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PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 

z obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 września 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 XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022. 

6. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach 

ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie 

powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu ,,Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

12. 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. 

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

15. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1  

 

Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLII 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 protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

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

protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o naborze 

do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. /Zał. Nr 3/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji?  

Radny Krzysztof Figat: Pani Dyrektor, dostałem informację od Pani, za którą 

bardzo dziękuję, natomiast chciałbym jeszcze w uzupełnieniu tej informacji 

zapytać ile etatów przypada na 1 oddział w naszej szkole? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie mam takich danych w głowie, 

Pan wybaczy Panie Krzysztofie. A któraś konkretna placówka Pana interesuje? 

Radny Krzysztof Figat: Średnio ilość etatów na 1 oddział. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Dobrze, to ja taką informację 

przygotuję jeszcze w międzyczasie jak będzie sesja trwała. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionej informacji? Poprosimy o tą informację dla Pana Radnego. 

Ad. pkt 6 

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2021/2022. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację nt. 

podsumowania roku szkolnego 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2021/2022. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/ oraz informacja o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

/Zał. Nr 6/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, ja mam dwa pytanka do 

Zarządu. Jedno – czy coś zmieniło się odnośnie wyjaśnienia sprawy z pokryciem 

straty szpitala czy nic w dalszym ciągu? A drugie – nie chcę mówić o szczegółach, 

mówiłem o tym na Komisji Gospodarczej, bardzo bym prosił, żeby w najbliższym 

czasie uwzględnić możliwość naprawy czy modernizacji tych dwóch spraw, o 

których mówiłem w szpitalu, dotyczących zaplecza kotłowni i sterowania 

włączeniem agregatu. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj odpowiedź może od 

razu od członków Zarządu, bo to było pytanie… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Na chwilę obecną Szanowni Państwo 

Radni nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pokrycie straty przez Powiat Łowicki, 

a także i inne powiaty w Polsce, czekamy na decyzje rządu. Natomiast jeśli chodzi 

o te dwie sprawy, o których mówił Pan Radny Krzysztof Górski na komisji, one 

już są w tej chwili oczywiście analizowane. Jeżeli chodzi o ten serwer to na 

kolejnej komisji powiem czy udało się to od razu załatwić czy potrzeba trochę 

więcej czasu, natomiast jeżeli chodzi o sprawę kotłowni to sprawa wygląda 

następująco: przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, iż budowa nowej 

kotłowni będzie dużym wydatkiem, mamy dwie opcje – albo wykonać kotłownię 

zewnętrzną za około milion złotych, czyli taką kontenerową lub kotłownię 

wewnętrzną za ponad 2 mln zł. Kotłownia obecnie, która funkcjonuje w Zespole 

Opieki Zdrowotnej jest w złym stanie, natomiast przy planowaniu budżetu na 

pewno będziemy podejmować takie decyzje, aby jeżeli nie uda się pozyskać 

środków zewnętrznych, wyremontować tą kotłownię, żeby zapewniała 100% 

bezpieczeństwo na kilka co najmniej lat, natomiast w przyszłym roku również 

będziemy planować remont kotłowni, nie tylko znalezienie środków finansowych 

na remont kotłowni nie tylko w szpitalu, ale także mamy w złym stanie kotłownię 

w Borówku, więc w przyszłym roku na pewno będziemy szukali na to środków. 

Natomiast w tej chwili przy planowaniu budżetu pragnę przekazać Panu 

Radnemu, że na pewno Zarząd pochyli się nad tą kwestią kotłowni, ponieważ jest 

to bezpieczeństwo dla funkcjonowania szpitala. My przeprowadziliśmy ze swojej 

strony ekspertyzę, ona wykazała bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o stworzenie 

nowej kotłowni, jednak przychylamy się w stronę tego, aby tą kotłownię zrobić 

zewnętrzną, ona wtedy będzie według nas prostsza w wybudowaniu, ponieważ to 

jest kontener zewnętrzny, który trzeba tylko podłączyć, potem spiąć pod 

instalację, ale zobaczymy. W tej chwili także szukamy wykonawcy, ponieważ 

wykonanie takiej kotłowni z tego, co na chwilę obecną się dowiedzieliśmy to jest 
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około pół roku, żeby ktoś w ogóle nam przygotował taką zewnętrzną kotłownię, 

więc jesteśmy w trakcie analizy tego. Wiemy o problemie, natomiast nie damy 

rady oczywiście ze swoich środków zrobić tej kotłowni w przyszłym roku, 

natomiast będziemy starali się pozyskać środki z zewnątrz. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Czy Zarząd rozważał podłączenie szpitala pod ciepło 

systemowe miejskie? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, oczywiście jak tylko 

dowiedzieliśmy się o problemie kotłowni na początku naszej kadencji to 

spotkaliśmy się z Prezesem ZEC-u, który jakby na tamten czas nam przekazał, że 

to nie jest dobra droga, jeżeli chodzi o szpital, czyli energia, która by dochodziła 

do szpitala będzie zbyt niska, żeby zapewnić dobre funkcjonowanie szpitala, po 

prostu ZEC nie będzie mógł wytworzyć takiej temperatury, która będzie nas 

mogła satysfakcjonować, więc po prostu odeszliśmy od tego i na chwilę obecną 

skupiamy się nad tym, aby była to kotłownia na najprawdopodobniej gaz, bo ona 

jest najbardziej bezpieczna, natomiast po rozmowie wtedy z Prezesem i także z 

innymi osobami, które przyszły z Zakładu Energetyki Cieplnej, dostaliśmy takie 

informacje, że jest to po prostu z ich strony na chwilę obecną niewykonalne, żeby 

nam zapewnić takie ciepło, jakie jest dla szpitala wymagane. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, dziś podsumowujemy finansowo I 

półrocze, w tej chwili mamy koniec września, czyli mamy kolejne 9 miesięcy, po 

rozmowach na komisjach, Gospodarczej, na której byłem nie ukrywam, że jestem 

troszkę zaniepokojony jak ten koniec roku będzie wyglądał. My celujemy w 28 

% na 31 grudnia, procent zadłużenia. Obawiam się, że będzie znacznie wyższy 

ten wskaźnik procentowy. To, co mnie osobiście niepokoi to jest to, co od Pani 

Skarbnik uzyskałem – subwencje oświatową na I półrocze już bardzo dużo 

dołożyliśmy i na moje pytanie ile do końca roku jeszcze do oświaty musimy, 

proszę mnie dobrze zrozumieć, do subwencji oświatowej dołożyć, Pani Skarbnik 

powiedziała, że być może około 2 mln zł, czyli to zupełnie inaczej wygląda. I 

jeszcze to, co zapamiętałem, te słowa Pani Skarbnik powiedziała, że priorytetowo 

do oświaty pieniążki muszą się znaleźć – nr 1, pozycja nr 2 i gdzieś tam dalej 

dopiero to, co Radny Krzysztof Górski zahaczył, co ze szpitalem, a tam też siedzi 

nam pod kołnierzem te 1,5 mln zł a może i więcej, także ja naprawdę bardzo się 

boję. Jeśli do oświaty jeszcze musimy już dołożyć około 2 mln zł, do I półrocza, 

do II półrocza, szpital gdzieś tam w drugiej, trzeciej kolejności, ja nawet nie pytam 

o zadania inwestycyjne, jak nam się uda zrobić do końca tego roku, także jestem 

bardzo zaniepokojony, aż strach pomyśleć jak my wszyscy tutaj będziemy się 

przymierzali do budżetu na 2022 rok, bo naprawdę koniec tego roku jest za 3 

miesiące i myślę, że ten wskaźnik zadłużenia 28% to jest, no obym się mylił, to 
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jest nieprawdopodobne, nierealne. Jeszcze Pani Skarbnik jedno pytanie, ja 

pytałem na komisji, poproszę jeszcze raz mi wytłumaczyć, obsługa długu 

publicznego – wydaliśmy za I półrocze 21,7%, to około 90 tys. zł a tam jest ponad 

400 tys. zł przeznaczone i zrozumiałem, że dług publiczny obsługujemy na 

bieżąco. To skąd taka duża wirtualna cyfra się znalazła? Czy możemy powiedzieć, 

że mamy gdzieś tam dobrą (słowo niezrozumiałe) w tej pozycji? Bo nie rozumiem, 

to idzie zgodnie z planem? A mamy jedyny punkt, gdzie mamy naprawdę 

nadwyżkę w sumie. Proszę mi to wyjaśnić. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Więc już odpowiadam, zaplanowane 

były odsetki i z WIBOR-em dużo większym niż mamy na dzień dzisiejszy. Mamy 

tam na pewno górkę i dzisiaj w uchwale budżetowej, którą będziecie Państwo 

głosować w następnej części, 250 tys. zł zmniejszamy wydatki na obsługę długu 

i zwiększamy spłatę, czyli spłacimy 250 tys. zł w tym roku więcej kredytu. 

Radny Jerzy Chudy: Panie Przewodniczący, w materiałach przedstawionych 

nam na komisje i na dzisiejszą sesję jest taki załącznik, który mówi o liczbie 

nadgodzin ponadwymiarowych w okresie 18 stycznia – 26 czerwca. Czy Pani 

Dyrektor Ilona Wężowska w nawiązaniu do pytania Radnego Wolskiego mogłaby 

omówić te kwestie związaną z ponadwymiarowymi godzinami, 

wyszczególnionymi w tej tabeli? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja, jeśli idzie o wypowiedź Radnego 

Wolskiego to tylko zapytam się czy wypowiedź Pani Skarbnik satysfakcjonuje 

czy coś jeszcze dodać, jeśli idzie o dopłatę do szkół? No to musimy jeszcze 

dołożyć około 2 mln zł, natomiast chciałem powiedzieć, że wypowiedź Pana 

Radnego w tej pierwszej części to można by pewnie nagrać i puścić na wszystkich 

sesjach, nie tylko powiatowych w Polsce. Sytuację mamy dynamiczną, mamy 

kolejne grupy, które protestują i coś sobie wywalczają, tak też nauczyciele mają 

podobno dostać jakieś podwyżki i teraz jest pytanie kto za to będzie płacił i jak to 

będzie zrobione, dlatego no też podzielamy jakieś obawy Pana Radnego, no ale z 

racji tego, że my odpowiadamy za to, żeby to funkcjonowało dobrze no to bardziej 

optymistycznie patrzymy na to, takie nasze zadanie i myślę, że jakoś koniec z 

końcem tych wydatków bieżących zwiążemy. Natomiast jeśli idzie o inwestycje 

to tutaj się nie boimy, jesteśmy cierpliwi, czekamy, inwestycje się toczą, 

szczególnie ta najważniejsza i cóż, jesteśmy dobrej myśli. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj padło ze strony Pana 

Radnego Jacka Chudego pytanie dotyczące kwestii wymiaru godzin w 

poszczególnych szkołach, chodzi przede wszystkim o godziny ponadwymiarowe, 

ogólnie i przyznam się szczerze, że tutaj byśmy prosili Panią Dyrektor o 

udzielenie odpowiedzi. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Jeżeli chodzi o materiał, który 

Państwu uzupełniłam w zakresie liczby godzin ponadwymiarowych i teraz tak, 

zostało uwzględniony podział na godziny stricte ponadwymiarowe, godziny 

zastępstw, godziny nauczania indywidualnego i godziny wyrównawcze, 

ponieważ wszystkie godziny, które wychodzą poza podstawowe pensum 

nauczyciela a muszą być realizowane w ramach podstawy programowej, są w 

określony sposób jak gdyby uwidaczniane w rozliczeniach, które na ich podstawie 

później są wypłacane środki dla nauczycieli. I teraz tak, jeżeli chodzi o I LO w 

Łowiczu godzin ponadwymiarowych jest 2 246, godzin doraźnych zastępstw 47, 

godzin indywidualnego nauczania nie występuje, godziny wyrównawcze 75. 

Chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć, że takie nazewnictwo też występuje w 

matrycach, na podstawie których dyrektorzy przedkładają godziny do wypłat. W 

II LO w Łowiczu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych zostało 2 643, 

doraźnych zastępstw 440, godzin indywidualnych 249, godzin wyrównawczych 

53. W ZSP Nr 1 w Łowiczu godzin ponadwymiarowych 3 615, godzin doraźnych 

zastępstw nie było, godziny indywidualne 257, godzin wyrównawczych 48. W 

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu 6789, godzin doraźnych zastępstw 437, godziny 

indywidualne 76, godziny wyrównawcze 101. W ZSP Nr 3 w Łowiczu 2 918, 

godziny doraźnych zastępstw 75, godziny indywidualne 171, godziny 

wyrównawcze 10. W ZSP Nr 4 w Łowiczu godzin ponadwymiarowych 4 047,5, 

godzin indywidualnych 493,5, godzin wyrównawczych 104. SOS-W w Łowiczu 

godzin ponadwymiarowych 7 424, godzin doraźnych zastępstw 961. MOS w 

Kiernozi 1 212, godziny zastępstw 2 712 i PP-P w Łowiczu, godzin doraźnych 

zastępstw 60. Jeżeli chodzi o podsumowania: godziny ponadwymiarowe 

30 890,5, godziny doraźnych zastępstw 4 730, godziny indywidualne 1 246,5 i 

godziny wyrównawcze 391. Dziękuję. 

Radny Jerzy Chudy: Pani Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję, że odczytała 

nam Pani wszystkie dane zawarte w tej tabeli, czytać potrafimy i wiemy. Był to 

okres pandemii i proszę o wyjaśnienie jednej rzeczy: powiedziała Pani, że 

godziny ponadwymiarowe, bo nie mówimy o wyrównawczych, bo jest jakaś 

potrzeba wyrównania edukacji uczniów, rozumiem, indywidualne nauczanie 

rozumiem, że ktoś jest chory i trzeba go po prostu kształcić, zastępstwa też jasna 

sprawa, tylko proszę mi powiedzieć no w dwóch zdaniach, ponadwymiarowe 

godziny w ilości 30 890 godzin od 18 stycznia do 26 czerwca, czyli w okresie 

pandemicznym. Z czego one wynikają? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Z ilości godzin, które są zawarte w 

podstawie programowej. To są wszystkie godziny, które muszą być realizowane 

w szkole w takiej ilości, które są przewidziane planem nauczania. 
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Radny Jerzy Chudy: I zawarte są oczywiście w arkuszu organizacyjnym i mają 

taką nazwę. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy ja może spróbuję, jeżeli 

mógłbym. Ja to wytłumaczę troszeczkę w inny sposób. To, że odbywały się 

zajęcia online nie oznacza, że tych godzin jest mniej. Tak samo jak nasza sesja 

czy nasze komisje – czy one się odbywają online czy odbywają się stacjonarnie 

to one się odbywają. W ramówce, czyli w liczbie godzin przewidzianych dla 

danego oddziału jest powiedzmy godzin 32 i one muszą się odbyć i nie ważne czy 

jest COVID czy go nie ma, to żeby zrealizować siatkę to one muszą być 

zrealizowane. W związku z tym, jeżeli dyrektor przewidział godziny 

ponadwymiarowe na początku roku szkolnego dla konkretnego nauczyciela to 

musi się tego dotrzymać, bo my zatwierdziliśmy taki projekt, Kuratorium również 

i on jest z tego rozliczany czy on wykonuje czy nie, bo problem byłby gdyby 

spróbował nie realizować – wtedy ma kłopot. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o 

tą stronę czy one są czy nie, nie wynika ze sposobu przekazywania, czyli czy to 

jest online czy są to zajęcia stacjonarne. Te zajęcia musza się odbyć, bo tak jest w 

siatce godzin. 

Radny Jerzy Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. 

Radny Michał Śliwiński: Czy czasem nie chodzi nam o to i myślę, że chodziło 

tutaj też Jackowi, czy nie mamy problemów z nauczycielami, czy nie zaczyna 

nam brakować. Mamy godzin ponadwymiarowych sporo, wiemy że w 

samorządach się zaczyna robić problem z nauczycielami, ja już przynajmniej 

słyszę, że jest problem z fizykami, z chemią, z matematyką i może tutaj z tego 

wynikają te godziny, że musimy obsłużyć te dzieci, no to trzeba dać te godziny 

nadliczbowe innym nauczycielom, tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy ja też spróbuję 

odpowiedzieć, bo to jest pytanie w gruncie rzeczy bardziej niezwiązane tylko z 

naszymi szkołami. Jeżeli chodzi o sytuację związaną z godzinami 

ponadwymiarowymi jest tak, że dyrektor powinien zatrudniać nowych ludzi. 

Tych godzin ja od samego początku odkąd jestem radnym zwracam uwagę, żeby 

zatrudniać młodych ludzi i żeby zaczynali, bowiem najgorzej jest wtedy, kiedy 

jeden ma półtora a drugi nie ma wcale, tylko że dyrektorzy takiego problemu 

dzisiaj nie mają. Dzisiaj dyrektor ma problem, żeby zapewnić liczbę 

odpowiednich etatów a nie ma ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty 

zawodowe, te ścisłe również, chociaż najwięcej braków jest, jeżeli chodzi o 

wychowanie przedszkolne i tam jest jeszcze gorzej, na tym poziomie najniższym, 

więc my mówimy o sytuacji takiej. Tylko, że z drugiej zaś strony to wszystko jest 
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przy założeniu, że etat jest 18 godzin, ale w momencie gdy, na przykład ostatnio 

pojawiła się propozycja ze strony Ministerstwa 22, bo to w zależności od czego, 

ja mówię o tym podstawowym pensum, gdzie jest 18, 22, wiadomo, że inne 

pensum jest nauczyciela ze świetlicy, inne pensum jest nauczyciela bibliotekarza, 

inne pensum przedmiotów zawodowych. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, 

że zwiększenie pensum spowoduje, że takich problemów nie będzie, to jest 

pierwsza rzecz. A druga – no jeżeli chodzi o szkoły średnie ja myślę, że 

dyrektorzy też kierują się takim przekonaniem, że za 2 lata jest praktycznie pusty 

rocznik. Mamy w tej chwili 2 roczniki połączone, 6 i 7-latków a my za 2 lata 

mamy taki rocznik, że przyjdzie chyba około 300 osób na cały powiat do 

wszystkich szkół, więc de facto oznacza to, że powstanie tych klas jak dobrze 

pójdzie to 12 – 11, jeżeli chodzi o wszystkie szkoły w naszym powiecie i w tym 

momencie ten nauczyciel nie będzie miał półtora etatu. Ja już pomijam czy będzie 

zwiększenie pensum czy nie, nie będzie tego miał, bo będzie miał etat, bo tych 

godzin będzie znacznie mniej, bo nie ma oddziałów i myślę, że dyrektorzy też się 

tym kierują, żeby po prostu też nie zatrudnić, żeby potem powiedzieć no niestety, 

nie mamy godzin, bo nie ma rocznika. 

Radny Michał Śliwiński: Można zapytać emerytów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tak, ale z emerytami to jest 

sprawa taka, że to w zależności od tego czy ktoś chce czy nie a poza tym no 

mówię, tutaj jest jeszcze ten jeden element związany, że jest problem z 

nauczycielami przedmiotów zawodowych, a jeżeli chodzi o przedmioty 

zawodowe to te pensum jest jeszcze wyższe, w związku z czym no trzeba ludzi, 

jeżeli chcemy rozwijać no to jest to niezbędne, ale myślę, że to nie zależy od nas, 

my możemy sobie tylko porozmawiać na ten temat. Czy są jeszcze pytania do 

Pani Dyrektor? Ja przepraszam, że wyręczyłem, ale myślę, że pozwoliłem sobie 

na pewne doświadczenie, które mam w tym zakresie, więc myślę, że chyba o to 

chodzi. Jeżeli nie ma pytań to dziękujemy bardzo jeszcze raz. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu ,,Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne. 

Specjalista Pracy Socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: 

Szanowni Państwo, Powiat Łowicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu skutecznie złożył wniosek po dofinansowanie projektu ,,Rodzina z 

przyszłością”, który będzie kontynuacją projektu, który realizujemy od kilku lat i 
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kończy nam się z dniem 31 grudnia 2021. Niezbędnym elementem do podpisania 

umowy a jesteśmy właśnie na etapie składania wszystkich dokumentów, jest 

uchwała Rady Powiatu zatwierdzająca ten projekt. 

Specjalista Pracy Socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

,,Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-

10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bardzo chciałem podziękować ekipie 

PCPR-u, która te pieniądze, jakże potrzebne ściąga a Państwa radnych 

poinformować, że prawdopodobnie, ponieważ otrzymaliśmy decyzję 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kontynuację projektu ,,Centrum Usług 

Środowiskowych”, to będzie 5 mln zł, które otrzymamy, prawdopodobnie do 15 

października będzie sesja nadzwyczajna, bo trzeba będzie te pieniądze i w ogóle 

wprowadzić ten projekt do budżetu. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam takie pytanie, ile w tej chwili pod PCPR podlega, 

jeśli tak można powiedzieć, rodzin zastępczych mamy, ile dzieci? Ja rozumiem, 

że to są cyfry pewnie ruchome, ale tak szacunkowo, w sumie tam te cyfry, te 

miliony aż tak dużo nie mówią, a jaka jest skala problemu, to chciałbym usłyszeć. 

Specjalista Pracy Socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: 

Chciałam powiedzieć, że teraz jest taki dziwny okres, że przez ostatnie pół roku 

do pieczy zastępczej trafiło zdecydowanie więcej dzieci niż w ubiegły cały rok. 

Mamy 122 dzieci na dzień dzisiejszy i właściwie każdy dzień nas zaskakuje 

nowym postanowieniem sądu. Rodzin jest około 100. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania 

tutaj do Pani? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu ,,Rodzina z 

przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 7/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLII/283/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu ,,Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

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

października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

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

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja mam pytanie, bo rozumiem, że 

uruchamiamy tą poradnię i czy już mamy lekarzy do tego, żeby to obsłużyć czy 

będziemy to obsługiwać swoimi lekarzami, to jedno i rozumiem, że dzięki temu 

będziemy mogli zwiększyć też nasz kontrakt, tak, o który nam tak najbardziej 

zależy, żebyśmy mogli zmniejszać straty, tak. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, mamy lekarza 

urologa, który ma bardzo dobrą opinię, coraz więcej osób pozytywne opinie także 

do nas kieruje i dlatego też ta zmiana, żeby można było wprowadzać zabiegi 

będziemy chcieli kupić takie dodatkowe urządzenie, które pozwoli robić więcej 

zabiegów temu urologowi, ponieważ też potrzebuje specjalistycznych urządzeń, 

ostatnio do nas takie pismo, do Zarządu wpłynęło, więc będziemy chcieli 

dodatkowo doposażyć tą poradnie i oczywiście chodzi o to, aby uzyskiwać więcej 

środków z wykonywanych prac przez poradnię. Też dyrekcja ma kolejne pomysły 

na uruchomienie nowych poradni, ale to już zostawiam im, jeżeli będą gotowi to 
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uruchomią. Wszystko ma być podyktowane tym, ta praca, aby ta strata nasza była 

w przyszłości jak najmniejsza. Dziękuję. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLII/284/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

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

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

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

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

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

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy czy on się zmienił w stosunku do tego, co w 

tamtym roku przyjmowaliśmy bardzo czy jest na podobnych zasadach i kwota 
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jaką tutaj przeznaczamy jest 227 tys. zł z groszami – czy jest taka sama czy jest 

większa? 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska: Jeśli chodzi o zapisy 

Rocznego Programu Współpracy to odbiegają one nieco od ubiegłorocznych a 

wiąże się to z wyrokami Wojewódzkiego Sądu, m.in. z wyrokiem z 4 grudnia 

2020 r. Program jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, ponieważ został potraktowany jako akt prawa miejscowego i zapisy 

odnośnie komisji opiniującej oferty również w samej treści Programu zostały 

zawężone, będą one uszczegółowione w kolejnych, akurat u nas w uchwale 

Zarządu powołującej tą komisję. A jeśli chodzi o kwoty to są to kwoty zbieżne z 

rokiem obecnym i w tej kwocie 227 589,68 zł mieszczą się w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 8 tys. zł, w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 80 tys. zł i w zakresie turystyki 10 tys. zł i zadanie w 

zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej to jest 

kwota 129 589,68 zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 11/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLII/285/2021 RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 12/ 
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Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 13/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLII/286/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 12 

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. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt 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. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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 15/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLII/287/2021 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. /Zał. Nr 16/ 

Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 17/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie Państwo radni otrzymali 

wcześniej, w związku z tym jeżeli są jakieś pytania to jesteśmy tutaj do 

dyspozycji. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, w pozycji 28 – 29 chciałbym się zapytać, 

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w dwóch punktach, o co, o 

jakie nieruchomości tutaj chodzi, co to za przetargi? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chodzi o nieruchomość na ul. Podrzecznej, 

to było wpisane w budżecie i przystępujemy do realizacji. 

Radny Jerzy Wolski: Tam są dwa punkty. I kolejny punkt? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To jest w Bąkowie, to było na komisjach. 

Radny Jerzy Wolski: Rozumiem. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie tak, w inwestycyjnym jest tak, 

pierwsza strona zaraz, podpunkt d – wyrażono zgodę na wyłonienie wykonawcy 

w drodze zapytania ofertowego, nadzór inwestorski, jeżeli chodzi o 
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termomodernizację budynku A w CKU. Miesiąc temu byliśmy, tam już się prace 

toczyły, to jeszcze nie było wcześniej wyłonionego nadzoru inwestorskiego? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Był wyłoniony, ale zrobiliśmy jeszcze 

jeden konkurs. To już Pan Dyrektor dokładnie sprecyzuje, ale po prostu 

zrobiliśmy jeszcze jedno zapytanie ofertowe. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy był wyłoniony, była podpisana z nim umowa, 

prace się toczyły bez inspektora, tak? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Oczywiście nadzór był naszego 

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Mamy dwóch budowlańców z 

uprawnieniami, był cały czas nadzór. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, chciałbym zapytać o podpunkt a pkt 1 w zakresie 

inwestycyjnym, mowa o tych kładkach na rzece Bzurze, pomostach konkretnie, 

przepraszam i tutaj mamy wymienione 2 sztuki w Klewkowie, 1 w Kompinie, 

Strugienicach 1 i w Walewicach 1. Czy można więcej na ten temat? To jest bardzo 

fajny projekt naprawdę i super, że to się udało już zaplanować i niedługo 

będziemy mieli coś takiego na naszej kochane Bzurze, tylko coś więcej, gdzie to 

konkretnie będzie ulokowane i w jakiej formie będą te kładki, te pomosty. Czy to 

będzie coś takiego jak ten pomost na Bzurze na wysokości Szkiełek, czy coś 

bardziej rozbudowanego? Ciut więcej informacji poproszę. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc Szanowni Państwo dziękuję za 

pozytywny odbiór złożonego przez nas wniosku. Miejsca, jeżeli chodzi to mogę 

tak Państwu powiedzieć obrazowo, że jeżeli chodzi o Klewków to jeden będzie 

przed mostem w Klewkowie, będzie jeden pomost a drugi będzie za tą groblą, 

żeby można było kajak wnieść, jeden będzie w Strugienicach od strony Soboty za 

mostem, czyli też za tym młynem za mostem po lewej stronie, w Kompinie będzie 

tam, gdzie zawsze kajaki wysiadają, czyli przed mostem, natomiast jeżeli chodzi 

o Sobotę to będzie jeden pomost za drewnianym mostem, czyli za takim uskokiem 

w Sobocie, nie wiem czy ktoś kiedyś tam był z Państwa, ale na pewno kilku 

radnych było, więc będzie za mostem drewnianym i tyle. Będzie to 5 pomostów, 

one będą na gruntach sprawdzonych przez nas, ponieważ musieliśmy 

odpowiednie grunty wybrać aby taką zgodę dostać od Wód Polskich na zrobienie 

tych pomostów, jesteśmy w trakcie realizacji, w tej chwili firma wykonująca te 

pomosty jest w trakcie konstrukcji u siebie w magazynach, w październiku będą 
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zainstalowane na rzece Bzurze, będą miały inny wygląd niż te, które są przy 

Szkiełkach, ale no tak naprawdę w tej chwili nie będę wam opowiadał jak one 

będą wyglądać. Już niedługo będą, jeżeli ktoś będzie chciał to wyślemy 

przykładowy podest dla radnych na przykład na e-mail, żeby można było 

zobaczyć jak on będzie wyglądał, jakiś projekt, który był ofertą złożoną przez 

wykonawcę. Dwóch wykonawców złożyło taką ofertę, oferta jest bardzo dobra, 

ponieważ 90 tys. zł to jest niska kwota. Mamy nadzieję, że będą długo służyły. 

Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, w zasadzie Pan odpowiedział. Chciałem 

zapytać – 90 tys. zł, czyli jeden pomost to jest 18 tys. zł. No w życiu parę różnych 

pomostów widziałem, nie wiem, tu Pan Starosta się odniósł do tego, że jest oferta 

jedna, druga. 18 tys. zł za pomost – no nie wiem. Może nie jestem budowlańcem 

czy leśnikiem, ale to jest cena niemała, bo wiemy przecież jak pomosty wyglądają 

do żeglugi kajakowej, to są olbrzymie kwoty. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: To nie są kładki, to są pływające pomosty. 

Radny Jerzy Wolski: Wiem jak to wygląda. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, no możliwe, że dla 

jednych to są wysokie kwoty, dla innych niskie, takie są kosztorysy firm. 

Dostaliśmy na to 70 tys. zł dofinansowania i tak naprawdę pomost, który jest 

przed Szkiełkami jest w tej chwili też w wyższej kwocie obecnie, ponieważ ta 

firma, która wykonywała to właśnie złożyła ofertę na ponad 120 tys. zł. 

Znaleźliśmy tańszą firmę, trochę inna konstrukcja, natomiast no to są pomosty, 

które mogą być cały rok użytkowane, czyli nic im nie zagraża, oczywiście nie 

mówię tutaj o jakichś ekstremalnych warunkach pogodowych, natomiast przy 

takim stanie, jak nasza rzeka, czyli przez te kilka ostatnich lat to te pomosty będą 

mogły być użytkowane przez okres także i zimy i też mówimy tutaj o 

wzmocnieniu wału w Klewkowie, czyli odpowiednie zejście, ponieważ tam jest 

bardzo stromo, trzeba zrobić schodki odpowiednie, żeby można było ten kajak 

znieść, a także i w tych miejscach będzie podpora, żeby można było swobodnie 

schodzić, więc no taki jest kosztorys. No ja tego nie będę oceniał czy to dużo czy 

mało, według mnie to jest normalna cena ogólnopolska, dwie firmy złożyły, ta 

która zrobiła w Łowiczu wyższa kwota o 30 tys. zł i tyle. 

Radny Krystian Cipiński: Według mnie to jest bardzo niska kwota, jeżeli 

mówimy o 5 pomostach, bo to zaledwie 18 tys. zł na pomost. Z tego, co pamiętam 
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to w mieście ten pomost przy Szkiełkach kosztował chyba prawie 100 tys. zł, więc 

no ja tak się zastanawiam jak to się przełoży tutaj na jakość tych pomostów. 

Oczywiście nie mam tutaj żadnej złej woli, tylko po prostu tak z ciekawości 

pytam, bo nie podlega wątpliwości, że to jest bardzo potrzebna rzecz. Jeżeli 

mógłbym poprosić, jeżeli byłaby możliwość przesłać na e-maila tą specyfikację 

lub ofertę to z chęcią rzucę okiem, no i tyle właściwie. Analizując sobie kwestię 

tych kładek, mając na uwadze to, że w mieście kosztowało to jakiś czas temu 

prawie 100 tys. zł a tutaj 18 tys. zł no to jakby odwrotnie można sobie 

prognozować te kwoty, bo wszystko w Polsce zdrożało od tamtej pory a tutaj… 

No nie chcę tutaj w ten sposób oceniać tej inwestycji, ale może jeszcze więcej 

było ujęte w mieście w tym wydatku. No nic, kibicuję mocno i czekam na 

przesłanie oferty, dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja mam pytanie, jeżeli chodzi o Centrum Usług 

Wspólnych, bo tutaj jest widzę nowa Pani Dyrektor, było wydane upoważnienie 

i chciałbym zapytać się w jaki sposób, w jakim trybie została powołana? Mogę 

dalej jeszcze zadać pytanie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: Jest przyjęty nowy Regulamin Organizacyjny też w 

Starostwie, jak by można było nam przedstawić jakie, tak z grubsza, zmiany były 

w tym Regulaminie i zaciągnięcie kredytu na 2021 rok – czy go zaciągamy w 

takiej pełnej kwocie, jaką mamy go wpisaną w budżet czy jeszcze nie w pełnej 

kwocie, bo rozumiem, że ten punkt potem… a nie, na razie dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o Regulamin Organizacyjny to 

połączyliśmy dwa wydziały, tj. wydział nieruchomości i wydział geodezji, bo 

mamy taką koncepcję. Pewne rzeczy szły naszym zdaniem za wolno i żeby 

dynamikę nową nadać to zdecydowaliśmy się na taki ruch, zresztą tak kiedyś 

było, te wydziały łącznie funkcjonowały. I jeśli mógłbym, bo nie dosłyszałem, 

powtórzyć pierwsze pytanie, jak by Pan Radny mógł. 

Radny Michał Śliwiński: Pierwsze pytanie było, jeśli chodzi o CUW i w jaki 

sposób została powołana Pani Dyrektor – czy to konkurs czy bez konkursu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To na zasadzie awansu wewnątrz urzędu 

tak, główna księgowa została jakby szefem CUW-u a dyrektora nie ma. Znaczy 

nie ma jednego stanowiska, główna księgowa została dyrektorem i tutaj dalej 

CUW funkcjonuje w takim składzie, w jakim był.  
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli chodzi o kredyt długoterminowy to 

jest ten zaplanowany w budżecie, specyfikacja jest na całą kwotę, zastrzegliśmy 

sobie możliwość wzięcia minimum 4 mln zł. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam pytanie do Zarządu, jeżeli chodzi o ZSP 

nr 3, Pan Jarek Woźniak, powierzone obowiązki, Rozumiem, że to jest na jaki 

okres? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To zgodnie z prawem 10 m-cy 

maksymalnie może być pełniącym obowiązki. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Rozumiem, że będzie konkurs potem ogłoszony 

tak lub w trakcie możemy się do tego przygotowywać, chyba że nam kandydat, 

Pan Jarek Woźniak się sprawdzi i wtedy możemy, tak, coś z tym tematem zrobić? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wiemy dobrze, że sytuacja w tej szkole jest 

trudna, jeśli idzie o mówiąc delikatnie klimat wewnątrz Rady Pedagogicznej, 

liczymy że Pan Jarek Woźniak i to widać, uspokoi atmosferę no i może wtedy 

nauczyciele zaczną ze sobą rozmawiać na temat przyszłości i pracy w tej szkole, 

bo żeby ta szkoła się utrzymała pracy tam należy włożyć dużo, może trochę tak 

dyplomatycznie odpowiem, ale rzeczy idą w dobrym kierunku. Jeżeli okaże się, 

że będzie można rozpisać konkurs, no bo to nie był pierwszy konkurs, gdzie nie 

można było wybrać dyrektora w tej szkole, więc to rozmawiamy o jakiejś 

rzeczywistości, która jest od nas niezależna, to był już trzeci konkurs, na który 

nikt się nie zgłosił, więc no czekamy na jakieś porozumienie wewnątrz Rady 

Pedagogicznej. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam jeszcze jedno pytanie, 27 punkt – 

nieodpłatne przekazanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu 

medycznego. Jaki sprzęt i czy zdajemy sobie sprawę, że ten sprzęt potem ma być 

konserwowany, przeglądy techniczne, że nie zawsze wszystko, co jest darmo 

przydaje się później lub to w jakim stopniu kosztuje. Poproszę o odpowiedź. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jest to sprzęt, który 

został zakupiony do punktu szczepień na Blichu i na pewno będzie użytkowany 

przez ZOZ, czyli na przykład leżanki, jakieś szafki takie medyczne, stoliki, więc 

ten sprzęt, który był wykorzystywany podczas działania Punktu Szczepień został 

przekazany do ZOZ-u i na pewno tam będzie potrzebny. Będzie tam spełniał też 

i swoje założenia, które mieliśmy tworząc punkt, bo z góry zakładaliśmy, że ten 

sprzęt później będzie przekazany do ZOZ-u. 
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Radny Michał Śliwiński: Co prawda Radny Kuczyński ubiegł mnie z tym 

pytaniem, ale wrócę jeszcze do Regulaminu Organizacyjnego, ponieważ takie to 

wytłumaczenie Pana Starosty, że kiedyś tak było to też jest jakby mój dziadek tak 

robił, ojciec tak robił, ja też tak będę robił. Tak to, że tam wolno prace szły to 

jeszcze w jakiś sposób bym zrozumiał tak, ale bo kiedyś tak było to tak 

niekoniecznie. Czy jeszcze dalej są planowane jakieś zmiany w Regulaminie w 

tym kierunku, żeby zwalniać osoby? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja pragnę tylko powiedzieć, że 

Regulamin Organizacyjny każdego urzędu nie jest katechizmem kościoła 

katolickiego i ulega zmianom i sytuacja i na rynku pracy i w ogóle w związku z 

wchodzącymi przepisami czy z podejściem, jakąś filozofią zarządzania może być 

różna i nie mogę powiedzieć, że na pewno nie zmienimy Regulaminu 

Organizacyjnego, bo być może go zmienimy, jeżeli będzie taka potrzeba. To 

zależy od ludzi czy też ludzie się sprawdzają na danych stanowiskach, czy w ogóle 

są, bo przecież wiemy jak długo nie można było w ogóle nabrać i to poprzedni 

Zarząd może powiedzieć, jeszcze poprzedni, zrobić nabory do Geodezji, bo nie 

było ludzi, także czasami trzeba reagować na sytuacje bieżącą i absolutnie nie 

składamy takiej deklaracji, że nie będziemy już zmieniać Regulaminu 

Organizacyjnego. Będziemy reagować na bieżące potrzeby, w jakich znajduje się 

urząd. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym wrócić do szkoły nr 3 na Powstańców, tutaj 

co przed chwilą padło. Panie Starosto ma Pan rację, faktycznie na komisji 

oświatowej mieliśmy podsumowanie roku minionego i wszyscy zwróciliśmy 

uwagę na komisji jaka jest zdawalność matur w tej szkole. No to nie tylko zła 

atmosfera w środowisku nauczycielskim, ale to się odbija, rzutuje i to nie jest 

pierwszy rok czy drugi. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy radnymi, no niestety, ale ta 

szkoła, nie to że wszystkie inne szkoły uciekają, ta szkoła zaczyna tracić dystans 

do peletonu. Naprawdę to widać po zdawalności matur, bardzo czytelne są te 

cyferki, także Panie Starosto naprawdę, niech ten konkurs się odbędzie, niech tam 

należycie dyrekcja pokieruje, niech gonią naprawdę te nasze dobre szkoły 

łowickie inne. Tam faktycznie oprócz atmosfery chyba coś więcej brakuje 

jeszcze. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nic dodać nic ująć, natomiast mówiąc 

słowo ,,atmosfera” to ja już tu więcej nie chcę mówić, ale no sugeruję wam 

problem, jaki tam jest i ten problem, jeżeli on zostanie rozwiązany no to myślę, 
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że wtedy nauczyciele zajmą się praca na rzecz tego, żeby ta szkoła miała lepsze i 

wyniki i no… 

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

Zarządu? Nie widzę. 

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 1 września byłem na Cmentarzu 

Wojskowym przy ulicy Listopadowej w Łowiczu, brałem udział w 

uroczystościach związanych z 82-rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, 4 

września na Starym Rynku uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia Gwiozd 

Łowickich, 5 września brałem udział w obchodach 41-rocznicy powstania NSZZ 

Solidarność, 10 września brałem udział w Balu Charytatywnym na rzecz 

Kacperka Skrzypczyńskiego, Bal połączony był z Jubileuszem 25-lecia UKS 

Błyskawica Domaniewice. 12 września uczestniczyłem w Walewicach w 

uroczystościach związanych z 82-rocznicą Bitwy nad Bzurą, 17 września przy 

pomniku Synów Ziemi Łowickiej, Bojowników o Wolność i Niepodległość z 

Panem Starostą złożyliśmy kwiaty w związku z 82-rocznicą agresji sowieckiej na 

Polskę. 19 września uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu pomnika 

Wincentego Witosa, 27 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji i Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Dziękuję, 

czy są pytania? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja mam pytanie, bo za Pana 

pośrednictwem złożyłem pismo do Zarządu i czy coś Pan w tym temacie wie, 

kiedy dostanę odpowiedź? Bo to było już 8 września, mamy dzisiaj 29, 20 dni… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja przekazałem to Pana pismo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o 

samorządzie powiatowym termin upływa 1 października i na pewno Pan Radny 

otrzyma odpowiedź. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, ja ze swojej strony 

przekazałem to pismo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie przechodzimy do punktu 

15. 

Ad. pkt 15 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, do 30 września można składać wnioski do budżetu a 

zatem ja pozwolę sobie zasygnalizować, że dzisiaj złożyłem wniosek do budżetu 

Powiatu Łowickiego na rok 2022, nieduży – łączna wartość to gdzieś około 100 

tys. zł. Chodzi o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji 

projektowo-budowlanej kładki na rzece Bzurze, na wysokości szkiełek. Już 

kiedyś to sygnalizowałem, taki pomysł, wówczas otrzymałem odpowiedź, że nie 

ma zabezpieczonych środków, więc otwieram furtkę, można zabezpieczyć środki. 

Szanowni Państwo, pozwolę sobie również złożyć interpelację, po raz czwarty, w 

sprawie instalacji defibrylatora AED w budynku Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu. Nie tak dawno ruch społeczny czyniony staraniem kibiców Widzewa 

spowodował, że taki defibrylator został zainstalowany na budynku Urzędu 

Miejskiego w Łowiczu, konkretnie na Ratuszu przy Starym Rynku i myślę, że 

tutaj ruch społeczny w takim odbiorze jakby inicjatywy jest jak najbardziej 

wskazany, ale to chyba nie chodzi o to, żeby zbierać środki po ludziach, bo akurat 

taki sprzęt powinien być zapewniony przez organy administracji, żeby po prostu 

w przestrzeni publicznej był łatwy dostęp do takiego rodzaju urządzenia. Niech 

on po prostu sobie będzie, ale żebyśmy nie musieli z niego korzystać. I Szanowni 

Państwo jeszcze jedna rzecz, myślę, że warto by było pochylić się raz jeszcze nad 

uchwałą dotyczącą wprowadzenia Karty Praw Rodzin w naszym powiecie. 

Znajdujemy się na takiej mało chwalebnej liście powiatów i innych organów, 

które takie uchwały wprowadziły i jak wiemy, obecnie wiele województw już się 

wycofuje z tego rodzaju deklaracji. Akurat w naszej Karcie wprost nie jest 

powiedziane w kogo konkretnie to godzi, ale przecież można się łatwo domyśleć, 

że jest to związane z jedną z mniejszości. Myślę, że żeby sobie tutaj jakichś furtek 

nie zamykać, bo być może będą jakieś konsekwencje związane z tym, że taka 

uchwała u nas obowiązuje, to Szanowny Panie Przewodniczący poprosiłbym, 

żeby przemyśleć czy może nie warto poddać tej uchwały jakiemuś liftingowi, a 

być może ją po prostu uchylić. Rzucam jako pomysł, nic tutaj jakoś konkretnie 

nie wskazuje, po prostu żebyśmy uniknęli tych zagrożeń, jakie ta karta po prostu 

ze sobą wiąże. Dziękuję serdecznie. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja bym nie chciał tutaj się 

rozwodzić o co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo wiem, że nasz kraj został z 

różnych stron tam zaatakowany, jakoś tak to się wiąże ze zmianą władzy w 

Niemczech, no ale to już jakby są inne historie. Czekamy w tej chwili na, nie 

powiem, że nie śledzimy tego tematu, bo śledzimy, czekamy na ruch 

województw, które takie karty przyjęły, bo też trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo 

część samorządów przyjęło jakieś karty anty a część przyjęło Karty Praw Rodzin 

i teraz na przykład interpretacja przy Funduszach Norweskich, których 

właściciele, czyli państwo norweskie jest mocno liberalne w Europie uznają, że 

tutaj mam taką informację odnośnie samorządu miasta Wilamowice, to jest takie 

miasteczko za Oświęcimiem na południe w kierunku Bielska-Białej, że Fundusze 

Norweskie, jeżeli miasto przyjęło a ono właśnie przyjęło Samorządową Kartę 

Praw Rodzin i przygotowaną przez instytut Ordo Iuris no to nie podważa 

przedstawicieli środowisk LGBT, no to Fundusze Norweskie nie zostaną 

odebrane, bo oni tam korzystali z tych Funduszy, także taka jest tutaj jakby, to 

jest fakt jakiś, o którym możemy mówić a nie o wojnie podjazdowej, jakiejś tam 

frakcji w Europie pomiędzy tam Komisja Europejska, Rząd Polski, Trybunał 

Sprawiedliwości, no to moglibyśmy długo na ten temat porozmawiać, także my 

śledzimy tą sytuację i zresztą… dobra, to może tyle. Śledzimy sytuację, będziemy 

reagować, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja teraz mam pytanie do szefa sztabu 

kryzysowego, czyli do Pana Starosty, chodzi o zalane grunty wzdłuż Bzury i nie 

tylko w sumie, bo tu… może jeszcze inaczej, w sobotę do mnie zadzwonił klient 

czy ktokolwiek ma możliwość sprawdzenia czy na przykład takie Walewice, które 

za chwile będą wylewać wodę, wiadomo, że chodzi o odłów karpia, to co się 

działo na Rydwanie, czy można jakoś poprosić tych ludzi, bo to są właściciele 

stawów, mają swoje określone terminy, co by nie spuścili tej wody nagle, tylko 

po troszku, bo pola są tak zalane, ci rolnicy martwią się jak jeszcze Walewice 

spuszczą, nawet częściowo tą wodę, no to będzie masakra totalna. Znamy ten 

temat, bo to przecież Łowiczanin rozpisywał się i teraz w tej chwili Walewice są 

przed spuszczeniem olbrzymich ilości wody, ale nie wiem czy w ogóle 

jakakolwiek jest tu moc sprawcza, bo przecież oni też mają terminy i ja sobie 

zdaję sprawę, że jeżeli nie zaczną spuszczać wodę to karp będzie śnięty i muszą 

to zrobić, ale czy można by było, nie wiem, jakoś poprosić, może to jest takie 

słowo…? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No Pan Radny tutaj słusznie użył 

sformułowania, że możemy poprosić, to jedyne co my możemy zrobić to robimy. 

W tej chwili przygotowujemy taki plan i będziemy starali się zabezpieczyć w 

przyszłorocznym budżecie środki, to będzie plan właśnie taki zbiorników 

retencyjnych na terenie powiatu i jesteśmy,  chyba ja o tym mówiłem już, że 

jesteśmy po rozmowach z wójtami, na terenie których te zbiorniki powinny 

powstać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeden projekt takiego zbiornika, sam 

projekt ok. 140 tys. zł kosztował, więc to są tego rzędu środki. Myśmy się 

dowiadywali, no można jak się uda 60% dofinansowania z Wojewódzkiego 

Funduszu na taki projekt zdobyć, aczkolwiek będzie się zdrowo 

nagimnastykować trzeba przy złożeniu tego wniosku i będziemy się starali taki 

plan w przyszłym roku stworzyć właśnie pod kątem, o czym rozmawiamy nie raz 

już, tego zbiornika retencyjnego, który da się zmieścić w granicach miasta za 

Górkami tam. Cały czas do tego dążymy i taki Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska jest w kontakcie tam z projektantami, którzy zajmowali się 

projektami takich zbiorników retencyjnych. No to oczywiście chodzi o Gminę 

Łowicz, Gminę Bielawy i Gminę Nieborów, to też wójt tutaj bardzo, sytuacja 

finansowa może obydwu tych gmin Bielawy i Nieborów jest trochę inna, dlatego 

Wójt z Nieborowa Pan Papuga dosyć pozytywnie podszedł do tego. No widziałem 

zatroskaną minę Wójta Kubińskiego, no ale myślę, że jakoś będziemy musieli 

poważnie do tej sprawy podejść. Żebyśmy cokolwiek, gdziekolwiek chcieli 

wprowadzić nasz powiat na jakąkolwiek listę tych zbiorników retencyjnych to 

musimy mieć taki plan i ten plan będziemy robić w tej chwili. 

Radny Jerzy Wolski: Tak Panie Starosto, ja rozumiem, ale wiemy, że zbiorniki 

retencyjne będą służyły w innym celu. Miesiące zalewowe, lata zalewowe, 

powiedzmy mokre i tak dalej, ale konkretnie chodzi o te przypadki, bo zawsze na 

jesieni spuszczane są wody prawda, w Rydwanie, w tych zbiornikach 

hodowlanych. Czy my jakikolwiek mamy głos czy prośbę, żeby sugerować tym 

ludziom co by naprawdę zrobili tak bardzo ostrożnie, żeby tej wody… to jest tylko 

wrzesień i październik, to już później nikt tej wody nie będzie spuszczał. 

Konkretnie na te zbiorniki hodowlane, czy jakaśkolwiek reakcja może być? Bo 

wiadomo, zbiorniki retencyjne to w perspektywie miesięcy, lat, słuszna uwaga, 

tylko chodzi mi teraz o ten okres jesienny, ta woda z tych stawów musi zniknąć, 

bo jest odławianie karpia. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, czy znana już jest jakaś perspektywa 

czasowa, kiedy taki zbiornik retencyjny w okolicach Górek może powstać? Bo 
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kiedyś wybrzmiał komunikat, że może to mieć miejsce za kilkadziesiąt nawet lat. 

No minęło już trochę czasu od tamtej dyskusji, więc może już coś więcej na ten 

temat wiemy a może wcześniej uda się coś takiego u nas w Łowiczu wybudować. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o pytanie Pana Jerzego to 

spróbuję się skontaktować tam powiedzmy z nadzorującymi Walewice, zresztą ja 

tam ten temat, bo do mnie też chyba ta sama osoba dzwoniła, co do Pana i znany 

mi jest ten problem, napomknąłem tam ludziom z KOWR-u, ale faktycznie trzeba 

może mocniej tam, jakąś mocniejszą rozmowę odbyć, to jest jakby to. Natomiast 

perspektywa tutaj no to jest… w tej chwili musimy wiedzieć, no bo powiat nie 

udźwignie tej inwestycji, miasto też podejrzewam, że chyba też nie udźwignie bez 

pozyskania środków. To jest kwestia, na pewno czekamy na otwarcie się nowego 

budżetu unijnego i wtedy będzie można, na pewno Marszałek tam, jestem o tym 

przekonany, bo bardzo na to naciskał i rozmawia z Wodami Polskimi, żeby te 

pieniądze na zbiorniki retencyjne w województwie łódzkim, gdzie wyznaczone 

zostały przez Zlewnie w Łowiczu zbiorniki poza województwem, jeden na terenie 

województwa wielkopolskiego, bo te obszary zarządu tych Zlewni nie pokrywają 

się z administracyjnym podziałem a drugi w województwie mazowiecki, więc 

dwa zostały wyznaczone poza województwem łódzkim i wiem, że Urząd 

Marszałkowski będzie bardzo naciskał na to, że te zbiorniki w województwie 

łódzkim powstały, minimum na pół, bliżej Piotrkowa, tam bliżej Sulejowa, bo 

tam jest bardzo duża potrzeba, no u nas też i zdaje się, tu mogę coś pomylić, ale 

że gdzieś w okolicach Sieradza, także takie są plany i ile tego będzie to już w 

zależności od tego, jakie będą środki, czy samorząd będzie mógł, bo to już nie 

będą rządowe środki, gdzie powiedzmy można 95% dofinansowania dostać, tylko 

pewnie to będą inne proporcje zgodnie z dyrektywami unijnymi, więc no czy te 

samorządy będzie stać na tego typu inwestycje. Dofinansowania aż tak dużego, 

tym bardziej, że Pan Jerzy znowu powie, że niepokoi go to, że się zadłużamy, bo 

bierzemy na inwestycje na przykład. 

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, bardzo dobrze, że 

wraca sprawa budowy zbiorników retencyjnych czy małej retencji, jak się 

powszechnie mówi, na terenie powiatu łowickiego w miejscach, o których Pan 

Starosta powiedział. Jest taka kwestia, że no z naszej tutaj strony wypadałoby 

monitować o wyznaczenie tych celów strategicznych dla rozwoju województwa 

łódzkiego właśnie o te zadania i no nie chcę wchodzić w szczegóły Soboty, bo 

znamy ją doskonale, trochę determinacji więcej ze strony urzędów i ta kwestia 

powinna być rozwiązana, co stworzyłoby należyte warunki dla rozwoju tutaj w 
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kwestiach rolnictwa, bo jak wiemy deficyt wody w powiecie łowickim a 

zwłaszcza tych gminach na zachód jest bardzo duży, także bardzo dobrze, że to 

wraca, mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się w strategię województwa 

wpisać te zadania i będą te zadania realizowane. Dziękuję, tyle w tej kwestii. 

Radna Katarzyna Słoma: Panie Starosto, ja również chcę poinformować, że 

mam wniosek do budżetu powiatu, też niewielka kwota, także chciałabym wrócić 

do tematu, który już wcześniej sygnalizował Radny Krystian Cipiński, odnośnie 

stypendiów artystycznych dla twórców ludowych i dla tych osób, które na co 

dzień zajmują się upowszechnianiem kultury ludowej, także kultury naszego 

regionu. Myślę, że w tym czasie pandemicznym nasi twórcy ludowi rodzimi 

zostali dosyć mocno dotknięci przez to, że i branża turystyczna została mocno, że 

tak powiem dotknięta w taki sposób, że spadła drastycznie liczba odwiedzin i nasi 

twórcy ludowi stracili możliwość promocji, wyjeżdżania na targi, na jarmarki, 

zawsze to było jakieś ich dodatkowe źródło dochodu a myślę, że jeżeli teraz taką 

niewielką kwotą 30 tys. zł, która nawet mogłaby znaleźć się w budżecie Centrum 

Promocji, w jakiś sposób tych twórców zmotywować tak, wyciągnąć do nich rękę, 

to myślę, że to byłoby bardzo dobrze odebrane, także niewielka suma, 30 tys. zł i 

jakieś solidne podejście do regulaminu myślę, że byłoby wskazane. No i zwracam 

się z prośbą o kontynuację organizacji targów edukacyjnych, wiem, że w czasie 

pandemicznym oczywiście nie można było takich targów zorganizować, ale 

ostatnio na Komisji Edukacji i na Komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy właśnie o 

tych dniach otwartych w szkołach, żeby one nie były tylko właśnie na zasadzie 

takich dni otwartych jednego dnia w jednej szkole, tylko iść do tej formuły, gdzie 

spotykaliśmy się bodajże pamiętam na hali OSiR i rzeczywiście ta oferta mogła 

być wtedy szerzej zaprezentowana dla uczniów, którzy chcą po prostu 

przyjeżdżać i uczyć się w naszych szkołach. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj dzięki temu, że Radny Cipiński przypomniał o 

defibrylatorze to przypomniała mi się sytuacja z badaniami, chciałbym 

podziękować, dla strażaków Panie Starosto. Fajnie, że zainteresował się Pan tym 

tematem, tylko szkoda, że Pan wprowadził sporo bałaganu, zanim Pan ten temat 

do końca dociągnął, bo informacja od razu na facebooku, proszę dzwonić tu i tu 

do strażaków, sprawa jest załatwiona. To nie jest w porządku, bo tutaj gmina musi 

mieć podpisaną umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej, żeby można było te 

badania pokryć ze środków gminy i tutaj na drugi raz jak Pan zacznie promować 

już swoją osobę i że załatwiona jest sprawa to niech Pan to przemyśli jak Pan 

będzie coś takiego robił, bo naprawdę, potem było dużo zamieszania i 
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komplikacji. Bo to nie jest tak, że jak strażak sobie jedzie ze skierowaniem i jak 

nie jest podpisana umowa gdzie chce, bo musi mieć gmina podpisaną umowę z 

daną instytucją tak. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nie wiem jak Pan Radny Śliwiński, w 

jakim otacza się gronie strażaków ochotników, natomiast ja takie sygnały 

dostawałem nawet na spotkaniu w Komendzie Powiatowej, gdzie byli wszyscy 

prezesi. Ja napisałem w swoim poście, że do jednostek nie do typowo, że jednostki 

mogą kierować swoje prośby o badania i to zostało odebrane przez już kilka gmin 

bardzo pozytywnie. Jeżeli jest jakiś problem w zadzwonieniu i zapisaniu się przez 

gminę to już nie jest mój problem. Ja problem z badaniami rozwiązałem, jeżeli 

dla Pana on nie jest rozwiązany to wytłumaczę dokładnie jaki numer telefonu i 

kto ma zadzwonić.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, znów się nie zrozumieliśmy. To nie 

chodzi o to czy jest problem rozwiązany, tylko żeby można było zrealizować takie 

badania to musi być podpisana umowa z gminą. Bierze się wójtów, rozmawiamy, 

proszę bardzo Panowie czy prezesi tak samo gminni w taki i taki sposób możemy 

to realizować, tylko no wiadomo, że trzeba podpisać umowę a nie to, że jedzie 

sobie strażak i będzie miał zrobione badanie i potem przyjdzie do gminy i kto za 

to zapłaci, jak nie ma podpisanej umowy. No tutaj są te małe, drobne szczegóły. 

Okej, mówię dobrze, że to będzie blisko te badania i w tym temacie mówię, tylko 

zanim zacznie Pan Starosta promować się, że już sprawę załatwił, to najpierw 

trzeba to do końca doprowadzić. Tylko tyle. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję Panie Michale, że podjął Pan tą kwestię, 

miałem ją szerzej omówić, także mam nadzieję, że zrozumienie w najbliższym 

czasie będzie ze wszystkich stron a strażacy nie będą musieli jeździć po dwa dni 

w różne miejsca, żeby uzyskać takie dokumenty. Ja chciałem poprosić w związku 

z kosztami, jakie zostały przedstawiona za ostatnie półrocze w sprawach kwestii 

edukacji, że zwiększają się wiemy o tym doskonale, chciałem poprosić o 

przygotowanie takiego materiału, w którym od 18 stycznia do 30 czerwca 2021 r. 

mielibyśmy możliwość zwrócenia uwagi na godziny nadliczbowe w placówkach 

oświatowych w naszym powiecie. To kwestie edukacji, a jeżeli Pan 

Przewodniczący pozwoli to zadam jeszcze 2 pytania, a właściwie może 3. 

Zakończył się drugi nabór wniosków o BRD, czyli to Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego – przejścia dla pieszych, chciałbym zapytać Pana Starostę ile takich 

wniosków złożono, na ile przejść i czy Zarząd rozpatrywał możliwość 

ograniczenia prędkości przy Szkole Podstawowej w Bielawach poprzez 
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postawienie szykan w tej części przyszkolnej. Drugie pytanie – chciałem jeszcze 

zapytać o zaawansowanie inwestycji, przebudowy drogi powiatowej z Soboty do 

Bąkowa, mamy przyznane środki i jak będzie wyglądała realizacja, jak sytuacja 

wygląda na dzień dzisiejszy? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To na część pytań poproszę Panią Dyrektor, 

żeby odpowiedziała, a jeśli idzie o drogę Bąków – Sobota to my jesteśmy na liście 

rezerwowej, czekamy na podpis Wojewody, na to aż środki się przesuną. Jest rok, 

czyli nawet jeżeli w grudniu będzie przyznane, mamy rok na zrobienie tej drogi, 

myślę, że wiele samorządów już w ogóle zrezygnowało, poddawało pieniądze. To 

będzie tak, jak w tamtym roku, że w listopadzie się to wszystko tam zadecyduje. 

Radny Jerzy Wolski: Czy to jest realne? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W zeszłym roku wszyscy dostali. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Witamy Panią Dyrektor z 

Powiatowego Zarządu Dróg i prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Jeżeli chodzi o przejścia 

dla pieszych to wnioski, które zostały złożone w miesiącu kwietniu tego roku 

zostały przyjęte do realizacji, wszystkie zostały zakwalifikowane do 

dofinansowania, umowy zostały podpisane na dofinansowane dopiero teraz w 

miesiącu wrześniu. W dniu wczorajszym ogłosiliśmy przetarg na wszystkie 5, są 

to przejścia dla pieszych w ciągu tej drogi, w ciągu której również jest 

realizowany most i to jest przejście w miejscowości Nieborów koło szkoły w 

Nieborowie, koło kościoła, w miejscowości Bednary również przy szkole oraz w 

miejscowości Gągolin również przy szkole, jak również 3 przejścia dla pieszych 

w ciągu ulicy Jana Pawła II. Kolejny nabór miał miejsce bodajże w miesiącu 

sierpniu, niestety nie udało nam się przygotować dokumentacji, żeby móc 

wystartować w tym Programie, natomiast mamy to na względzie do najbliższego 

naboru, który będzie z początkiem przyszłego roku, także tutaj, jeśli chodzi o 

ograniczenia, no i standardowe rozwiązania w postaci aktywnego przejścia 

również będziemy rozpatrywać. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję, że Pani Dyrektor jest obecna wśród nas w 

sprawach drogownictwa. Chciałbym zapytać jeszcze, bo dużo było mówione na 

ostatniej sesji tutaj w wolnych wnioskach na temat planów, jakie Zarząd ma na 

przyszły okres w wytypowaniu do realizacji zadań. Ja chciałem Panią Dyrektor 

zapytać, na dzień dzisiejszy jaka jest sytuacja, na jakie drogi mamy przygotowaną 

dokumentacją wymagającą ZRID-u, na jakie drogi przygotowujemy ZRID w tej 

chwili i jakie są plany w najbliższej przyszłości na przebudowę dróg w powiecie 

łowickim, bądź ich remontu. 
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Duże wnioski zostały 

złożone do Polskiego Ładu, łączna suma w kilometrach to jest ok. 100 km w 

obydwóch wnioskach, również wnioski, które zostały złożone w ramach starego 

programu Fundusz Dróg Samorządowych. Szczegółów nie jestem w stanie Panu 

powiedzieć dokładnie, na które kilometry jakie są dokumentacje, natomiast taką 

informację mogę przygotować pisemnie.  

Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, gdyby Pani 

była uprzejma to proszę zawrzeć taką informację ile na czas czy okres odpowiedzi 

na to pytanie mamy już przygotowanych wniosków… nie wniosków, tylko 

zezwoleń na przygotowanie dokumentacji czy ogłoszenie przetargu, dobrze? 

Bardzo serdecznie dziękuję. 

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

Pani Dyrektor, bo byśmy… 

Radny Krystian Cipiński: To zapewne pytanie do Pani Dyrektor, chciałem tak 

ogólnie, ale tak mi się nasunęło, że pewnie Pani będzie wiedziała. Jaki jest plan 

związany z drewnem z mostu w Kompinie? Wiem, że ono jest tam u Państwa 

składowane, co się z nim stanie w przyszłości? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Rzeczywiście drewno, 

wszystkie materiały, które nadają się do jakiegokolwiek ponownego 

wykorzystania będą zdeponowane na naszej bazie w Łowiczu przy ulicy Jana 

Pawła II, natomiast kwestia jego zagospodarowania… mój plan jest taki, co by 

wystąpić z wnioskiem na posiedzenie Zarządu, żeby Zarząd mógł podjąć 

stosowne w tym zakresie decyzje. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie 

Starosto, ja jako stary strażak ochotnik chciałbym się spytać o pewną rzecz: 

wpłynęło do Zarządu pismo z OSP Ratownictwo Wodne, wiem że dostali ustną 

odpowiedź, ale obiecałem Zarządowi OSP RW, że zapytam o to na sesji. Wiem, 

że zwrócili się o pomoc finansową na bardzo szczytną inicjatywę – na naszym 

nielegalnym kąpielisku na Rydwanie giną corocznie osoby. OSP RW poprosiło o 

pomoc finansową pod przykrywką, szczerze to mówię, finansowania ich dyżurów 

w czasie sobót i niedziel, kiedy ludzie tam się kąpią a tak naprawdę chcieli, żeby 

wspomóc ich przy zakupie sprzętu, tego nigdy nie jest za dużo. OSP RW w 

Łowiczu jest wyjątkowo aktywne i wyjątkowo dobre. Jako 21-letni prezes OSP 

w Łowiczu wiem jak dobrze działają i jacy to zaangażowani ludzie. Wiem, że 

dostali odpowiedź, że takiego wniosku nie można rozpatrzeć. Nie wiem, 

pomagamy w różny sposób różnym instytucjom. To jest instytucja, która działa… 

organizacja, przepraszam, która działa na właściwie terenie całego powiatu. Może 

by udało się znaleźć jakąś furtkę i wrócić do sprawy tak, aby w jakiś sposób tym 
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ratownikom wodnym pomóc? Wiem, że to trudny temat, ale po to tu jesteśmy, 

żeby rozwiązywać trudne tematy i wydaje mi się, że warto byłoby się pochylić 

nad tym tematem. I druga rzecz, którą tutaj Pan Radny Krystian Cipiński tak 

nieśmiało wprowadził pod naszą dyskusję, ja wiem, że czekamy na to, co zrobi 

jeden z dwóch zostających jeszcze bez decyzji sejmików wojewódzkich, czyli 

nasz Sejmik Województwa Łódzkiego, czekamy na to co zrobi z tą uchwałą, którą 

na bazie sztampu, którą Ordo Iuris nam przesłało, podjęliśmy. Wydaje mi się, że 

rzeczywiście, gdyby tylko Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę taką, 

jak zrobiły to inne sejmiki, powinniśmy też pochylić się nad tym, aby nie 

pozbywać się możliwości zdobywania środków, bo to rzeczywiście może nam 

grozić i uważam, że… no nie wiem, jeżeli mamy czekać, bo tak rozumiem, na 

decyzję Sejmiku Województwa Łódzkiego to poczekajmy, ale jest to sprawa, 

którą widać w innych sejmikach już się rozwiązuje. Zastanówmy się i my nad 

tym. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pierwsza rzecz odnośnie tej pierwszej 

sprawy no to gdyby za tą furtką, co byśmy ją otworzyli był worek pieniędzy to 

naprawdę my z dłonią na sercu, ale naprawdę w tej chwili niech Pan mi uwierzy 

Panie Radny, ktokolwiek przychodzi do nas o cokolwiek, mamy związane ręce z 

wydatkami bieżącymi. Dopóki nie podpiszemy pewnych umów, nie zwolnią nam 

się środki, nie możemy nikomu w niczym pomóc i nie zrobimy tu wyjątku, bo 

nawet nie mamy za co. Jak się zwolnią nam środki to będziemy się zastanawiać. 

Na dzień dzisiejszy odpowiedź brzmi po prostu, że nie mamy środków. 

Dodatkowo nie do końca jakby to, w pierwszej kolejności to jest gmina adresatem 

takiego pisma a dopiero potem ktoś, kto może pomóc. Wracając jeszcze do 

pytania Pana Radnego Chudego to tak, do Funduszu Dróg Samorządowych mamy 

zgłoszone tutaj Oszkowice – Emilianów – nakładka 2,2 km, Emilianów – Orłów 

– 4,1 km i Brzozów – Mroga – Łazinek – 8,2 km, to jest zgłoszone do Funduszu 

Dróg Samorządowych z RDS-u. Natomiast jeszcze do Polskiego Ładu załączone 

jest w tym naszym pierwszym wniosku Stary Waliszew do granic powiatu, tj. 

1 850 m. A jeśli idzie o tą drugą część Polskiego Ładu, ale to wiadomo, że nie 

wszystko dostaniemy to tutaj też jest łącznie prawie 12 km dróg z Gminy Bielawy 

zgłoszonych. Jeżeli uda się to wszystko no to będziemy szczęśliwi, jeżeli uda się 

tylko trochę to też będziemy zadowoleni i to jest co na ten moment mogę 

powiedzieć. Ja poproszę Panią Dyrektor, żeby przesłała Panu Radnemu to, o co 

prosił. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, proszę pamiętać o tych dwóch drogach, o 

których mieszkańcy zwracali się, to są drogi gruntowe i mają podbudowę, 

wystarczyłoby położyć na nich nakładkę, to Sobota – Bogoria i Oszkowice – 

Janinów, także to są dwie te drogi, o które występowali mieszkańcy w swoich 
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petycjach, więc mam nadzieję, że Pan Starosta i Zarząd uwzględni te drogi do 

wykonania tych nakładek. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Ja w nawiązaniu do tego, co powiedział Radny 

Cipiński i Radny Górski, w tej sprawie z tego co mieliśmy materiały na komisji, 

był wniosek Radnego Gołaszewskiego w sprawie tej uchwały odnośnie rodziny 

niby, miała być jakaś sprawa, została komuś powierzona. Czy może coś więcej 

już wiemy? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, ponieważ tam pozwane były 3 osoby 

i w związku z tym, że nie można było namierzyć adresu jednej z tych osób, no 

myślę, że taka celowa to zagrywka zresztą była, no to z przyczyn formalnych to 

się wydłużyło nam wszystko, natomiast w tym tygodniu pozew zostanie złożony. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski i sprawy różne? Jeżeli nie ma no to ja mam taką prośbę, czy Państwo 

wyrazilibyście zgodę na to, żebyśmy tak, jak to było w poprzedniej kadencji, były 

zdjęcia radnych na BIP-ie, żeby mogły one być…Państwo wyrażają na to zgodę i 

wtedy my zorganizujemy tutaj osobę, która nam zrobi zdjęcia i potem te zdjęcia 

umieścimy na BIP, wszystkich radnych. Tak było w latach ubiegłych, natomiast 

żebyśmy mogli to zrobić to Państwo musicie wyrazić na to zgodę. Czyli tak, 

rozumiem, że wszyscy wyrażają zgodę na to, żebyśmy mogli zrobić zdjęcia i one 

będą na naszej stronie. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o moją prośbę. 

Ad. pkt 16 

Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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