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PROTOKÓŁ Nr XLIII/21 

z obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 15 października 2021 roku 

 

Radnych obecnych podczas Sesji   – 16  

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.  

4. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XLIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XL Sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 16 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować  

i podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad. pkt 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne.  

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – 

Szanowni Państwo na Sesji plenarnej podejmowaliście Państwo uchwałę 

dotyczącą przyjęcia do realizacji projektu „Rodzina z przyszłością” i ja wówczas 

mówiłam, że jest to niezbędny element do podpisania umowy na dofinansowanie. 
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Dzisiejsza uchwała jest w takim samym zakresie, dotyczy tylko innego projektu. 

A mianowicie „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”, który to projekt jest 

też kontynuacją projektu realizowanego do czerwca tego roku, a właściwie  

z przedłużeniem ze względu na COVID do końca września tego roku. Następna 

odsłona projektu to jest okres od 1 listopada tego roku do 30 czerwca 2023. 

Chciałam też Państwu zwrócić uwagę na to, że w uzasadnieniu wkradł się mały 

błąd, a mianowicie w akapicie drugim tam jest nazwa projekt „Rodzina  

z przyszłością”, to właśnie dlatego, że dwa projekty realizujemy i jednocześnie 

przygotowaliśmy dokumenty. Powinno być napisane „projekt: Łowickie Centrum 

Usług Środowiskowych”. Jest kontynuacją działań skierowanych do rodzinnej 

pieczy zastępczej, ale też do osób niepełnosprawnych. Ta pomyłka została 

poprawiona i Panie z Biura Rady mają już wersję uchwały taka jaka powinna być, 

tylko ze względu na ten krótki okres jaki był, to ja też Państwu o tym mówię. 

Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

„Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne  

i zdrowotne /Zał. Nr 3/.  

 

Radny Krzysztof Górski – ja nie wiem, mnie się wydawało że trochę na 

projektach i ekonomii się znam, i oczywiście żeby było jasne będę głosował „za”, 

bo to jest słuszna sprawa i ten projekt powinien być wdrożony, tylko chciałbym 

być w pełni świadomy nad czym głosuję. Czy to jest projekt, który otwieraliśmy 

kilka lat temu, bo to jest w ramach programu 2014 – 2020. Czy to jest 

przedłużenie tego projektu, który realizowaliśmy?, czy to jest nowy projekt 

otwierany teraz? Bo nie bardzo mogę zrozumieć jak to jest z tym wszystkim. Są 

tutaj dość poważne środki na dofinansowanie z naszej strony, natomiast projekt 

jest bardzo duży i teraz do końca nie wiem. Bo starałem się wczytywać  

w uzasadnienie i słuchałem Pani i chciałbym mieć teraz jasno postawioną sprawę 

to jest nowy projekt czy? To jest nowy projekt. Rozumiem, dobrze jeżeli to jest 

nowy projekt, bo nie zgadzało mi się to, mamy 2021 rok program operacyjny 2014 

– 2020 i tak nie do końca. Czyli to jest nowy projekt, na który musimy mieć 15% 

na dofinansowanie i będziemy go realizować i słusznie. Myślałem, że będzie 

dzisiaj też Pan Dyrektor Pluta, bo chciałem na forum Rady podziękować mu za 

kilka spraw, które w tym roku zgłaszali do mnie ludzie z problemami, które 

obejmował swoim działaniem PCPR. I powiem Państwu, że w każdym przypadku 

spotkałem się ze zrozumieniem i za każdym razem ci ludzie, którzy bardzo często 

są nieporadni, otrzymali pomoc. I był tu bardzo duży wkład i Pana Dyrektora  

i prawnika ze strony PCPR-u, bo niektóre sytuacje były bardzo skomplikowane. 

Dlatego na forum chciałbym podziękować, a tu oczywiście jeżeli mamy 15% 

zarezerwowane i mamy te środki, to uważam że słusznie taki projekt jest 

wdrażany.     

 

Radny Jerzy Wolski – Pani Dyrektor ja chciałbym zapytać, bo w uzasadnieniu 

jest napisane: „celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych”  
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i tu jest wszystko wymienione. Czy dostęp do tych zadań był mocno ograniczony 

czy nie wystarczający? Bo ta kwota jest dla nas duża te 800 000,00 zł i to jest 

tylko 15% i stąd moje pytanie, czy ta dostępność była na tyle ograniczona, że 

naprawdę ten projekt będzie realizowany i ta dostępność się diametralnie zmieni. 

To rozumiem, że brakowało tych pieniążków na wiele zadań? 

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – 

odpowiem jeszcze Panu Radnemu Górskiemu, to jest zupełnie nowy projekt, bo 

tak jak powiedziałam poprzedni zakończył się 30 września, ale część działań jest 

tożsama. W ten sposób rozumiem kontynuację tego, natomiast jest to zupełnie 

nowy projekt. Program nazywa się 2014 – 2020, bo tak jak było również  

w poprzednim okresie programowania, że jak pieniądze zostają, to one jeszcze są 

wydawane chociaż tak naprawdę teoretycznie ten okres programowania się 

zakończył. Wtedy było do 2013, a my jeszcze 2015, 2016 robiliśmy projekty. 

Natomiast czy dostęp do tych zadań było ograniczony? Oczywiście, że tak, 

chociażby pierwszy raz mamy w tym projekcie zapisane zadanie z Ustawy  

o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej – placówkę wsparcia 

dziennego, mówiąc w skrócie świetlicę dla dzieci. Nigdy by nas nie była stać żeby 

świetlicę dla dzieci otworzyć, bo to jest znaczny koszt. I chociaż my mamy wiele 

zadań wpisanych i w Ustawie o wspieraniu rodziny i w Ustawie o pomocy 

społecznej, to często jest tak, że nie ma na to pieniędzy. Te projekty naprawdę 

powodują, że ta nasza oferta jest bardzo bogata, bardzo różnorodna i pozwala 

klientowi trochę inaczej też postrzegać urząd, że nie tylko dajemy te świadczenia, 

które się należą z mocy prawa, ale też zupełnie dodatkowe inne rzeczy.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja trochę inaczej zrozumiałem pytania 

Pana Jerzego Wolskiego, bo chcieliśmy naprawdę zrobić duży projekt po naszych 

doświadczeniach tego pierwszego projektu gdzie teraz będziemy mieli dużo 

większy wpływ na to co się w nim dzieje, bo były też z Państwa strony Radnych 

też uwagi do wykonywania pewnych części tego projektu. Tu akurat Radny 

Górski tutaj miał te pretensje, więc ten projekt będzie skrojony tak, że będziemy 

mieli większy wpływ na to co się w nim dzieje. Chcieliśmy namówić gminy żeby 

były partnerami w tym projekcie. Rozmawiałem osobiście z kilkoma Wójtami, 

nie ze wszystkimi, no ostatecznie weszła tylko Gmina Zduny. Generalnie na 

poziome rozmowy z Wójtem rozmowa była bardzo dobra, natomiast na poziomie 

rozmowy już GOP-sem, to już tam było trudniej, może to tak nazwę. Może 

przekonamy tym projektem, bo to na pewno też będzie kontynuowane żeby gminy 

włączały się jako partnerzy w te projekty, bo one naprawdę docierają do tych 

najbardziej potrzebujących ludzi. Dzisiaj otrzymaliśmy z PCK podziękowanie  

i Pani Jola Głowacka, która tam prowadzi ten PCK, że bardzo dużo dobrego ten 

projekt zrobił. Zresztą w tym projekcie będą innowacje, będą takie opaski ludziom 

chorym zakładane, które będą kontrolować stan zdrowia osoby i przesyłać te 

informacje zdalnie do komputera gdzie będzie można od razu reagować. To też 

taka forma eksperymentu powiedzmy z naszej strony. I ten projekt będzie bardziej 

rozbudowany, staramy się wyciągać wnioski i co będzie źle, jeśli Państwo 
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zwrócicie uwagę, dotrze do was że coś jest źle, to będziemy starali się to 

poprawić.  

 

Radny Michał Śliwiński – zacznę może od końca, wspomniała Pani że została 

utworzona z poprzedniego projektu świetlica dla dzieci i gdzie ona się znajduje? 

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – na ten 

moment jeszcze ona się nigdzie nie znajduje, bo czekamy na podpisanie umowy.  

 

Radny Michał Śliwiński – ona będzie w tym projekcie? Myślałem, że ona została 

utworzona z tamtego projektu i że chcemy to kontynuować.  

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – świetlicy 

do tej pory w ogóle nie było.  

 

Radny Michał Śliwiński – te formy, które mamy w uzasadnieniu one są takie 

ogólnikowe. Jakby Pani mogła nam je trochę przybliżyć, w sensie na czym to 

będzie polegało. Tak obrazowo: jak do tej pory robiliśmy i co chcemy jeszcze,   

w jakiś sposób to kontynuować i rozwijać. Tutaj jest tak ogólnie, transport to 

wiemy, ale wsparcie usług socjalnych na czym ma to polegać, kto się też o to 

może starać. Jakby można tak bardziej prosto, żeby też ci którzy nas oglądają, 

żeby wiedzieli na czym ten projekt polega i że mogą się zgłaszać do Państwa  

o pomoc.   

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – 

oczywiście projekt będzie szeroko propagowany. Różnicą między projektem, 

który zakończyliśmy, a tym jest trochę inna grupa docelowa, bo w poprzednim 

projekcie były osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne ze względu na 

niepełnosprawność. Teraz są osoby niesamodzielne, czyli zmienia się troszeczkę 

kryterium i nawet większy dostęp, bo ktoś kto nie ma orzeczenia  

o niepełnosprawności może być uczestnikiem projektu. Planujemy, że  

w projekcie będzie 238 osób, w tym właśnie 138 osób potrzebujących wsparcia 

ze względu na swoją niesamodzielność, 60 dzieci na świetlicy i projektem 

zostanie też objętych 40 osób z otoczenia tych osób niesamodzielnych i 20 osób 

z otoczenia dzieci w świetlicy, czyli opiekunów tych dzieci. Projekt jest 

podzielony na zadania, które są przypisane czy to liderowi, bo Powiat Łowicki 

jest liderem, czy to poszczególnym partnerom. I tak zadanie I „Rozwój usług 

socjalnych” jest to zadanie PCPR w Łowiczu i polega na tym, że będzie 

zatrudnionych dwóch pracowników socjalnych, w tym projekcie też tak było. 

Pracownicy socjalni będą diagnozować sytuację osób zakwalifikowanych do 

projektu. Będą tworzyć takie indywidualne ścieżki wsparcia, bo to jest też wymóg 

projektowy, no i będą pomagać w sferze socjalnej. Jeżeli będzie trzeba wypełnić 

jakiś wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli będzie trzeba coś  

z urzędu pobrać jakiś wniosek, to te osoby będą służyły pomocą. W zadaniach 

Powiatowego Centrum też będzie „Rozwój usług asystenta osobistego osoby 
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niepełnosprawnej” mamy w planach zatrudnienie pięciu asystentów dla 15 osób. 

Będą to umowy cywilno-prawne i tak jak w tym projekcie, który się zakończył, 

asystenci najpierw przejdą szkolenie, chyba że będą osoby, które już mają 

kwalifikacje, bo kwalifikacje są określone. I one będą asystować osobie 

niepełnosprawnej w różnych jej sytuacjach życiowych. To może być pójcie z taką 

osobą do kina, może pójście do lekarza, do urzędu żeby pozałatwiać różne 

sprawy. Too jest takie asystowanie codzienne, nawet żeby porozmawiać osoba 

niepełnosprawna mogła z kimś porozmawiać, bo jak jest samotna i zamknięta  

w czterech ścianach, to też jest bardzo ciężko. Do naszych zadań będzie też 

należało zadanie VI jest to: „Rozwój specjalistycznych usług”. To będzie taka 

pomoc specjalistyczna, mamy na myśli terapię ruchem, trochę ukrytego 

mobilnego rehabilitanta, bo rehabilitacji w projekcie nie może być. 

Wymyśliliśmy sobie taką terapię ruchem, żeby te osoby namówić do aktywności 

i jednak pomóc trochę w problemach zdrowotnych, ale nie nazwać to 

rehabilitantem. Będzie też pomoc psychologiczna. Jeżeli chodzi o tą świetlicę, to 

tu są bardzo szerokie plany dla tych dzieciaczków, które tam będą chodzić. 

Świetlica wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

i z tego dokumentu i z rozporządzenia wynikają standardy dla tej świetlicy  

i programy jakie tam można realizować, co musi być zrobione w takiej świetlicy. 

My chcemy dodatkowo jeszcze robić takie zajęcia z programowania LEGO, 

chcemy tam w tym pomieszczeniu żeby była ścianka wspinaczkowa, żeby te 

dmuchane zjeżdżalnie były. Będą oczywiście wolontariusze, którzy będą 

pomagać w kwestii edukacyjnej. Ale poza tymi działaniami takimi wspierającymi 

te dzieci żeby była też taka działalność rozrywkowa, odpoczynek, relaks po 

lekcjach, nie tylko nauka. Oczywiście biorąc pod uwagę, że to są dzieciaki 

zagrożone wykluczeniem społecznym zaplanowaliśmy, że one dostaną obiad  

w postaci jednego dania, bo dzieci nie zawsze chcą jeść dwa dania, więc to będzie 

tylko drugie danie z kompotem. I codziennie ten obiad będzie, czyli ciepły 

posiłek, żeby dzieciaki nie wychodziły stamtąd głodne. Będą oczywiście różne 

zajęcia organizowane przez wychowawców np.: plastyczne. No nie wiem jakie 

tam pomysły będą mieli zatrudnieni wychowawcy, ale mam nadzieję że dzieci 

tam nie będą się nudzić, że będą się świetnie czuć i że będą z ochotą przychodzić 

do tej świetlicy. Nasze zadanie to też jest zadanie: „Świadczenia na dzieci 

umieszczone w pieczy zastępczej”, bo jest to właściwie część wkładu własnego 

do projektu, bo te dzieci które będą na świetlicy za nimi może iść świadczenie, 

które jest wypłacane rodzinie zastępczej i wtedy my nie kładziemy swoich 

pieniędzy fizycznie do projektu, tylko te świadczenia są tak niejako 

przeksięgowywane, bo one są dla rodziny zastępczej ale jednocześnie są 

pokazywane w projekcie, że zostały zapłacone. Oprócz tego będzie też 

wolontariat tą brakującą częścią wkładu własnego. Mamy trzech partnerów  

w projekcie, to tak jak już Pan Starosta już mówił jest to Gmina Zduny, która 

będzie sobie organizować usługi opiekuńcze sąsiedzkie, bo taką potrzebę widzieli 

i to chcą robić. Jest Fundacja MIKA, która będzie organizować „Rozwój usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania wraz z teleopieką”, więc będą i opiekunki 

środowiskowe, które będą się zajmować osobami niesamodzielnymi, ale będą tak 
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jak Pan Starosta mówił opaski i cały ten system teleopieki. Koordynatorzy, którzy 

będą śledzić tą całą sytuację 24 godzin na dobę i osoba będzie mogła mieć 

szybciej udzieloną pomoc, jeżeli takiej będzie wymagała. Fundacja MIKA też 

będzie realizowała zadanie pod nazwą „Rozwój specjalistycznych usług dla osób 

niesamodzielnych poprzez zapewnienie posiłków”. To podobnie jak w tym 

projekcie było i chociaż na początku były uwagi dotyczące tych posiłków, to 

później wiele osób i zresztą teraz wiele osób dzwoni i mówi, że szkoda że już tych 

posiłków nie ma, bo dla nich to było ważne, że ten jeden raz dziennie ten ciepły 

posiłek można było zjeść przy takim niewielkim budżecie domowym. To będzie 

kontynuowane dla 50 osób, w tym założyliśmy że 30 osób nie będzie ponosiło 

żadnej odpłatności. Tutaj będzie ważne kryterium dochodowe wynikające  

z pomocy społecznej i jeżeli ktoś będzie poniżej tego kryterium, to dostanie za 

darmo posiłek, jeżeli ktoś przekroczy to kryterium, to wtedy odpłatność 5,00 zł  

i tak zaplanowaliśmy, że będzie to 20 osób. Kolejny nasz parter to Fundacja 

ESPA, która ma prowadzić wypożyczalnie sprzętu wraz z zakupem, tak tu jest 

napisane, czyli jeszcze oprócz tego sprzętu, który mamy i którym dysponujemy, 

będzie dokupiony jeszcze nowy pod potrzeby, które zgłaszali niepełnosprawni  

w tym projekcie który był. Czego nam tam brakowało, to będzie uzupełnione, 

żeby jak najbardziej ludziom pomagać. To tak w skrócie.  

 

Radny Jerzy Wolski – jeszcze raz chciałem zapytać, ostatnie zdanie, że wkładem 

własnym, czyli naszym, 800 000,00 zł będą świadczenia na dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej oraz praca wolontariuszy. Bo ja rozumiem, że projekt ktoś 

musi zrealizować, czy fizycznie ludzi wystarczy do zorganizowania tego 

wszystkiego, żeby ten projekt został należycie zrealizowany? Bo ja rozumiem, że 

wolontariusze to jeszcze nie wszystko? 

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – nie, to 

będą świadczenie na dzieci, czyli tak jak mówiłam, to co otrzymują rodziny 

zastępcze na zasadach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Dodatkowo będziemy chcieli włączyć wolontariuszy i ze 

względu na potrzebę wkładu własnego. Również widzimy taką potrzebę, że 

właściwie teraz młodzi ludzie nie bardzo gdzie się mają realizować, może to też 

będzie fajna przestrzeń dla ludzi młodych, którzy będą chcieli przyjść na świetlicę 

i troszkę dzieciom czy czas zorganizować, czy pomóc w lekcjach zamiast się 

nudzić i siedzieć z telefonem w domu.  

 

Radny Michał Śliwiński – powiedziała Pani, że projekt będzie dotyczył 238 

osób, czy te osoby już mamy wybrane, bo z racji tego że pracujecie z tymi 

osobami, dla tych osób ten projekt został przygotowany? Czy będzie jeszcze 

możliwość rozszerzenia tego? Czy to jest takie założenie do projektu, że na tylu 

będzie pracować, wiemy już kto. Czy będzie można jeszcze rozszerzyć tą ofertę?  

 

Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka – nie, 

oczywiście będzie prowadzony otwarty nabór. Będą powiadomione ośrodki 
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pomocy społecznej, będzie szeroko propagowany projekt. Podejrzewam, że część 

osób, która była w tym projekcie i której się podobało, to na pewno będzie tam co 

chwila dzwonić, czy już uruchamiamy, czy mogą się zapisać. Będzie też 

sporządzony protokół naboru i kryteria oceniające. I na tej podstawie to osoby 

będą kwalifikowane. Stworzymy też listę rezerwową, bo to wiadomo jak to  

w życiu bywa, że różne rzeczy się mogą zdarzyć, więc jeżeli się zwolni miejsce, 

to żeby kolejna osoba weszła do projektu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Łowickie Centrum 

Usług Środowiskowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne /Zał. Nr 4/ 

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 

nieobecni J. Chudy, K. Figat, w. Krajewski/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/288/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne  

i zdrowotne.  

 

Ad. pkt 4 

 

Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  

 
 

 

 

Protokołowały:  

W. Kwasek  

B. Prus-Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


