, tu gdzie nie raz na 

Sesjach nie wypada wielu rzeczy powiedzieć. I dlatego podpisałem się pod tym 

wnioskiem, chociaż przyznam się miałem duże opory. Przypominam sobie jak 

dwie kadencje temu mnie odwoływano w niezbyt uczciwy sposób. My złożyliśmy 

kilka dni przed Sesją wniosek, umotywowaliśmy. Wiadomo było, do Sesji można 

było się przygotować. Dwie kadencje temu jeden bardzo wyrafinowany i podły 

Radny pogniewał się z Panem Starostą i w dniu Sesji złożono wniosek mając 

określoną liczbę głosów, przy nieprawdziwej motywacji, przegłosowano i tak się 

stało. Taki jest układ w Radzie. Ja jako absolwent politechniki dobrze wiem co to 

jest matematyka. I dzisiaj też dobrze wiem, że Pan Przewodniczący nie będzie 

odwołany i niech Pan będzie Przewodniczącym do końca kadencji i jeszcze w 

następnej jeżeli się uda. Natomiast prosiłbym, zostało nam jeszcze dwa lata, 

żebyśmy mogli znaleźć dla siebie czas gdzie są trudniejsze tematy, szczególnie te 

takie nie budżetowe, nie merytoryczne, tylko światopoglądowe bo i takie się 

pojawiają. Żebyśmy znaleźli dla siebie pół godziny czasu i mogli porozmawiać o 

rzeczach które nie warto bądź nie raz nie wypada na forum Rady, żebyśmy mogli 

sobie powiedzieć pewne rzeczy które dałyby ten klimat takiej zgodności w 

Radzie. Bo wiem jak boli jak człowiek uważa, że dobrze wykonuje swoje 

obowiązki, a tu nagle pojawia się taki wniosek. Natomiast szanujmy się, wszyscy 

zostaliśmy wybrani przez jakiś ludzi. Wszyscy mamy jakąś mądrość, czy 

doświadczenie życiowe, nie traktujcie nas jak trzeci sort, proszę. Uważam, że 

zasługujemy na to, żeby czasami porozmawiać, wyjaśnić sobie i będzie zupełnie 

inny klimat na naszych Sesjach. Proszę o to na jeszcze kolejne dwa lata naszej 

kadencji. Dziękuję.  

 

Radny Piotr Gołaszewski – Szanowni Radni, ja jestem Radnym od prawie 

piętnastu lat. Miałem możliwość obserwować Sesje i sposób ich prowadzenia 

osiem lat w Radzie Miejskiej, ostatnie cztery lata w Radzie Powiatu i w tej 

kadencji od 2018 roku. Według mojej oceny, uważam że Sesje które prowadzi 

Pan Przewodniczący są prowadzone bardzo dobrze. Obserwuję to, że Pan 

Przewodniczący jest zawsze dobrze merytorycznie przygotowany z materiału o 
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którym mówimy. I wydaje mi się, że na pewno tak porównując Przewodniczących 

tych Rad, czyli Pana Henrykę Zasępę, Pan Krzysztofa Górskiego i Pana Marka 

Jędrzejczaka, uważam że na pewno Pan Marek przynajmniej jest na takim samym 

poziomie jak te dwie osoby, o których teraz powiedziałem. I jeszcze chciałbym 

się odnieść do słów Pan Krzysztofa, bo mówi Pan teraz, że trzeba rozmawiać, 

spotykać się. Ostatnie lata kiedy byłem Radnym w latach 2014 – 2018 jakoś o 

tym Pan często nie mówił. Tylko o tym Pan teraz mówi, kiedy Pan jest po drugiej 

stronie. Ja sobie tego nie przypominam. Bardzo dziękuję. 

 

Radny Krzysztof Górski – bardzo często byłem upominany przez grupę 

Radnych, która miała przewagę w poprzednich kadencjach, że za często 

udzielałem głosu, robiłem przerwy. Wtedy właśnie spotykałem się bardzo często 

z Radnymi opozycyjnymi. I udało się często doprowadzać do tego, że niektóre 

wnioski przechodziły. W tej kadencji żaden wniosek opozycji nie przeszedł.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – czy ja mógłbym zgłosić wniosek formalny o 

zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania? 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – chciałbym prosić Radnego o to, 

żeby jednak każdy miał szansę wypowiedzieć się. Ja od samego początku odkąd 

tak Państwo obdarzyliście mnie zaufaniem, staram się aby każdy miał szansę 

wypowiadania się. Raczej wolałbym, ja nie będę upierał się przy tym, ale niech 

każdy wypowie się, bo takie zamknięcie dyskusji, nie wiem czy to jest właściwe. 

Spróbujmy dokonać oceny, zresztą muszę powiedzieć jedną rzecz, to jest 

właściwy czas, bo to jest ponad dwa lata, w związku z tym wydaje się to jak 

najbardziej racjonalne. Dlatego prosiłbym o to, żebyśmy mieli szansę się 

wypowiedzieć.  

 

Radny Aleksander Frankiewicz – ja chciałbym odnośnie tej mojej wypowiedzi 

poprzedniej powiedzieć kilka słów. Proszę Państwa przedstawiłem rzeczywiste 

fakty. Dla mnie sprawą jest oczywistą, że nie rozmawiam o pewnych faktach 

jeżeli one są prawdziwe, to je przyjmuję i nie wchodzę w pewne szczegóły. 

Przedstawiłem Państwu dwa argumenty bardzo poważne, które w tym wniosku o 

odwołanie Pana Przewodniczącego padły. I te dwa punkty omówiłem, trzeci 

połowicznie się odniosłem tylko.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – ja wycofuję swój wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Radny Jerzy Wolski – ja chciałem powiedzieć, że jestem Radnym od 2002 roku, 

czyli piątą kadencję. Przeżyłem tutaj w tym Starostwie kilka osób, które pełniły 

funkcję Radnego. Muszę przyznać, po dwudziestu latach prawie, że funkcja 

Przewodniczącego Rady Powiatu, nigdy przez te dwadzieścia lat nie była tak 

upolityczniona jak w dniu dzisiejszym. To jest rzecz jedna. Ja jestem 

Przewodniczącym Klubu Radnych PSL Łowickie PL. Kadencja nasza trwa 
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prawie trzy lata i nie zdarzyło się, ja mówię tutaj o braku należytej komunikacji 

między wszystkimi Radnymi a Panem Przewodniczącym, żeby kiedykolwiek Pan 

Przewodniczący zadzwonił do Przewodniczących Klubów Radnych z sugestią, z 

prośbą o spotkanie, może o konsultacje. To co Radny Krzysztof Górski 

powiedział, bywały sprawy ważne, absolutoryjne, budżetowe. Każda sesja jest 

oczywiście ważna, ale były sytuacje w tej kadencji takie gdzie były sprawy 

światopoglądowe na Sesji: powierzenie Powiatu Łowickiego Matce Boskiej 

Częstochowskiej, sesja na której się odbywało głosowanie strefa wolna od LGBT. 

Należało się wręcz, tutaj rola Przewodniczącego była, co byśmy się spotkali. 

Może z Przewodniczącym, może w innym gronie przed Sesjami rozmawiali, 

ustalali. Może to należało rozwiązać inaczej, a tak to te Sesje się odbyły. Być 

może nie potrzebne słowa padały, niepotrzebne zdanie padały. Można było, 

należało by przygotować się do takich Sesji, należało takie rzeczy zrobić. Myślę, 

że wielu z nas Radnych, nie tylko ta piątka która ja reprezentuję, ale wielu 

Radnych było zniesmaczonych sytuacjami na tych Sesjach co się działo. Po co to 

poszło w eter, mogliśmy usiąść, posiedzieć, przygotować się, rozważyć bardzo 

ważne rzeczy. A jeszcze na koniec a propos tej ostatniej, nieszczęsnej Sesji 

nadzwyczajnej, czy było skuteczne powiadomienie. Tak Panie Przewodniczący 

ja w czerwcu powiedziałem, że faktycznie prawo Panu na to przyzwala, ale 

przyzwoitość już Panu na to nie przyzwoliła. Potraktował nas Pan, naszą piątkę, 

tak jak gówniarzy, tak jakbyśmy byli niepotrzebni i te pięć czy cztery głosy w 

ogóle nie miały żadnego znaczenia w tej matematyce.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – Szanowny Panie Radny Jerzy, długo Pan 

jest Radny ale pamięć chyba zawodzi, bo przecież to ja byłem najbardziej 

upolitycznionym Przewodniczącym. Ja sobie wypraszam odbierać mi ten tytuł. 

Odwoływaliście mnie ze cztery czy pięć razy, to jest jakby inna sprawa. Druga 

sprawa, nie prawdą jest jakoby nikt nie rozmawiał z wami na tematy 

światopoglądowe, ponieważ ja rozmawiałem z przedstawicielami Klubów 

odnośnie tematu zawierzenia. Natomiast wypraszam też sobie mówienie głupot 

pod tytułem „strefa wolna od LGBT”, bo niczym takim nie zajmowaliśmy się. 

Zajmowaliśmy się Samorządową Kartą Praw Rodzin. Także wypraszam to sobie, 

bo ja nie jestem przeciwko, ja jestem za. I tutaj Rada wyraziła tutaj taką swoją 

opinię. Nawet temperatura tej dyskusji jest nieporównywalna z tymi jak 

odwoływaliście mnie te pięć, czy te cztery razy. Chyba tutaj następuje jakaś 

hiperbolizacja argumentów Waszego Klubu. I jeszcze dodam, że naprawdę Pan 

Marek jest człowiekiem wysokiej kultury osobistej i niejednokrotnie, to co Pan 

Krzysztof Górski powiedział i my możemy to samo powiedzieć, niejednokrotnie 

nawet przy tym stole twierdziliśmy, że można mówić długo tylko żeby na temat. 

Bo czasami wypowiedzi niektórych Radnych gdzieś tam odlatują bardzo daleko 

od tematu i właściwie ciężko było zrozumieć dlaczego akurat na ten temat się 

mówi, ale takie jest prawo Radnego, może sobie mówić. I Pan Marek jako 

Przewodniczący jest wyjątkowo cierpliwy i tolerancyjny, więc nie rozumiem tego 

wniosku o odwołanie. Byłem bardzo zdziwiony, że on się pojawił ale bardzo bym 
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prosił nie odbierać mi tytułu najbardziej upolitycznionego Przewodniczącego w 

historii powiatu.  

 

Radny Aleksander Frankiewicz – odnośnie tych dwóch wydarzeń i tych uchwał 

o których Pan Starosta przed chwilą wspomniał, proszę Państwa ja na swoich 

Komisjach pamiętam bardzo dobrze, że rozmawialiśmy i to sporo czasu na temat 

tych uchwał podejmowanych później. To nie były rozmowy zdawkowe i nie 

krótkie. To były długie rozmowy.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni jeśli 

chodzi o dodatkowe spotkania, które tu poruszył Krzysztof Górski, to nie wiem 

czy dodatkowe spotkania trzeba tu wprowadzać. Są przecież Komisje, gdzie na 

Komisjach wszystko omawiane i każdy Radny ma prawo wyrazić swoją opinię. I 

wszystkie problemy poruszyć. Nie wiem czy trzeba dodatkowe wprowadzać 

obiady czwartkowe, czy wieczorki. Nie wiem.  

 

Radny Jerzy Wolski – Panie Starosto, chciałbym się odnieść do zawierzenia 

Powiatu Matce Boskiej Częstochowskiej. Panie Starosto ja przypomnę, tak 

owszem na Komisjach o tym rozmawialiśmy. Ja mówię o spotkaniu w kuluarach 

gdzie naprawdę można było rozmawiać co by przygotować się do Komisji, co y 

przygotować się do Sesji. Tego nie było. Ja Panu przypomnę jak było z 

zawierzeniem, spotkaliśmy się Marcin w Zdunach na parkingu, wychodziłeś ze 

spotkania strażackiego, ja wychodziłem z kiosku z gazetami. „Słuchaj Jurek 

będziemy musieli porozmawiać, bo będę chciał wprowadzić temat zawierzenia 

Powiatu Łowickiego Matce Boskiej Częstochowskiej”, to było przed wakacjami. 

„Oczywiście przyjdzie czas, to zdzwonimy się wszyscy i porozmawiamy”. Na 

tym się skończyła nasza tak zwana rozmowa. Dopiero następnym razem na 

Komisjach pojawił się ten problem. Ja się spodziewałem, że usiądziemy kiedyś 

wszyscy, czy Radni, czy Przewodniczący Klubów i wówczas zostanie nadany 

bieg tego wszystkiego i zapoznamy się z projektem, propozycją. Jedno, jedyne 

zdawkowo słowo na parkingu w Zdunach. Tak Panie Starosto było. 

 

Radny Piotr Gołaszewski – tak jak ja teraz obserwuję sobie Radnych, tak 

żartobliwie powiem, że można dojść do takiego wniosku, że akurat Radni PLS 

pokazują, że są tacy dalecy od polityki, co zawsze podkreślają. I jak teraz mówią 

o polityce w stosunku do Pana Marcina, czy do Pana Marka, to oni nigdy się nie 

brudzą tą polityką. Są dalecy od PSL ale są w PSL. 

 

Radny Michał Śliwiński – do Radnego Gołaszewskiego, gdyby jeszcze rozwinął 

tą myśl, którą chciał powiedzieć, bo nie bardzo rozumiem. I teraz tak, ja mam 

takie pytanie do Pana Starosty: Karta Praw Rodzin jest tak nazwana, ale myślę że 

pomoże mi tutaj Pani Prawnik, jak będzie napisane pismo „Podanie”, a z treści 

będzie wynikało, że jest skarga, to jak to kwalifikujemy? Bo tutaj ten myk z Kartą, 

to było tak zrobione, że karta dla rodziny, a reszta, cały teks wskazuje czemu to 
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ma służyć. Zresztą jak już będzie sprawa skończona w Sądzie, to wtedy nas Pan 

Starosta poinformuje, czy wygraliśmy, czy się myliliśmy, czy nie.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja tylko chciałbym przypomnieć, że 

dyskusja jest nad odwołaniem Przewodniczącego, a dyskutujemy nad czymś 

innym. Nie my te tematy wywołujemy. Jurek u mnie w gabinecie rozmawialiśmy 

na ten temat. Rozmawiałem z Tobą w cztery oczy, rozmawiałem w cztery oczy z 

Panem Krzysztofem Górskim i Panem Zbigniewem Kuczyńskim rozmawiałem z 

cztery oczy. Także tak było. Kojarzę naszą rozmowę, ona nie była długa, ale w 

cztery oczy rozmawialiśmy po którejś Komisji marcowej, kwietniowej, nie 

pamiętam już dokładnie, w tamtym roku, że taki jest pomysł. I po kilku 

miesiącach do tego pomysłu przystąpiliśmy.  

 

Radny Jerzy Wolski – ja w tej chwili mówię tylko o sobie. Absolutnie, Marku 

znam cię doskonale jeszcze z czasów kiedy byłeś nauczycielem z Zduńskiej 

Dąbrowie. Prywatnie bardzo Cię cenię, bardzo szanuję jako człowieka, jako 

kolegę. Myślę, co będzie jutro, co będzie za pięć lat. Nic to nie zmieni mojej oceny 

co do Ciebie jako osoby, jako kolegi. Dziś, absolutnie te słowa, które padają z 

moich ust, to mówię o pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. A prywatnie mam bardzo dobre zdanie i opinię na twój temat i jestem 

przekonany że to nic nie zmieni z mojej oceny. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać 

głos? Nie widzę. Proszę Państwa, ponieważ musi być przeprowadzone 

głosowanie tajne w związku z tym musi być wyłoniona Komisja Skrutacyjna. 

Mam do Państwa pytanie jaki skład liczbowy tej Komisji powinien być.  

 

Radny Michał Śliwiński – myślę, żeby było sprawnie, to trzy osoby.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – dobrze. Padła propozycja, w 

związku z czym przegłosujemy teraz skład ilościowy.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad 3-osobowym 

składem Komisji Skrutacyjnej. /Zał. Nr 4/ 

 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Zdecydowali o wyborze 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – w związku z tym, że taką 

podjęliśmy decyzję, proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.  
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Radny Krzysztof Figat – chciałbym zgłosić Radnego Michała Śliwińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy Radny Michał Śliwiński 

wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Michał Śliwiński – wyrażam zgodę.  

 

Radny Waldemar Krajewski – chciałbym zgłosić do Komisji Pana Piotra 

Gołaszewskiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Piotr Gołaszewski – tak.  

 

Wicestarosta Piotr Malczyk – proponuję Pana Tadeusza Kozioła 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy Radny Tadeusz Kozioł wyraża 

zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Tadeusz Kozioł – tak, wyrażam zgodę.  

 

Radny Michał Śliwiński – zgłaszam wniosek o zamknięcie listy kandydatów.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – głosujemy. Kto jest za 

zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej?  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zamknięciem listy 

do Komisji Skrutacyjnej /Zał. Nr 5/ 

 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – głosujemy. Kto jest powołaniem 

Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Śliwiński, Piotr Gołaszewski, Tadeusz 

Kozioł? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem 

Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Śliwiński, Piotr Gołaszewski, Tadeusz 

Kozioł  /Zał. Nr 6/.   
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Zdecydowali o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Śliwiński, 

Piotr Gołaszewski, Tadeusz Kozioł. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak ogłosił przerwę w obradach XLI 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 

14:10 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak wznosił obrady XLI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego w dniu 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 14:20 

 

Radny Tadeusz Kozioł – Szanowni Państwo, Komisja Skrutacyjna wybrana  

w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Pana Marka 

Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

ukonstytuowała się następująco: Tadeusz Kozioł – Przewodniczący Komisji, 

Piotr Gołaszewski – Sekretarz Komisji, Michał Śliwiński – Członek Komisji. 

Komisja w tym składzie przygotowała karty do głosowania, karty te zostały 

policzone i opieczętowane. Na tej karcie do głosowania jest pytanie: „Czy jesteś 

za odwołaniem Pana Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego”. Są krateczki na „tak” bądź „nie”. Należy w odpowiedniej 

rubryce postawić znak, powiedzmy X. Karta do głosowania jest ważna jeżeli 

będzie zakreślone jedno pole, jeżeli będą zakreślone dwa pola karta do 

głosowania jest nieważna. Zakreślenie obok, to też karta jest nieważna  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Kozioł przedstawił zasady 

głosowania w sprawie odwołania Pana Marka Jędrzejczaka z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania tajnego  

w sprawie odwołania Pana Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Kozioł – zakończyło się 

głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna uda się policzyć głosy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak ogłosił przerwę w obradach XLI 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 

14:40. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak wznosił obrady XLI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego w dniu 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 14:50. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Kozioł przedstawił protokół 

Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania w sprawie 

odwołania Pana Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 8/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – dziękuję Panu Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie głosowania. Dyskusja na 

temat odwołania cieszę się, że się odbyła. Mam tutaj taką satysfakcję, że każdy 

miał możliwość wypowiedzenia się. Nie było żadnych ograniczeń. To co zawsze 

starałem się, żeby na każdej Sesji było, to to żeby każdy miał prawo 

wypowiadania się i tutaj żeby mu nie ograniczać czasowo takiej możliwości. 

Natomiast co do samego meritum Państwo przedstawili, ja nie chciałbym się do 

tego odnosić. Każdy ma prawo do oceny. Ja to już powiedziałem na ostatniej 

Sesji, kiedy pojawiły się głosy dotyczące oceny, że na tym polega ocena pracy 

Radnego, Przewodniczącego, Zarządu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dyskusję. 

A przede wszystkim dziękuję za zaufanie, ponieważ uważam że w pracy pełnieniu 

tej funkcji to jest niesłychanie ważne. A to zaufanie uważam, że jest bardzo, 

bardzo potrzebne. Jeszcze raz bardzo dziękuję i to co powiedziałem po wyborze 

ponad dwa lata temu, to że będę starał się żeby właśnie rola Przewodniczącego 

sprowadzała się do takiego szukania kompromisu, ale nie na zasadzie takiej, że ja 

coś żeby ten kompromis był wynikiem dyskusji, która odbywa się na forum tutaj 

naszej Rady. Tutaj pojawił się taki głos w pewnym momencie, że pewne rzeczy 

powinny być dyskutowane poza, ż niektóre rzeczy można nieoficjalnie. Ja musze 

powiedzieć jedną rzecz, zwolennikiem jestem jednak żeby wszelkie te dyskusje 

miały miejsce na forum, żeby każdy miał, a zwłaszcza opinia publiczna, wiedział 

o czym się mówi i jakie tutaj zapadają decyzje, ale ona mają właśnie zapadać na 

forum Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – przechodzimy do kolejnego 

punktu.  

 

Ad. pkt 6 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej  

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Zastępca Kierownika ARiMR BP w Łowiczu Marek Sokół przedstawił 

informację: „Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej 

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.” /Zał. Nr 9/.  
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Radny Michał Śliwiński – chciałbym Panu Kierownikowi podziękować za 

przedstawienie informacji. Mieliśmy jeszcze kilka pytań na Komisji, tutaj 

dostaliśmy odpowiedzi jeżeli chodzi o stawki, także bardzo ślicznie dziękujemy. 

Tylko jeszcze jedno pytanko, pytaliśmy jeszcze o oprocentowanie na 

sfinansowanie pożyczki. Czy to jest jakiś sposób rekompensowane? 

 

Zastępca Kierownika ARiMR BP w Łowiczu Marek Sokół – jeżeli chodzi o 

wysokość oprocentowania, to jest wysokość stopy procentowej danej przez 

Komisję Europejską powiększona o cztery punkty procentowe. Czyli w 

zależności jak Komisja Europejska wskaże wysokość stopy procentowej.  

 

Radny Michał Śliwiński – a oscyluje ona tak mniej więcej?  

 

Zastępca Kierownika ARiMR BP w Łowiczu Marek Sokół – powiem szczerze, 

że ciężko mi powiedzieć na tą chwilę. Nie chcę tutaj skłamać. 

 

Radny Michał Śliwiński – jeszcze raz dziękuję Panu Kierownikowi za 

wyczerpujące przedstawienie materiału. Mnie na przykład się bardzo podobało. 

My na Komisji Rozwoju Gospodarczego wyraziliśmy już swoje zdanie na 

przykład odnośnie dobrostanu zwierząt, tego programu, ale tutaj Pan Kierownik 

nie ma na to wpływu, czy nawet organizowania przez Koła Gospodyń tych 

szczepień. To jest program wymyślony przez kogoś w Warszawie.  

 

Zastępca Kierownika ARiMR BP w Łowiczu Marek Sokół – ja również 

dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. To był mój pierwszy 

raz, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli chodzi o wystąpienie oczywiście. 

Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – wystąpienie było bardzo dobre. 

Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu.  

 

Ad. pkt 7 

 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Inspektor PINB w Łowiczu Katarzyna Guszlewicz przedstawiła „Informację  

o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu za 

okres od 01.08.2020 do 31.07.2021” /Zał. Nr 10/.  

 

Radny Jerzy Wolski – ja mam takie pytanie, przerzuciłem ten materiał, a pytanie 

konkretne: wydanie decyzji dotyczących budynków inwentarskich obory, 

chlewnie. Ile decyzji o budowie, bo znalazłem informację, że 3% zakończonych 

jest.  
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Inspektor PINB w Łowiczu Katarzyna Guszlewicz – jeżeli chodzi o statystykę 

wydanych zezwoleń do budowę, to my nie prowadzimy statystyki, bo to jest 

kompetencja Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Dlatego my mamy informację o oddanych do 

użytkowania. I jeżeli chodzi o zeszły rok, to rzeczywiście nie było bardzo dużo 

zgłoszeń o zakończenie budowy tych inwentarskich obiektów. Głównie teraz 

mieszkalne jednak i troszkę produkcyjnych. Jeżeli patrzymy na rozpoczęcia, to 

też rzeczywiście tych inwentarskich jest coraz mniej. Ja wiedzę tutaj wzrost jeżeli 

chodzi o mieszkalne i instalacje gazowe.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania do przedstawionej 

informacji? Dziękujemy Pani za prezentację.  

 

Ad. pkt 8 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego  

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się 

w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E 

w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały RPŁ. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E 

w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów 

/Zał. Nr 11/.  

 

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

nie głosowali: Janusz Michalak, Marcin Kosiorek/:  

Za    – 17 

Przeciw   – 0  

Wstrzymało się  – 0  

Podjęli Uchwałę Nr XLI/276/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
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Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów /Zał. Nr 12/.  

 

Ad. pkt 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno 

– finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

 

Radny Krzysztof Figat – ja chciałbym zapytać jaką mamy sytuację za siedem 

miesięcy w szpitalu? Myślę, że z tych sprawozdań z Bestii za te siedem miesięcy 

możemy zapytać jak wygląda sytuacja finansowa i na jakim poziomie jest strata.  

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda – w tej chwili nie 

dysponuję wykonaniem za siedem miesięcy, ale mam wykonanie za pół roku.  

I tutaj planowane przychody wykonane są na poziomie 51,42% planu, natomiast 

planowane koszty na poziomie 47,53% planowanych wydatków. Wynik to strata 

913 977,82 zł przy amortyzacji 625 746,99 zł, czyli ta różnica 288 230,83 zł. 

 

Radny Krzysztof Górski – ja tak jak mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu i 

Finansów, oczywiście wskaźniki oprócz pierwszego, uważam że jest wszystko w 

porządku. Natomiast wskaźnik zyskowności, rzeczywiście jest niedobry. Ja od 

pół roku zadaje to samo pytanie, tak jak mówił Radny Figat, strata dalej 

występuje. Nie rozwiązana jest sprawa pokrycia straty centralnie. Nie interesuję 

mnie to co w kraju się dzieje, mnie interesuję to co jest w naszym szpitalu i w 

naszym powiecie. Ten temat dalej wisi w próżni i pomimo mojej całej sympatii 

do działalności szpitala i bardzo pozytywnej oceny działalności, będę musiał 

wstrzymać się od głosu, bo dalej nie wyjaśniona jest sprawa pokrycia straty. A to, 

jeżeli nie rozwiązany był ten problem, bardzo negatywnie wpłynie na sytuację 

budżetu w naszym powiecie.  

 

Radny Krzysztof Figat – jeszcze jedno pytanie, może to już nie do Pani 

Skarbnik: ile mamy deklaracji przyjętych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie.  

 

Radny Jacek  Chudy – chciałbym rozszerzyć o kilka pytań kwestię dotyczącą 

Ośrodka Zdrowia w Sobocie. Chciałbym zapytać jaki ma status na dzień 

dzisiejszy, jakie plany są dalszej jego działalności, jaki wachlarz usług oferuje i 

jakie generuje koszty na dzień dzisiejszy.  
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – Szanowni Państwo takie informacje 

oczywiście nie są przygotowane na dzień dzisiejszy, więc na piśmie każdy  

z Państwa otrzyma.  

 

Radny Krzysztof Figat – jeśli będzie przygotowywana informacja na piśmie, to 

jeszcze bardzo proszę o dołączenie informacji o ilości osób zaszczepionych  

w punkcie utworzonym na Blichu i kosztach jakie były wygenerowane z tytułu 

utworzenia tego punktu.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – tylko jeżeli chodzi o punkt szczepień, to 

zaszczepionych zostało ponad dwadzieścia pięć tysięcy osób. Koszty jeżeli 

chodzi o stworzenie tego miejsca, to jest 30 000,00 zł. Otrzymała je firma ze 

Skierniewic, która jakby logistycznie doprowadziła to miejsce. I 90 000,00 zł 

nasze koszty, które wrócą wsprzętownie do szpitala.  

 

Radny Krzysztof Figat – poproszę w całości zestawienie. Spokojnie wszystko 

razem.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – chciałem powiedzieć, że obecna 

jest Pani Dyrektor szpitala i może ktoś ma pytania związane z funkcjonowaniem 

szpitala, bo ten punkt jest związany z tym zagadnieniem, to proszę żeby je teraz 

zadawać, bo wówczas Pani Dyrektor będzie mogła wrócić do pracy. Czy są takie 

pytania do Pani Dyrektor jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala?  

 

Radny Krzysztof Figat – Pani Dyrektor jak wygląda sytuacja kadrowa w 

szpitalu? Czy jest wystarczająco zabezpieczona, czy dyżury jest kto obsłużyć? No 

jak to wygląda kadrowo?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk – Dzień Dobry, 

jeśli chodzi o sytuację kadrową w naszym szpitalu, to po pandemii wyszliśmy 

obronną ręką, mieliśmy zgrany zespół. Natomiast pozostałe placówki, które były 

szpitalami covidowymi. Na ten moment okazuje się, że mają problem kadrowy i 

gwarantują 40% - 50% wyższe stawki dla personelu. I niestety zaczyna moja 

załoga realizować świadczenia w pozostałych placówkach. Myślę, że 

wyrównamy, nie chodzi o kwotowo, myślę że część personelu jest związana 

stricte z naszym Zespołem Opieki Zdrowotnej i uda mi się zatrzymać ten odpływ. 

Może to jest takie przejściowe zachłyśnięcie finansami placówki, bo też praca w 

tych oddziałach innych szpitali też nie należy do łatwych. A tutaj ten personel zna 

się na bardzo dobrze, wie jakie są możliwości, załoga się wspiera. Ale takie 

zjawisko jest odczuwalne. W tej chwili mamy problem z obstawą Izby Przyjęć, 

to znaczy to nie jest duży problem, będziemy się starali w miesiącu wrześniu to 

uzupełnić.   

 

Radny Krzysztof Figat – a pielęgniarki? 
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk – do 30 września 

jak gdyby z Rozporządzenia Ministra Zdrowia nie obowiązują normy 

pielęgniarskie, natomiast staramy się uzupełniać braki pielęgniarskie 

stanowiskami opiekuna medycznego i staramy się pozyskać nowy personel. 

Normy nie na wszystkich oddziałach będą spełnione, ale staramy się 

wyrównywać te potrzeby.  

 

Radny Jacek Chudy – Pani Dyrektor chciałbym zapytać w związku z 

doniesieniami o ogólnopolskim strajku ratowników medycznych, czy zespoły 

medyczne ratowników ratownictwa medycznego funkcjonują na 100% w naszym 

powiecie? Czy mamy kłopoty z tego tytułu?  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk – jeżeli chodzi o 

ratownictwo medyczne, to podlega ono pod Wojewódzką Stację Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi, czyli nasza placówka w ZOZ-ie jest jak gdyby placówką, 

która nie realizuje tych świadczeń. Natomiast mamy transport sanitarny, który 

polega na przewożeniu pacjentów do innych placówek szpitalnych. Ewentualnie 

realizujemy też świadczenia dla lekarzy POZ-tu. I myślę, że tutaj nie będziemy 

mieli problemu.   

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – na Komisji Rozwoju Gospodarczego 

padło pytanie o zabezpieczenie medyczne pod kątem ratowników, dlatego 

rozmawiałem z Dyrektorem WSRM. Przekazał informację, że nie przewiduje aby 

na naszym terenie w dniu 11 września podczas rozpoczęcia, ale także i później, 

żeby miały być jakieś problemy kadrowe. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, 

przekazał mi że mogą pojawić się w samym mieście Łodzi, ale mają na to też 

rozwiązanie. A na naszym terenie, powiedział, że problemów takich nie powinno 

być.  

 

Radny Jerzy Wolski – ja mam pytanie, może do Pani Skarbnik, czy brak 

płynności finansowej, bo tak wskaźniki wskazują w szpitalu, będą rzutowały na 

zaciąganie ewentualnie kredytów? 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda – to znaczy w tej 

chwili szpital nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów. Nie ma 

zaciągniętych żadnych kredytów.  

 

Radny Jerzy Wolski – ja pytam, czy będzie to rzutowało na przyznawanie 

ewentualnych kredytów? 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda – to zależy od banku. 

Bank bada analizę zdolności kredytowej każdego podmiotu.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do obecnej 

tutaj Pani Dyrektor? Jeżeli nie ma, bardzo Pani dziękujemy. Przechodzimy do 

głosowania. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 13/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak/:  

Za    – 13 

Przeciw   – 0  

Wstrzymało się  – 5  

Podjęli Uchwałę Nr XLI/277/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

/Zał. Nr 14/.  

 

Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022. 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021  

i 2022. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania? Nie ma, 

przechodzimy do głosowania.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
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sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021  

i 2022 /Zał. Nr 15/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak, Krzysztof Figat/:  

Za    – 17 

Przeciw   – 0  

Wstrzymało się  – 0  

Podjęli Uchwałę Nr XLI/278/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022 /Zał. Nr 16/.  

 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok. 

 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok. 

  

Radny Jacek Chudy – w wykazie przedstawionym przez Panią Dyrektor brakuje 

choćby jednej apteki, która pełniłaby całodobowo dyżur. Mam na myśli ten czas 

nocny. Mam pytanie czy Zarząd Powiatu podjął jakiekolwiek działania, bądź 

rozmowy w tej sprawie, żeby choćby jedna apteka w Łowiczu była czynna przez 

całą noc.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – tak oczywiście w momencie kiedy 

rozpoczęła się epidemia były rozmowy prowadzone z aptekami przeze mnie. 

Apteki zastrajkowały, że tak powiem, to objechałem kilka aptek, rozmawiałem z 

właścicielami. Po czym zdaje się w grudniu 2020 roku odbyło się tu spotkanie z 

przedstawicielami Izby Aptekarskiej w Łodzi oraz z przedstawicielami aptek, 

którzy powiedzieli, że dlatego że oni tam sprzedają jakieś drobne rzeczy, to oni 

nie będą dyżurować i kropka. My pisaliśmy i do Warszawy i do wszystkich 

świętych, że tak powiem w tej sprawie, ale to jest niemożliwe, żeby doprowadzić 

do dyżuru całodobowego, nie tylko poza Łowiczem, ale też w samym Łowiczu.   

 

Radny Jerzy Wolski – ten temat już kiedyś poruszaliśmy przy okazji pandemii, 

bo zrobiły się wakacje, niepracowanie. Przecież jest Naczelna Rada Lekarska, ja 

nie rozumiem jako lekarz weterynarii, jako członek Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej. Być może u aptekarzy jest inaczej, bo przecież jest gabinet, 
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punkt, przychodnia, lecznica, klinika. I Izba Lekarsko – Weterynaryjna w tym 

przypadku i myślę że tak u nich jest albo powinno tak być jak masz gabinet, to 

masz obligo 24 godziny. Nie wiesz jak to zrobisz, ale jesteś tak zwanym 

punkcikiem bądź gabinecikiem. Jeśli ktoś się mieni, że to jest apteka, to te 

Okręgowe Izby Aptekarskie, chyby powinny wręcz zobligować niektóre apteki, 

które się mienią takim statusem. Nie wiem dokładnie, ale w naszej branży jest to 

jasno określone, jeśli ja nazywam się kliniką, czy przychodnią, wówczas 

automatycznie, obligatoryjnie muszę mieć to, to i to, plus pracę 24 godzinną. Ja 

w ogóle nie potrafię pojąć co ci aptekarze robią. Myślę, że do Naczelnej Rady 

Aptekarskiej należy napisać zdecydowane pismo, bo nie może być po prostu 

takiego martwego pola. Niech po prostu się określą, bo być może jest to temat nie 

tylko naszego powiatu. Dla mnie jest to rzecz dziwna.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – właśnie to zdecydowane pismo do 

Warszawy spowodowało to, że Państwo z Łodzi się zainteresowali i odbyło się 

spotkanie. Natomiast mówię z przekąsem, że wydaje mi się, że te firmy są za 

biedne, żeby po prostu pełnić dyżury całodobowe.   

 

Radny Jacek Chudy – Panie Starosto ja zwracam się z apelem o wystąpienie do 

Izby Aptekarskiej o to żeby w Łowiczu ten jeden dyżur w ciągu nocy był 

sprawowany. Bo są sytuacje, w których naprawdę trzeba kupić leki natychmiast i 

niestety trzeba się wybrać do Łodzi odległej o pięćdziesiąt kilka kilometrów. Jest 

to dla wielu osób po prostu wyprawa nie do odbycia w ciągu nocy.  

 

Radny Michał Śliwiński – ja pamiętam sytuację parę lat temu, że Wojewoda nam 

zakwestionował, że tylko jedna apteka jest, nie ma dyżurów. Musieliśmy się z 

tego tłumaczyć, że jednak jest zapewniony dyżur. Wojewoda powoływał się na 

ustawę, że jest obowiązek że apteka musi pełnić całodobowo dyżur. Ja teraz tak 

przewrotnie powiem, że należałoby teraz zawiesić nocną pomoc lekarską od 

22.00 do 7.00, bo jak pójdę tam do lekarza i dostanę receptę, to nie będę mógł jej 

zrealizować. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – nie wiem czy Państwo zaobserwowali, ale 

ja jeżdżąc po tych aptekach zaobserwowałem, że sieci aptek zlikwidowały taką 

relację, aptekarz który był prawie jak lekarz gdy się przyszło, z klientem. I nie ma 

tam z kim rozmawiać. Jest odsyłanie jednego numeru telefonu do drugiego i jest 

obsługa korporacyjna i oni mają to „w poważaniu” co my tam chcemy czy nie 

chcemy. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no porównanie do nocnej 

pomocy nie jest właściwie, dlatego że Konstytucja gwarantuje bezpłatny dostęp 

do opieki medycznej, a nie aptekarskiej.    

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – nie wiem czy Państwo pamiętacie, 

ale przez wiele lat obowiązywał taki system i w niektórych miastach on nadal jest, 

że apteki które są dzielą dyżury pomiędzy siebie. I to jest rozwiązanie najlepsze, 
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bo jeżeli jedna nie chce, to przynajmniej wahadłowo, te które są mają dyżur. I w 

tym momencie jest sprawa jasna, a dla nas jako dla pacjentów wyjątkowo dobra. 

Ja z tego co pamiętam w niektórych miastach nadal obowiązują takie zasady, a 

dlaczego tutaj nie ma takiej woli żeby jednak taki system stworzyć, bo 

wyznaczając jedną konkretną, to ktoś się może czuć pokrzywdzony. A jeżeli 

każda z aptek, które są ma wydzielony dyżur, to uważam to rozwiązanie 

optymalne, tylko nie wiem czy możliwe z punktu widzenia prawnego.   

 

Radny Michał Śliwiński – fakt, że namieszała nam trochę apteka „Słoneczko”, 

bo jak ona była, to te dyżury można powiedzieć były zbędne. Ale teraz nie mamy 

tego „Słoneczka” to tak jak Pan Przewodniczący mówi, może warto z nimi 

rozmawiać, żeby ten dyżur był. Ja wiem, że może oni dużo pieniędzy nie zarobią, 

ale w jakiś sposób kosztami się podzielą między wszystkich. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja prosiłbym żebyście Państwo Radni 

mnie posłuchali w tej kwestii. My tą całą drogę, o której mówicie, my już ją 

przeszliśmy. Skończyło się to w grudniu spotkaniem z Izbą Aptekarską z którego 

nic nie wynikło, bo Panie które były mówiły że sprzedają tam jakieś drobne 

rzeczy. I jeszcze raz to Panu Przewodniczącemu mówię, skorporacjonizowanie 

tych punków aptekarskich powoduje, że tam nie ma z kim rozmawiać. Ci 

kierownicy odsyłają gdzieś wyżej, a wyżej liczy się zysk i oni nie będą dla 40,00 

zł, 50,00 zł czy nawet 200,00 zł pełnić dyżuru, bo to jest firma profesjonalnie 

działająca, czysto biznesowa, a nie nastawiona na to żeby człowiekowi pomóc. 

Oczywiście mają pewnie zasady i odwołują się do jakiś swoich wartości, 

natomiast liczy się twardy rachunek ekonomiczny i o tym usłyszeliśmy na tym 

spotkaniu. Naprawdę, uwierzcie mi że jest jedna taka apteka w Łowiczu w takiej 

formule o jakiej mówicie, czyli że jest Pani Magister i to jest rodzinna firma, i ona 

tam ludziom coś podpowie. Natomiast są pracownicy w korporacji i oni muszą 

się wykazać zyskiem i kropka. Ich nie interesuje jakieś dylematy Radnych czy 

nawet Starosty. Taka jest rzeczywistość.  

 

Radny Krzysztof Figat – czy Zarząd rozważał możliwość uruchomienia apteki 

ogólnodostępnej przy szpitalu?  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – tak rozważaliśmy takie oczywiście 

rozwiązanie. Natomiast na chwilę obecną tak naprawdę byłoby to dużym 

obciążeniem finansowym. Tak naprawdę proceduralnie w chwili obecnej tej całej 

drogi nie mogliśmy przejść i nie chcemy podejmować tego ryzyka. Patrząc po 

finansach szpitala jest to jednak zagrożenie, żeby uruchamiać coś co może być 

obciążeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.  

 

Radny Krzysztof Figat – myślę, że „Sobota” jest też obciążeniem, a ją 

uruchomiliśmy. Są rzeczy, które przyjmuje się w kalkulacji straty. Ja pamiętam 

kiedy podejmowaliśmy decyzję czy walczymy o „wieczorynkę” do której 
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wiedzieliśmy na starcie, że będziemy dokładać środki, natomiast było to podjęcie 

decyzji czy idziemy w kierunku właściwego zabezpieczenia mieszkańców 

powiatu, czy oddajemy tą „wieczorynkę” wtedy, już nie pamiętam co to za firma 

była, no jakaś tam firma która niekoniecznie wywiązywała się w innych 

powiatach, czy w innych regionach z powierzonego zadania. Są rzeczy gdzie 

wiemy, że dołożymy ale zabezpieczamy. I tutaj brak zabezpieczenia apteki 

całodobowej w całym powiecie, który ma osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców, 

więc to trochę nie do końca jest tak, że możemy to odpuścić. Ja się zgadzam, że 

korporacje mają cel taki, żeby zarobić pieniądze, a nie zabezpieczyć 

mieszkańców, natomiast zabezpieczenie ciąży na nas. My w poprzedniej kadencji 

już też rozważaliśmy w jaki sposób aptekę przyszpitalną przekształcić w aptekę 

ogólnodostępną, bo już były jakieś przesłanki że to może się nie udać, dzięki Bogu 

się udawało doprowadzić do tego żeby ta całodobowa apteka była. Teraz, myślę 

że potrzeba jest tego, żeby poważnie do tego tematu podejść i spróbować zrobić 

wszystko, żeby dostępność była.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – zgadzam się również, że apteka powinna 

na naszym terenie funkcjonować, natomiast jeszcze raz, to co powiedział też Pan 

Starosta wcześniej, powiat ma za zadania aby zapewnić opiekę w tym momencie 

medyczną w Zespole Opieki Zdrowotnej, bo jest organem prowadzącym. I tak 

uważamy. Natomiast jeżeli Państwo wcześniej mieliście sygnały, że może dojść 

do takiego problemu, to też mogliście to wdrożyć wtedy. A nie teraz mówić, że 

należy wdrożyć, więc dobrze się mówi komuś, samemu trzeba było wcześniej 

wykonać taki krok.  

 

Radny Krzysztof Figat – muszę się do tego odnieść. Panie Starosto po raz 

kolejny robi Pan wycieczki do poprzedniego Zarządu i poprzednich Radnych, 

więc bardzo proszę takich rzeczy nie robić. To trochę takie lakoniczne, my 

mieliśmy takie sygnały i z tym sobie radziliśmy. Do końca 2018 roku nie było 

takiej sytuacji, żeby nie było apteki całodobowej. Ja mówię o tym, że już gdy 

mieliśmy sygnały już jakiś zamiar był. Państwo nie podjęliście wiele takich 

rzeczy, które poprzedni Zarząd rozpoczął. Mieliście do tego prawo, bo macie 

większość i nikt tego nie kwestionuje. Natomiast to jest tak, że jak się bierze 

pewną odpowiedzialność, to trzeba w pewien sposób ją brać w całości i tą dobrą 

i tą złą. Także nie bardzo rozumiem Pana wycieczki. Ja tylko mówię, że jest taka 

możliwość, jest taka potrzeba. Mówienie, że powiat ma zabezpieczyć opiekę 

medyczną ok, tylko co z tej opieki medycznej, jeżeli lekarz przepisze w 

„wieczorynce” lek dziecku, który należy podać, a nie ma go gdzie kupić. Pewnie 

rodzice pojadą do Łodzi, czy gdziekolwiek, bo nie sądzę że zostawi dziecko w 

sobotę wieczorem do niedzieli do rana, bo w niedzielę jakieś tam apteki są czynne. 

Więc tutaj ta uszczypliwość jest chyba nie na miejscu Panie Starosto.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. 
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2021 rok /Zał. Nr 17/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak/:  

Za    – 13 

Przeciw   – 2  

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XLI/279/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmieniającą 

Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 

2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok /Zał. Nr 18/.  

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz 

przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na Wydział 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej 

rozpatrzenia. 

 

Radny Krzysztof Górski – Szanowni Państwo, ja rozumiem że ktoś 

zdenerwowany mógł napisać skargę na Wydział Komunikacji. Natomiast z racji 

tego, że wiele osób prosiło mnie o pomoc w różnych sytuacjach, to ja uważam że 

to co przeżył Wydział Komunikacji w ostatnich kilku miesiącach w związku i z 

reorganizacją Wydziału i z prowadzaniem nowego systemu informatycznego, to 

był bardzo trudny okres. Ja uważam, że w tym miejscu jako Radny powinienem 

podziękować Dyrektorowi Wydziału i pracownikom, za to że pomimo wielu, 

czasami agresywnych zachowań petentów, bo stali w kolejce i ja ich rozumiem, 

potrafili zachować spokój, udzielić informacji, bardzo często pomóc. Skargi, 

może ktoś zdenerwowany może pisać, natomiast uważam że w tym trudnym 

okresie pracownikom i Dyrektorowi Wydziału Komunikacji należy się 

podziękowanie za pomoc w wielu ludziom i za pracę w tak trudnym okresie.  
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja tylko chciałem dodać, że w dniu w 

którym rozpoczął działać system internetowego zgłaszania się do Wydziału 

Komunikacji, pierwszego dnia wpłynęło 250 zgłoszeń. Także, jeżeli Państwo 

macie informacje, że ktoś tam nie odebrał telefonu, to wyobraźcie sobie skalę, to 

jest po prostu nie do przerobienia. Natomiast nie ustajemy nad tym, żeby 

usprawnić pracę tego Wydziału i żeby ludzie byli zadowoleni. A ja korzystając z 

tego, że może ktoś ogląda, żeby jednak bardziej życzliwie podchodzić do 

pracowników Wydziału. I też z tą agresją czasami pracownicy się spotykają, także 

bardzo słuszna uwaga Radnego Górskiego, bo to jest ciężki odcinek pracy w 

Starostwie Powiatowym.  

 

Radny Michał Śliwiński – ja nie bardzo rozumiem. Taką skargę może napisać 

każdy, że próbowałem się dodzwonić ale ktoś nie odbierał. Tutaj określił w jakich 

godzinach?, co to w ogóle jest? Niech ktoś zadzwoni do ZUS-u, nawet niech ktoś 

zadzwoni do swojego lekarza rodzinnego. Jeżeli jest ileś nałożeń, to się nie 

dodzwonisz od razu. Ja jeszcze w innym temacie. Teraz nie wiem w jaki sposób 

będziemy procedować Panie Przewodniczący akurat teraz, przekazujemy to do 

Starosty, dlaczego do Starosty? Bo w innych sprawach tak naprawdę trochę 

inaczej postępowaliśmy. Teraz może powiedziałby mi Pan jak mam głosować, 

czy to przekazanie jest potrzebne, czy możemy sami odpowiedzieć. Jak wpłynęło 

pismo do Rady Powiatu, to niekoniecznie odpowiadaliśmy, Pan sam 

odpowiedział.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – powiem w ten sposób, jeżeli chodzi 

o całą stronę procedowania, to my musimy przyjąć albo odrzucić stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I my głosujemy w sprawie właśnie tego czy 

przychylamy się do tego stanowiska czy też nie. W związku z tym, każdy będzie 

głosował zgodnie ze swoim sumieniem czy akceptuje tą odpowiedź, czy nie. A to 

jest równoznaczne z odpowiedzią.  

 

Radny Michał Śliwiński – ale my nie zamykamy tej sprawy, bo przekazujemy 

ją dalej Staroście do rozpatrzenia.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – tak, ale nasze stanowisko jest 

odpowiedzią na to co niektórzy z Radnych powiedzieli, a mianowicie że nasz 

Wydział Komunikacji pracuje w sposób prawidłowy. Mało tego, w tej trudnej 

sytuacji, jednak mieszkańcy są zadowoleni. Proszę zwrócić uwagę na to, że 

Wydziały Komunikacji zwłaszcza w okresie covidowym, przeżywają oblężenie 

wynikające z tego, że tych rejestracji jest coraz więcej. Zmienił się nasz styl życia, 

coraz więcej osób unikało komunikacji publicznej na rzecz samochodowej 

własnej, żeby ten kontakt ograniczyć. W związku z tym i tych samochodów jest 

więcej i pracy jest więcej, a muszę też powiedzieć z własnego doświadczenia, 

nasz Wydział Komunikacji naprawdę z Panem Dyrektorem na czele, pracuje w 

sposób właściwy i trzeba docenić ich wysiłki. Te głosy, które się pojawiają, są 
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głosami jednostkowymi i na ogół nie jest tak, że my narzekamy. Bo nie słyszymy 

takich skarg, bo tutaj trudno jest mówił nawet o skardze, bo jeżeli ktoś pisze, że 

nie może się dodzwonić, to dla mnie akurat nie jest skarga, to jakaś uwaga.  

 

Radny Michał Śliwiński – to oddalmy to od razu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – my mamy podjąć uchwałę 

dotyczącą naszego stanowiska w tej konkretnej sprawie, czy popieramy działania 

Wydziału Komunikacji, czy też nie. I tego się trzymajmy.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – jeszcze tylko w tej sprawie chciałbym 

poinformować, że skarga wpłynęła 6 lipca 2021 roku. A dokument który Skarżąca 

chciała aby został jej dostarczony, czy też żeby mogła go odebrać, otrzymała 7 

czerwca. Skarga wpłynęła miesiąc po tym jak Pani załatwiła sprawę.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały. Dziękuję, przystępujemy do głosowania.  

  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. /Zał. Nr 19/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak/:  

Za    – 17 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLI/280/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia /Zał. Nr 20/.  

       

Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda przedstawiła projekt 

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

 

Radny Jacek Chudy – mam dwa pytania do Rozdziału 60014 w temacie 

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego”. Te 

100 000,00 zł, to oczywiście jest przewidziany wkład własny dla zadań o których 

Pani Skarbnik mówiła, że planowanych jest pięć. Ja chciałem zapytać dlaczego 

tylko pięć i czy uwzględniono jakieś spowalniacze ruchu przy Szkole 
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Podstawowej w Bielawach w postaci szykan, poduszek czy innych. To jest jedno 

pytanie. A drugie pytanie: termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego 

Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu w kwocie 140 000,00 zł. I analogiczne 

pytanie, czy jest to zabezpieczenie wkładu własnego dla tego zadania 

planowanego, czy może jakaś część środków? 

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – pierwsze pytanie jeżeli chodzi o 

przejścia dla pieszych, to po konsultacjach z Naczelnikiem Ruchu Drogowego 

podjęliśmy taką inicjatywę w tych miejscach, czyli głównie nastawiliśmy się na 

Gminę Nieborów i jedno przejście w Gminie Kocierzew, pod kątem tego, że 

mieszkańcy obawiali się, że zwiększony ruch po wybudowaniu mostu może w 

jakimś stopniu zagrażać ich bezpieczeństwu. Tam są dwa przejścia przy szkole w 

Nieborowie oraz jedno przy Kościele oraz jedno przy Szkole w Gągolinie. Z 

Naczelnikiem Ruchu stwierdziliśmy, że to jest dobre rozwiązanie, a także jedno 

przejście dla pieszych na drogach Jana Pawła II, Powstańców. Chyba nikt nie ma 

sprzeciwu, że należy tam także poprawić widoczność na tych przejściach dla 

pieszych. Tam są dokładnie trzy przejścia dla pieszych. Było to konsultowane z 

Naczelnikiem Ruchu Drogowego i dlatego też taki był wybór. Natomiast jeżeli 

Radni wskazują dodatkowe przejścia, my je oczywiście zanotujemy i będziemy 

rozmawiać tutaj na Komisji Bezpieczeństwa, żeby to też było poparte jakimiś 

faktami, a nie tylko żeby zrobić dla zrobienia. Nie mówię, że Pan Radny mówi, 

że tam tego przejścia nie powinno być. Panu chodzi o spowolnienie ruchu? Ok. 

tutaj na pewno Pani Dyrektor zajmie się tym, jeżeli jest to zasadne, aby to 

spowolnienie tam było. Jeżeli Państwo Radni macie jeszcze jakieś sugestie, to 

proszę przekazać nawet na Komisję przyszłą i przekażemy Pani Dyrektor. W 

przyszłym roku też pewnie będzie projekt z przejściami dla pieszych, więc 

moglibyśmy także w innych miejscach takie wnioski złożyć.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – a właściwie Pan Wicestarosta to już 

powiedział w ostatnim zdaniu. Rozmawiałem z Radnym z Gminy Bielawy, który 

zgłaszał też ten problem, to tak właśnie rozmawialiśmy, że jeżeli będzie kolejna 

edycja zgłoszeń do tego programu gdzie poprawa bezpieczeństwa właśnie, 

przejść dla pieszych zwłaszcza przy szkołach, to na pewno wtedy to miejsce 

znajdzie się na liście zgłoszonych przez nas inwestycji.  

 

Radny Jacek Chudy – II tura została już ogłoszona, więc nic nie stoi na 

przeszkodzie żeby zająć się tą sprawą. Nie otrzymałem informacji na temat 

termomodernizacji, w kilku słowach gdyby Pan Starosta był uprzejmy, to bardzo 

proszę.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – termomodernizacja PZDiT tak 

naprawdę przewidywaliśmy, że będzie nasz kosztowała 250 000,00 zł. Natomiast 

w chwili obecnej przy tych inwestycjach, które są prowadzone, chcemy mieć 

pełen nadzór. I podjęliśmy taką decyzję, że najprawdopodobniej w tym roku po 
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prostu nie wykonamy tej inwestycji. I 120 000,00 zł zostało przesunięte na zakup 

samochodu ciężarowego aby przygotować się do okresu zimowego, ponieważ 

stan tych samochodów, które są teraz na jakby trzeba ten tabor odnawiać. W tym 

roku jednak ta inwestycja najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku ze względu 

na to, że rozpoczęliśmy bardzo dużo inwestycji jak sami Państwo widzicie. Są 

również problemy jak i przy boiskach, trzeba tego wszystkiego pilnować więc 

będziemy się przygotowywać aby Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w 

przyszłym roku taką modernizację miał zrobioną.  

 

Radny Jacek Chudy – w tytułach zadań brakuje zadania pod nazwą: 

„Przebudowa drogi relacji Sobota – Bąków Górny”. Czy mamy jakąkolwiek 

wiedzę na temat tego konkursu? 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – zdaje się, że na początku września Urząd 

Wojewódzki ma mieć już wszystkie dane, ponieważ te dane nie są zebrane, ile 

zostało pieniędzy z przetargów przeprowadzonych przez samorządy, które były 

nad kreską. Samorządy te niestety nie śpieszą się ze sprawozdaniem, a inwestycji 

są już wykonane i były już wykonane w niektórych samorządach przed 

przyznaniem środków. Natomiast musimy cierpliwie czekać, powtarzam to, w 

zeszłym roku zeszły wszystkie inwestycje, które były na rezerwie. Czy tak będzie 

w tym roku, zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli i czekamy cierpliwie. Czas na 

wykonanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych jest rok od podpisania 

umowy, także tutaj jeżeli w grudniu podpiszemy umowę, to mamy rok do grudnia 

następnego roku żeby zrobić.     

 

Radny Jacek Chudy – w tytułach również nie ma zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi takiego zadania, które miałoby przygotować zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowych. Myślę tutaj o drogach relacji Bogoria Górna – 

Leśniczówka i Wola Goławska – Oszkowice. Czy przewidujecie jeszcze 

wprowadzenie takiego zadania i czy przystąpicie Panowie do przygotowania tego 

zezwolenia na realizację inwestycji.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – jeżeli mówimy o drodze 2731E, to ona jest 

zgłoszona do Polskiego Ładu i w momencie kiedy, mam nadzieję że się nie 

pomylę ale chyba do końca września, ma być on rozstrzygnięty, no to wtedy 

będziemy zajmować się wprowadzaniem tej drogi do budżetu.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – jeszcze Szanowni Państwo, wszyscy 

otrzymaliście od Biura Rady te wszystkie drogi, które zostały złożone do 

Funduszu Dróg Samorządowych oraz dwa wnioski do Polskiego Ładu. W Gminie 

Bielawy, Panie Radny, do Funduszu Dróg Samorządowych została złożona droga 

przez powiat Oszkowice – Emilianów i Emilianów – Orłów, a przez Gminę 

Bielawy, doszliśmy do porozumienia wspólnie z Państwem, że to będzie Brzozów 

– Mroga – Łaziny. Natomiast w Polskim Ładzie w Gminie Bielawy jest Waliszew 
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– do granic powiatu i w drugim wniosku Oszkowice – Wola Gosławska, Bielawy 

– Rulice, Rulice – Gaj, Gaj – DW703 i Przezwiska. Na chwilę obecnej tyle.  

 

Radny Jacek Chudy – brakuje tej jednej drogi relacji Leśniczówka – Bogoria, 

która połączyłaby dwie gminy Zduny i Bielawy, także proszę pamiętać o tej 

drodze i jeżeli będzie możliwość wpisania jej gdziekolwiek do realizacji, to 

bardzo proszę.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – kadencja jeszcze się nie kończy, także 

zobaczymy jak to wyjdzie z Polskim Ładem. Widzicie, dostaliście, jest tego 

bardzo dużo. I zobaczymy jak będzie w ogóle z wykonaniem tego, dlatego że 

będzie to jeden przetarg, tak jak mówiłem, i zobaczymy jakie firmy się zgłoszą i 

w jaki sposób będą realizowane te inwestycje. To na spotkaniu z 

samorządowcami Pani Dyrektor BGK mówiła, że jest to pewien eksperyment taki 

sposób prowadzenia inwestycji i zobaczymy jak się sprawdzi. Te dwa rzuty po 

trzy projekty, które są u wszystkich samorządów, są właśnie takim 

eksperymentem. Jeżeli to dobrze pójdzie, to będzie to kontynuowane.  

 

Radny Krystian Cipiński – ja chciałem tylko zapytać o kształt tych 

bezpiecznych przejść dla pieszych. Czy my mamy wiedzę na ten temat jak to ma 

wyglądać. Czy to będą przejścia inteligentne, czy tylko doświetlenie, czy może 

jakieś wywyższenie ponad jezdni. Coś więcej jeżeli można by powiedzieć.  

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa – jest pięć przejść dla 

pieszych. Każde z przejść będzie poprzedzone pasami wibracyjnymi. To są te 

strukturalne oznakowania, które powodują pewnego rodzaju wibracje, które 

wybudzają kierowcę z uśpienia. Będzie oznakowanie interaktywne, które na 

wyczucie ruchu pieszego będzie zapalał migające pomarańczowe oświetlenie. I 

dodatkowo jeszcze w miejscu najbardziej niebezpiecznym wskazanym przez 

Policję w okolicach szkoły w Nieborowie będzie taki fotoradar, który będzie 

wyłapywał prędkość z jaką porusza się kierowca i jeżeli będzie to prędkość 

dozwolona dopuszczona w tym miejscu, to będzie np.: uśmieszek, a w przypadku 

prędkości przekroczonej będzie coś powiedzmy odwrotnego. Progów 

zwalniających, czy wyniesionych przejść dla pieszych nie mogliśmy tam 

zastosować w miejscach gdzie są te przejścia dla pieszych z uwagi na to, że 

znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie obiektów zamieszkałych. Prawo 

dopuszcza do 40 metrów od budynku mieszkalnego.  

 

Radny Krystian Cipiński – brzmi bardzo dobrze. A Pani Dyrektor czy są 

planowane doświetlenia tych przejść? 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa – jeśli chodzi o dodatkowe 

jeszcze oświetlenia będą tak zwane „kocie oczka”, które również w chwili kiedy 

pieszy będzie przechodził przez przejście będą się zapalały i będą migały. I na 
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kilku przejściach, już teraz nie pamiętam, będą dodatkowe lampy solarne, które 

będą wskazywały na dany pas po którym się porusza pieszy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ja jako mieszkaniec Gminy 

Domaniewice mam doświadczenie jeżeli chodzi o „Chruślankę” i to rozwiązanie 

jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Do tej pory było tak, że mieliśmy tylko 

sygnalizację ostrzegawczą na „14”, a teraz oprócz sygnalizacji ostrzegawczej na 

„Chruślance” są te miejsca gdzie czuje się, że wjeżdżamy w takie miejsce żeby 

ktoś, kto na przykład przysnął, czy jakoś nie czuje się najlepiej, automatycznie 

jak wjedzie, to poczuje że na coś wjechał. I to jest naprawdę bardzo dobre 

rozwiązanie i myślę że w tym kierunku warto by było pójść.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – Szanowni Państwo jeszcze jedna ważna 

informacja, ponieważ niektórzy Radni też pytają się czy Zarząd Powiatu będzie 

mógł pomóc szpitalowi, więc przy tej uchwale także przekazujemy 600 000,00 zł 

na informatyzację szpitala. tutaj będziemy się starali zawsze ile to jest możliwe i 

o ile prawo nam pozwala pomagać szpitalowi. Tutaj wkład własny szpitala to była 

kwota ponad 1 000 000,00 złotych. Na informatyzację udało się Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej pozyskać około 2 500 000,00 zł o ile dobrze pamiętam. To 

bardzo ważne dofinansowanie, widzimy postępujące prace remontowe także w 

budynku administracji. To nie tylko administracja, tam również mieszczą się 

poradnie, więc odbywa się też remont, ale także jest przeprowadzana 

kompleksowa informatyzacja, co też w XXI wieku jest niezbędne. Byliśmy 

zobligowani do tego aby to przeprowadzić. Udało się Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej, oczywiście przy dopingu Zarządu, te środki zdobyć i jest 

realizowana ta inwestycja. Dlatego też przy tej uchwala wspieramy łowicki ZOZ 

kwotą 600 000,00 zł.  

 

Radny Jacek Chudy – w załączniku Nr 7 do Uchwały są wydatki w kwocie 

23 000,00 zł dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, których gruntów 

rolnych dotyczy to wyłączenie. 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda – 23 000,00 zł to jest 

dotacja na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – jeżeli nie ma więcej pytań. 

Przechodzimy do głosowania.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok  

/Zał. Nr 21/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak/:  

Za    – 16 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLI/281/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok /Zał. Nr 22/.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk – Szanowni 

Państwo ja bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej uchwały i za przekazanie 

środków. Dziękuję Panu Staroście, dziękuję Państwu, dziękuję Panu 

Przewodniczącemu. One są niezbędne. Po raz pierwszy szpital w Łowiczu 

realizuje projekt sam, oczywiście z pomocą Starostwa, pracowników Starostwa 

którzy nas wspierają. Pozyskaliśmy kwotę 3 293 000,00 zł z dotacji unijnych, 

natomiast nasz wkład to jest ponad 1 000 000,00 zł. Także te pieniążki będą 

przydatne właśnie po to żeby można było odbierać te telefony między innymi. Bo 

jest dziewięć projektów, które po prostu usprawnią kontakt i pacjentów też z 

naszym szpitalem, komunikację, przepływ informacji elektronicznej. Serdecznie 

dziękuję.  

 

Ad. pkt 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2021-2024. 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Sylwia Gajda przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały. Nie widzę, przechodzimy do głosowania.  

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024 /Zał. Nr 23/.  

 

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

nieobecni: Janusz Michalak/:  

Za    – 15 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XLI/282/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmieniającą 

Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024 /Zał. Nr 24/.  

 

Ad. pkt 15 

 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami /Zał. Nr 25/.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – Państwo Radni jak zwykle otrzymali nasze 

sprawozdanie. Czy są pytania? 

 

Radny Jerzy Wolski – Panie Starosto ja pytam o konkurs na Dyrektora w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu. Ja rozumiem, że do końca 

sierpnia konkurs będzie rozstrzygnięty. Wiem, że konkurs jest rozstrzygnięty.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – konkurs jest ogłoszony, będzie osoba która 

będzie pełniła obowiązki od 1 września. Konkurs jest ogłoszony i jedna osoba 

zgłosiła się do konkursu. 

 

Radny Jerzy Wolski – czyli do końca sierpnia?  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – konkurs nie zostanie przeprowadzony do 

końca sierpnia.  

 

Radny Jerzy Wolski – czyli od 1 września mamy pełniącego obowiązki? 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – tak, będziemy mieli pełniącego obowiązki 

dyrektora.  

 

Radny Krzysztof Figat – nasze media doniosły o wizycie w Warszawie Pana 

Starosty i Radnych z Miasta. Nic tutaj w sprawozdaniu nie znalazłem, ale czytając 

artykuł w mediach należy odnieść takie wrażenie, że rozmowy toczyły się na 
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temat gruntów szkoły blichowskiej. Moje pytanie jest takie, czy to prawda że Pan 

Starosta zadeklarował gdzieś te grunty a jeśli tak to na jakie cele? I pytanie czy 

padła tam deklaracja gruntów Skarbu Państwa, bo takich gruntów Powiat Łowicki 

posiada trochę ponad 200 ha. Czy to nie ten kierunek powinien pójść najpierw, a 

nie wiem gdzie poszedł, więc chciałbym zapytać czy rzeczywiście tak jest.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – na zaproszenie Ministra Marcina Horały 

udaliśmy się do Warszawy. Faktycznie rozmowa była na temat tego, że   

CPK będzie szukał lokalizacji do budowy osiedli mieszkaniowych i CPK poprosił 

nas o przygotowanie oferty. W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem takiej 

oferty, czy to ze strony powiatu, czy to ze strony Skarbu Państwa, to jeszcze 

zobaczymy.   

 

Radny Krzysztof Figat – ale moje pytanie jest takie: czy to jest właściwy 

kierunek, żebyśmy pozbywali się gruntów szkoły blichowskiej. Myślę, że mamy 

w zasobach Skarbu Państwa tak dużo gruntów, że jednak tutaj to dobro które 

zostało stworzone wokół tej szkoły i tak jak to funkcjonuje to powinniśmy jednak 

mieć wzgląd na to, żeby chronić to.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja może odpowiem trochę niegrzecznie, 

ale to dlaczego grunty blichowskie sprzedał Pan łowickiemu deweloperowi razem 

z mediami? Dlaczego nie zaproponował Pan Skarbu Państwa? 

 

Radny Krzysztof Figat – odpowiem. Tą uchwałę o sprzedaży tych gruntów 

podjął poprzedni Zarząd Powiatu w poprzedniej kadencji. Realizowałem to co 

było, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to proszę zwrócić uwagę, że były to nie 

grunty rolne. Te grunty, które zostały sprzedane, to były grunty już nierolne. Były 

odrolnione pewnie nawet nie od czasu powiatu. Może tak nawet powiem, bo jak 

ja pamiętam, to nigdy nie było to rolne. Tam były z tego co kojarzę, to na części 

były szklarnie, nie wiem co tam jeszcze była, ale na pewno nie było to rolne. To 

jest jedna rzecz, a druga rzecz to na pewno nie wchodziło to tak głęboko w 

działalność gospodarczą tej szkoły.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do Zarządu 

Powiatu dotyczące sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt 16 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności  

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – w dniu 1 sierpnia na Cmentarzu 

Katedralnym w Łowiczu brałem udział w obchodach 77 Rocznicy Wybuchu 

Powstania Warszawskiego. 14 sierpnia w Bazylice Katedralnej uczestniczyłem  
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w koncercie muzyki sakralnej pt.: „Bogu Rodzica”, 15 sierpnia brałem udział w 

obchodach Święta Wojska Polskiego. W dniu 23 sierpnia uczestniczyłem w 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli oraz w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji. Ponieważ jesteśmy tym punkcie, ja chciałbym zwrócić się 

do Państwa, ponieważ ta akcja jest akcją prowadzoną już od pewnego czasu, a 

mianowicie wsparcia Kacperka Skrzypczyńskiego, gdzie zbieramy pieniążki na 

jego operację w Stanach Zjednoczonych. Ja tutaj mam przed sobą tą puszkę, która 

jest od pewnego czasu dostępna w naszym Biurze Rady oraz w pozostałych 

biurach Starostwa Powiatowego. Mam taką prośbę, byśmy na dzisiejszej Sesji, 

każdy w miarę swoich możliwości po Sesji od siebie spróbował podzielić się i 

jakąś wpłatę uczynił na rzecz tej zbiórki. Oczywiście w miarę możliwości, taka 

moja wielka prośba. Ja z organizatorami rozmawiałem i powiedziałem w ten 

sposób, że jak będzie Sesja Rady Powiatu to zwrócę się z taką prośbą do Radnych. 

Ponadto na terenie naszego Starostwa jest ta puszka, więc w związku z tym można 

w każdej chwili, bo jeżeli dzisiaj ktoś nie może, to można w Biurze Rady. Chcę 

powiedzieć w ten sposób, że ja zwróciłem się z taką prośbą do poszczególnych 

Wydziałów, żeby to było na zasadzie przechodniej, że pewien czas w jednym 

miejscu, potem w innym żebyśmy w miarę możliwości podjęli te starania.  One 

są przez wiele osób, wiele instytucji, my również powinniśmy włączyć się, zresztą 

jak zdarzyłem się zorientować Państwo w innym zakresie już się włączyliście w 

tą akcję. W związku z tym to jest tylko kontynuacja i dzisiaj taka moja prośba, 

żebyśmy wsparli Kacperka, ponieważ suma jest niesamowita i nie ukrywam, że 

zdobycie tych 4 000 000,00 zł jest znaczącym wysiłkiem. Natomiast już 

wielokrotnie udawało się, po to nie pierwszy taki przypadek że się udawało i tutaj 

się uda, może nie od razu ale po pewnym czasie. Tylko dla Kacperka każdy dzień 

jest tutaj ważny. Jeszcze raz bardzo proszę o takie wsparcie, po Sesji będzie 

można do tej puszki wrzucić w miarę możliwości jak każdy uzna za stosowne. 

Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Radny Jacek Chudy – Panie Starosto jeżeli w sprawozdaniu nie ma Pana 

wyjazdu do Warszawy, to może media będą nas zaskakiwać co i rusz nowymi 

jakimiś wojażami. Byłoby dobrze chyba, żeby wszyscy Radni wiedzieli jakie ma 

Pan plany w stosunku do choćby ziemi na Blichu, czy innych kwestii związanych 

z Powiatem Łowickim.     

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ja mam taką prośbę, ponieważ my 

jesteśmy zupełnie w innym punkcie, bo my już to sprawozdanie Zarządu mamy 

za sobą. Jesteśmy w punkcie: „Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego z działalności w okresie między sesjami”, w związku z tym ja 

zadałem pytanie: „Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania”. Ja wiem, 

że każdy z nas jest już troszeczkę zmęczony, bo jednak ta Sesja troszkę już trwa, 

natomiast jesteśmy w innym punkcie i ja nie wiem czy teraz jest sens wracać do 
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tego. Za chwilę będą wolne wnioski, sprawy różne i w tym momencie można się 

do tego odnieść.  

 

Ad. pkt 17 

 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

   

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja odniosę się do pytania Pana Radnego 

Jacka Chudego. Ja bardzo ucieszyłem się, nie wiedziałem o tym, ale zdaje się że 

w „Dzienniku Łódzkim”, czy w innej gazecie był artykuł w którym Powiat 

Łowicki w województwie jest na pierwszym miejscu z ilości pozyskanych 

środków zewnętrznych. Tych środków nie pozyskuje się… trzeba jeździć, pytać, 

rozmawiać, spotykać się. Nie relacjonuje każdego swojego wyjazdu, bo to nie ma 

sensu, ale jeżeli jest coś ważnego. Jeżeli chodzi o CPK, to nie wiem czy Państwo 

to śledziliście od strony merytorycznej kampanię tą powiatową, miejską Prawa i 

Sprawiedliwości, to sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego i możliwości 

rozwoju powiatu była bardzo mocno w tej kampanii postawiona. I jest to dla nas 

sprawa ważna, bo ona może naprawdę pomóc jeżeli idzie o rozwój powiatu, o 

przygotowanie powiatu do tego aby chociażby zamieszkali tutaj ludzie, chociażby 

mogli tu  mieszkać pracownicy którzy będą ten port obsługiwać. Oczywiście 

można powiedzieć, że tego Portu nie będzie, no na spotkaniu z Ministrem Horałą 

odniosłem wrażenie, że determinacja jest bardzo duża i chcemy jako powiat, czy 

myślę jako Miasto, uczestniczyć w rzeczach ważnych, które mogą sprzyjać 

rozwojowi. To samo jeśli idzie o geotermię, zresztą rozmawiamy też z 

Burmistrzem. Udało się  Burmistrzowi znaleźć się na liście przyznanych 

wniosków na odwiert i pracujemy dla dobra wspólnego. Te osoby, które mogą 

coś pomóc, to na pewno rozmawiamy z nimi i korzystamy z ich wiedzy. I jeżeli 

Pan Radny chciałby, bo ja nie chciałbym tutaj przedłużać bo tak jak już 

powiedział Przewodniczący, to ja zapraszam i mogę porozmawiać. Natomiast 

odsyłam też do naszych programów, materiałów wyborczych. Realizujemy po 

prostu nasz program. W programie była i geotermia i CPK i było jeszcze wiele 

różnych inwestycji chociażby infrastruktura sportowa szkół o której głośno 

mówiliśmy w kampanii. I my to wszystko o czym mówiliśmy staramy się 

realizować. Przecież dobrze wszyscy wiedzą, że moje drzwi dla każdego są 

otwarte, a odsyłam po prostu do naszego programu jaki mieliśmy i staramy się go 

realizować.  

 

Radny Michał Śliwiński – jak już tak Pan przekonuje nas, to poprosimy do 

następnego sprawozdania cały program, bo jakoś mi umknął. Będzie nam wtedy 

łatwiej patrzeć w jaki sposób Zarząd Powiatu realizuje ten program. Mam jeszcze 

jedno pytanie, bo na ostatniej Komisji była mowa o tych wnioskach, które są 

skierowane do Polskiego Ładu, notabene go jeszcze nie ma, mam nadzieję że 

będzie podobnie jak z Centralnym Portem, ale czy już w jakiś sposób przeliczył 

Zarząd jakie będą wskaźniki u nas w budżecie, jak one będą wyglądały. Bo jak 
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patrzyłem akurat na gminy, bo tam już jest taki port przygotowany przez Związek 

Miast i Gmin Polski i ile gminy stracą na tym Polskim Ładzie, to tak Gmina 

Łowicz ponad 1 700 000,00 zł, Miasto Łowicz ponad 9 000 000,00 zł. Czy już 

mniej więcej wiemy jak nam spadną współczynniki i czy te współczynniki będą 

rzutowały później na pozyskanie. Ja wiem, że Polski Ład akurat nie jest 

powiązany ze wskaźnikami, ale jeżeli będziemy chcieli sięgnąć po środki unijne, 

jeżeli wygramy tą sprawę w Sądzie oczywiście odnośnie tej Karty Rodziny, to te 

wskaźniki będą ważne.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – mam wrażenie, że Pan Radny myli pewne 

pojęcia. Wnioski do PGK są elementem Polskiego Ładu i my te wnioski 

złożyliśmy. Zdaje się, że tam nie potrzebne są sejmowe ustawy do tego aby je 

realizować i to jest jakby jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, to oczywiście 

założenia są, ale projektów ustaw nie ma, ja rozumiem że o tym mówi Pan Radny. 

Jeżeli takie projekty się pojawią, to będziemy się do nich odnosić, tym bardziej 

wiemy jaka jest sytuacja w Sejmie i niektóre ustawy może przejdą inne nie 

przejdą. My skoncentrowaliśmy na tym, na czym skoncentrowały się wszystkie 

samorządy, czyli na złożeniu wniosków do PGK-u w ramach Polskiego Ładu. To 

zrobiliśmy i Państwo otrzymaliście na maila. One będą wymagać wkładu 

własnego. Co będzie to zobaczymy.  

 

Radny Jerzy Wolski – Panie Przewodniczący ja mam prośbę i do Pana i do Biura 

Rady, bo pandemia pandemią, życie też się toczy swoim życiem. Chodzi o to, że 

tak jak w poprzednich latach, byliśmy zapraszani czy informowani, niekoniecznie 

musi być forma zaproszenia jakaś elegancka. Wiele różnych spotkań, imprez 

okolicznościowych się działo, się dzieje i będzie się działo. I byłoby by fajnie, bo 

to niewiele kosztuje, żeby tak każdy z nas Radnych czy był zaproszony, czy był 

informowany. Bo wiem, że część Radnych uczestniczy w niektórych 

wydarzeniach, imprezach, a wielu Radnych w ogóle wręcz. Gdyby nie media 

miejscowe, lokalne to byśmy nawet nie wiedzieli, że coś tam się gdzieś 

wydarzyło. Czasami widzimy Państwo na zdjęciach, też byśmy chcieli w 

przestrzeni publicznej funkcjonować. To nie jest uwaga tylko prośba byśmy 

wrócili do tej współpracy. Całe lata tak fajnie to wyglądało i nie chodzi o to, żeby 

było elegancko, ale w ten sposób jeśli każdy indywidualnie jesteśmy zapraszani, 

łatwiej nam wówczas kogoś ściągnąć zaprosić, doprosić. Później czytamy, że na 

„Żniwach Łowickich” jest 500 czy 700 osób, czy na jakiejś imprezie było 

kilkadziesiąt osób. Myślę, że na pewno byłoby to bardziej prestiżowe, a każdy z 

nas też chciałby zachęcić publiczność, społeczeństwo do uczestniczenia. To jest 

jedna sprawa i teraz druga sprawa, bo widzę że jest Pani Dyrektor PZDiT w 

Łowiczu, Pani Dyrektor te wichury z Powiecie Łowickim dużo spowodowały 

spustoszeń i mam pytanie czy te wiatrołomy wywalone, które leżą przy naszych 

drogach one będą czy być może już są sprzątane, bo naprawdę tego jest bardzo 

dużo. I pytanie drugie czy ta metoda spryskiwania czy natryskania, nie wiem jak 

ona się nazywa, kiedyś rozmawialiśmy o drodze przy straży w Zdunach, że może 
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by się udało się ją uratować na kilka lat tą metodą natrysku i tak dalej. I jeszcze 

chciałbym zwrócić uwagę na drogę w Wierznowicach, bo może niekoniecznie 

musiałaby być tam nakładka, ale taki sam sposób wydaje mi, coś z tą drogą, bo 

ona tak samo jest spękana jak ta droga w Zdunach. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa – w odniesieniu do 

wiatrołomów sukcesywnie, jak się pojawia trochę gorsza pogoda, która 

wstrzymuje nas przy pracach z emulsją i z grysami, staramy się nadrobić ten czas 

przy wiatrołomach. Nie idzie to zbyt szybko, natomiast wolę to zrobić we 

własnym zakresie w chwili kiedy nie ma pogody na emulsje i grysy z tego 

względu, że próbowałam zrobić rozeznanie rynku na jedną z dróg gdzie było 

około 50-ciu sztuk powalonych drzew i koszt takiego usunięcia wykonawca 

przedstawił mi na poziomie 80 000,00 zł. I to była tylko jedna droga, więc w mojej 

ocenie ponoszenie takich kosztów kiedy możemy zrobić to we własnym zakresie, 

trochę dłużej będzie to trwało, ale to chyba jest w miarę logiczne. Te wiatrołomy 

nie zagrażają, nie powodują jakiegoś niebezpieczeństwa. To co było najgorsze i 

zlokalizowane było w pasie drogowym w skrajni zostało usunięte, więc wydaje 

mi się że sytuacja jest w miarę zabezpieczona. Natomiast dalej idąc, jeżeli chodzi 

o krzaki, czy te gałęzie poobcinane z wiatrołomów, dobrze jest jak one lekko 

podeślą, to wtedy łatwiej wchodzą do rębaka i nie powodują jego zapychania. 

Jeżeli chodzi o emulsje i grysy również sukcesywnie realizujemy prace. Na 

terenie Gminy Zduny zaczęliśmy od najgorszych odcinków dróg, powoli i 

również tam dotrzemy. Wierznowice również też są w planach.  

 

Radny Krzysztof Figat – pytanie moje jest następujące, czy wyznaczony objazd 

w przypadku budowy mostu w Kompinie jest w zarządzaniu i utrzymaniu firmy 

budującej most, czy jest w zarządzaniu właściwych organów dróg czyli powiatu, 

Gminy Nieborów i Gminy Łowicz. Jak to wygląda i jaki mamy wpływ na to, żeby 

ten objazd był utrzymany w należytym stanie, bo po ostatnich deszczach odcinek 

drogi od mostu w Bednarach do tego zjazdu z Zabostowa, tam gdzie jest ten 

tłuczeń betonowy, po prostu się rozjechał. Rozumiem, że jakaś umowa z 

wykonawcą została zawarta i jak można tą odbudowę dochodzić, żeby to było w 

należytym porządku.    

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa – umowa z wykonawcą 

została tak zawarta i również warunki w SIWZ zostały tak nakreślone, że jasno i 

wyraźnie wynika z nich, iż wykonawca odpowiada za utrzymywanie komfortu 

oraz przede wszystkim równości w obrębie wyznaczonego objazdu. Zarządcami 

dróg dalej pozostają zarządcy dotychczasowi z uwagi na to, że nie ma możliwości 

przekazania firmie jakiejś zewnętrznej, chyba że innemu samorządowi możemy 

przekazywać w zarząd, natomiast tutaj firmom nie możemy. Dalej zarządcą drogi 

w połowie jest Gmina Nieborów i w drugiej części Gmina Łowicz. Zarządcy dróg 

byli również informowani o tych objazdach we wcześniejszych etapach, kiedy 

trwało przygotowanie dokumentacji, byli również w dniu kiedy rozpoczęliśmy 



 

38 
 

czynności odbiorowe wyznaczonego objazdu. Wiem, że wykonawca w dniu 

dzisiejszym, już na pewno o ile nie skończył, jest w trakcie czynności 

naprawczych i przywracaniu równości. Natomiast te wszystkie ubytki w 

nawierzchni gruntowej, szutrowej, czy też tłuczniowej nastąpiły w skutek tego, 

że nastąpiły jakieś przejazdy pojazdów ciężkich w trakcie dość ulewnego opadu, 

w związku z czym nastąpiło wybijanie.  

 

Radny Krzysztof Figat – wszystko ok, uważam że to tak powinno być, tylko 

teraz jest kwestia tego, że w części Gmina Nieborów, w części Gmina Łowicz jest 

zarządcą drogi, natomiast tą umowę zawarł powiat. Jak mogą te gminy, bo tak 

naprawdę problem jest na tych drogach poza mostem, bo do mostu gdzie jest 

asfalt to wiadomo, że jest ok. Tu gdzie jest nasza droga powiatowa jest ok, tylko 

teraz tak: w jaki sposób została ustalona komunikacja z wykonawcą. Bo jak Wójt 

się do wykonawcy zgłosi z Gminy Nieborów bądź z Gminy Łowicz, to 

wykonawca powie „sorry ale ja z tobą facet umowy nie zawierałem”. Chodzi mi 

o tą kwestię komunikacji i sprawnego realizowania utrzymania tej drogi, bo to że 

wykonawca ma to zapisane to jest super, tylko teraz żeby nie dochodziło do takiej 

spychomani, że wykonawca spychał, bo Wójt chce ale to nie Wójt podpisywał 

umowę.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – dzisiaj o godzinie 10.00 spotkaliśmy się z 

Wójtem Papugą, z Wójtem Barylskim, z Panią Dyrektor i z Panem Starostą i 

uznaliśmy jako pilną potrzebę zaradzenia tej sytuacji, ponieważ przed nami długi 

okres zimny i być może mokry. I umówiliśmy się właściwie na dziś jeszcze, że 

podejmiemy decyzję, a Pani Dyrektor przygotowała cztery możliwe rozwiązania, 

o których zresztą rozmawialiśmy z Wójtami, do tego aby poprawić ten objazd. I 

bardzo cieszy mnie podejście Wójtów, że jest problem do rozwiązania więc go 

rozwiążmy tak żeby było dobrze dla mieszkańców. Nie ma jakiejś przepychanki, 

że to nie moja droga, nie moja umowa czy nie moje coś tam innego. Myślę, że 

postaramy się ten problem rozwiązać tak aby mieszkańcy mogli w komfortowych, 

pamiętajmy to jest remont prawda, żeby w warunkach ludzkich mógł się 

odbywać.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – jeszcze z naszej strony jeszcze 

chcielibyśmy poinformować, że razem z Panem Starostą, z Panem Tadeuszem i z 

Panią Beatą również byliśmy ciągle na łączach. Wiemy o tym, że ten objazd był 

w złym stanie. Tutaj jesteśmy w ciągłym kontakcie z Panem Prezesem, z 

włodarzami gmin i będziemy robić wszystko aby en objazd był w takim stanie 

żeby lokalne osoby mogły spokojnie przejechać. A także będziemy dalej jeszcze 

dodatkowe informacje wstawiać jeszcze o drogach, które doprowadzają do 

Kompiny aby osoby które na przykład przejeżdżają z okolic Mazur w naszą stronę 

nie kierowały się na Kompinę. Teraz system map np.: GOOGLE też jest 

zmieniany aby nie kierować tych osób przyjezdnych nawet samochodami 

osobowymi, tylko żeby były kierowane np.: na Sochaczew.     
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Radny Tadeusz Kozioł – faktem jest, że rozpoczęliśmy inwestycję budowy 

mostu w Kompinie i faktem również jest to, że droga objazdowa, która znajduje 

się na terenie dwóch gmin zarówno Nieborów jak i Łowicz, została przygotowana 

jako droga spełniająca pewne kryterium przejazdu. Jednak nikt nie spodziewał się 

ani z Zarządu Powiatu Łowickiego, ani Wójt Gminy Nieborów czy Łowicz, że 

nastąpią tak intensywne opady deszczu i tak intensywny ruch i droga w ciągu 

doby zostanie rozjechana. Ja powiem szczerze byłem świadkiem budowy tej 

drogi, walcowania jej, przygotowania do przejazdu. I po deszczach 

poniedziałkowych i z poniedziałku na wtorek, przejezdna ta droga po prostu nie 

była. Gdybym nie był świadkiem tych prac i świadkiem tego co się stało po jednej 

dobie, to bym po prostu nie uwierzył. Niestety tak się stało, ale apelowaliśmy tu 

do Wójta Gminy Nieborów, do Starosty Marcina Kosiorka o jakieś 

przedsięwzięcie żeby zabezpieczyć tę drogę i żeby ona była w miarę przejezdna. 

I bardzo dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców i uczestników objazdu za 

takie szybkie spotkanie i za podjęcie pewnych środków.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ponieważ Radny Jerzy Wolski 

zwrócił się z taką prośbą o informacje dotyczące uroczystości, bardzo proszę o to 

żeby taka informacja trafiała do wszystkich radnych o tym co dzieje się i żeby te 

zaproszenia do każdego z Państwa trafiały. Taka moja wielka prośba, żeby ona 

była zrealizowana. Czy są jeszcze jakieś wnioski i sprawy różne? Ja jeszcze zanim 

zamknę obrady jeszcze raz bardzo dziękuję za udzielenie ponownego wotum 

zaufania mojej osobie. Jeszcze raz Państwo bardzo dziękuję za to.  

 

Ad. pkt 18 

 

Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  
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