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PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 

z obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 października 2021 w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

  

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 18 (nieobecny K. Figat) 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek posiedzenia  

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

11. 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. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1  
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Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLIV 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?  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, w związku z pismem, 

które wpłynęło do mnie w dniu dzisiejszym, może ja je odczytam, to jest pismo 

Członka Zarządu Janusza Michalaka ,,Informuję Pana Starostę, iż z dniem 

najbliższym możliwym rezygnuję z funkcji Członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego, dlatego też proszę o wszczęcie procedury odwołania mnie i 

uzupełnienia składu Zarządu”. Dlatego też proponuję wprowadzić w punkcie 5 

punkt odwołania członka Zarządu czy przyjęcia rezygnacji członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne wnioski do 

porządku obrad? Nie widzę.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:20 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:25 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 5 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

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

nieobecny K. Figat, nie głosował W. Krajewski/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 
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Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 5 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

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 

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 XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

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

protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

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

protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu Uchwały? 

Radny Jerzy Wolski: A nie będzie uzasadnienia do Uchwały? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jest rezygnacja, jako 

załącznik. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Nie widzę, żeby były 

pytania do przedstawionego projektu Uchwały. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/289/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Radny Janusz Michalak o godzinie 13:30 w dniu 27 października 2021 r. przestał 

pełnić funkcję członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim będzie kolejny punkt ja 

chciałbym podziękować Panu Januszowi za pracę na rzecz naszego powiatu, za 

swoją kompetencję, profesjonalizm, na każdej sesji dało się zauważyć bardzo 

dobre przygotowanie merytoryczne wynikające z długoletniego okresu pracy dla 
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samorządu powiatowego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za ten wysiłek, który 

Pan wkłada. Ta rezygnacja nie oznacza, że Pan Janusz będzie mniej pracował, 

teraz bardziej skupi się jako radny, jeszcze bardziej będzie nam tutaj pomagał, 

wspierał, no i przyczyniał się do tego, że to, co będziemy uchwalali, będzie dla 

mieszkańców Powiatu Łowickiego dobre, pożyteczne, na to wszystko liczymy a 

za dotychczasową pracę bardzo dziękujemy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo proszę o 10 minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:35 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:45 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie 

najpierw powiedzieć, nie powinienem tego robić, ale tak 2 słowa zupełnie od 

siebie. Janusz, bardzo dziękuje Ci za to, że… to nawet nie chodzi o ten Zarząd, 

tylko że od 2006 roku w różnych nastrojach, w różnych momentach, w różnych 

sytuacjach byliśmy razem, ja od Ciebie, jako od Starosty bardzo dużo się 

nauczyłem i takiej pracy merytorycznej, ale i tej pracy politycznej, wiele razy ze 

sobą rozmawialiśmy, były trudne chwile i ja to mówiłem wcześniej, że było jak 

w małżeństwie, czasami było gorzej, czasami było bardzo dobrze. Mógłbym o 

tym długo mówić i chyba nie będę przedłużał tej sesji, ale za to wszystko 

chciałbym Ci, taki moment przychodzi, bardzo podziękować, za wszystko. 

Oczywiście chciałbym Ci już tu oficjalnie podziękować za tą pracę w Zarządzie, 

w Zarządzie który realizuje to, na co się umówiliśmy przed pierwszą sesją, 

najpierw z Tadeuszem a potem z Tobą. Byłeś takim strażnikiem zawsze może 

naszych czasami moich trochę młodszych a Piotrka młodych pomysłów i na to 

liczymy, że nadal będziesz nam tutaj podpowiadał, że pewne rzeczy trzeba może 

zrobić inaczej, bo twoje doświadczenie tu na tej sali, myślę że tu wszyscy to 

potwierdzą, wszyscy radni, którzy są i krócej i dłużej, że twoje doświadczenie jest 

tutaj bezcenne. Dziękuję w imieniu Zarządu i dziękuję w imieniu również, muszę 

to powiedzieć, może komuś się to nie spodoba, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, 

bo przecież zaczynaliśmy… znaczy tak, Ty zaczynałeś wcześniej, bo byłeś za 

Wieśka Dąbrowskiego, wszedłeś wcześniej do rady, ale byliśmy razem w tym 

Prawie i Sprawiedliwości, potem współpracowaliśmy w osobnych 

konfiguracjach, ale jednak zawsze dążyliśmy do tego samego celu a tym celem 

był rozwój powiatu i myślę, że ten powiat będziemy dalej razem rozwijać. Może 

komuś się nie podobać, że idzie w tym kierunku, może komuś się nie podobać, że 

takie rzeczy są robione a nie inne, no to jest ta sala od tego, żeby się właśnie o to 

spierać, ale myślę, że Twój głos to zawsze był i będzie takim racjonalnym głosem, 
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który będzie szukał w tym wszystkim. Jeszcze raz, naprawdę Janusz, bardzo Ci 

dziękuję i liczę, że będziemy dalej współpracować i dzięki. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te 

podziękowania i chciałem tylko powiedzieć, że główna przyczyna jest prozaiczna, 

dla której zrezygnowałem – to jest po prostu zdrowie. Ci, którzy trochę już siedzą 

w tych samorządach w różnych charakterze to wiedzą, że to nie jest prosty 

kawałek chleba i łatwy, także myślę, że najwięcej to z tego ucieszy się małżonka, 

dzieci i wnuczki. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, wpłynęło do 

mnie pismo od Pana Piotra Gołaszewskiego, naszego radnego, następującej treści: 

,,Składam rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Łowickiego i z członkostwa w tejże Komisji”. Ponieważ jest to wniosek, 

który do nas trafił, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie dotyczące 

wprowadzenia do porządku obrad przyjęcia tej rezygnacji. Tak jak przed chwilą 

przyjmowaliśmy rezygnację Pana Janusza Michalaka, tak teraz trzeba będzie 

przegłosować przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej i z 

funkcji przewodniczącego tejże komisji Pana Piotra Gołaszewskiego. Ogłaszam 

5-minutową przerwę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:50 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:15 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

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

sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania 

go z tej funkcji. /Zał. Nr 6/ 

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

nieobecny K. Figat, nie głosował M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 6 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Gołaszewskiego z 

funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i 

odwołania go z tej funkcji”. 
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Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

13. 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. 

14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

16. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana 

Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania 

go z tej funkcji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra 

Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. /Zał. Nr 7/ 

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

nieobecny K. Figat, nie głosował M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/290/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana 

Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. /Zał. Nr 8/ 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: W związku z podjętą przed 

chwilą uchwałą ja bym chciał wnieść, prosić o przyjęcie jeszcze jednego porządku 

uchwały, w związku z rezygnacją Pana Piotra o podjęcie uchwały zmieniającą 

Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Tutaj chodzi o wykreślenie Piotra 

Gołaszewskiego z funkcji, w ogóle z członka Komisji Rewizyjnej. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 7 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 roku w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 9/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 
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Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 7 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej”.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, będziemy od razu zmieniać ten 

skład osobowy czy tylko zdejmujemy osobę? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zdejmujemy osobę. 

Radny Michał Śliwiński: Będzie komisja 5-osobowa teraz? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Na razie w związku z tą 

poprzednią uchwałą musimy wykreślić Piotra w ogóle z komisji. 

Radny Michał Śliwiński: Przecież to można zrobić jedną uchwałą, zastąpić od 

razu nazwisko. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Na razie jest taka uchwała. 

Radny Michał Śliwiński: Tu nie ma… Zmieniamy uchwałę, zmieniamy 

nazwisko w tej uchwale, tak. 

Radny Jerzy Wolski: Można w tejże uchwale załatwić dwie sprawy, prawda. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W tym akurat moim zdaniem nie, 

ale wyjdzie to w trakcie naszej… 

Radny Michał Śliwiński: Komisja Rewizyjna, ona chyba w statucie jest napisane 

ile osób ma mieć, tak, no to teraz jak wyjmiemy jedną osobę no to będziemy mieli 

czas, że nie mamy jak nie w tym przypadku… Będziemy za miesiąc zmieniać, 

uzupełniać czy teraz? To tak na logikę tylko, Pani Prawnik jest to niech Pani 

Prawnik nam wyjaśni czy można to tak czy… 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Piotrek był 

Przewodniczącym, więc nie w tym przypadku. Trzeba przewodniczącego wybrać 

najpierw, bo Piotrek rezygnuje z przewodniczącego i z członka komisji. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo Radni, to nie jest żadna złośliwość ani cokolwiek, naprawdę 

uwierzcie mi nie w każdym przypadku można tak zrobić, dlatego no jest jakaś 

procedura, której się podjęliśmy i którą idziemy i prosiłbym o to, żeby po prostu 

tutaj, bo przedłużamy to wszystko, jeśli można by było to zakończyć tą dyskusję, 

to bardzo bym o to prosił. Oczywiście nie mówię tego, żeby zamykać komuś usta, 

tylko po prostu no naprawdę Panowie nie w każdym momencie niektóre rzeczy 
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trzeba zrobić po kolei i o to bym prosił, żeby po prostu przejść do głosowań, bo 

jeżeli okaże się, że wola Rady jest inna no to wtedy będzie inaczej. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Okej. Myślę sobie, że jeszcze w 

trakcie pewne rzeczy pojawią się, w związku z tym wtedy wszystko stanie się 

jasne. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. /Zał. Nr 10/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/291/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/6/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  powołania Komisji 

Rewizyjnej. /Zał. Nr 11/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Także zgodnie teraz z procedurą Szanowni 

Państwo, bardzo proszę o wpisanie punktu do porządku obrad, następnego. 

Zgłaszam… w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego, w miejsce 

Janusza Michalaka. Uzasadnienie to jest takie, że no Zarząd musi mieć 3 osoby, 

nie może być Zarządu 2-osobowego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj jeszcze jedna informacja do 

Państwa zanim będzie przerwa, wpłynęło do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego pismo kolejne ,,Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego. Z dniem 

dzisiejszym składam rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Waldemar Krajewski.”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:45 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 8 punktu: Wybór członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 12/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 8 punkt: ,,Wybór członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego”.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 9 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 

2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego zmienionej Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

20 lutego 2019 roku”. /Zał. Nr 13/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 9 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego zmienionej Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 roku”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 
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7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024. 

17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

19. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:50 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:00 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 8 

Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, chciałem zgłosić jako 

członka Zarządu Radnego Piotra Gołaszewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. W związku z tym, że… 

właśnie, momencik, to co Panie tutaj słusznie, ja już przesądziłem, ale ważniejsza 

jest zgoda samej osoby zainteresowanej. Czy Radny Piotr Gołaszewski wyraża 

zgodę? 

Radny Piotr Gołaszewski: W takiej sytuacji, jaką mamy obecnie zgodę 

wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny wyraża zgodę, w 

związku z tym zgodnie z procedurami musimy dokonać wyboru w głosowaniu 

tajnym, w związku z tym najpierw określimy skład osobowy komisji skrutacyjnej, 

ilu osobowej, ilościowy, bardzo słusznie. Poprzednio jak mieliśmy ostatnio taką 

sytuację ten skład był 3-osobowy. Czy Szanowni Państwo akceptują ten fakt, żeby 

ten skład był 3-osobowy? 

Rada Powiatu Łowickiego wyraziła zgodę na 3-osobową Komisję Skrutacyjną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem 3-

osobowej Komisji Skrutacyjnej. /Zał. Nr 14/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Powołali 3-osobową Komisję Skrutacyjną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Teraz przystąpimy do wyboru 

członków Komisji Skrutacyjnej, tych 3 osób. W związku z tym prosiłbym o 

składanie tutaj propozycji. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić Radnego Jerzego Wolskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Jerzy Wolski 

wyraża zgodę? 
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Radny Jerzy Wolski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja pragnę zgłosić Aleksandra Frankiewicza 

– Radnego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Aleksander 

Frankiewicz wyraża zgodę? 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałbym zgłosić Radnego Tadeusza 

Kozioła. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Tadeusz 

Kozioł wyraża zgodę? 

Radny Tadeusz Kozioł: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inne 

kandydatury? Jeżeli nie ma to przystępujemy do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad powołaniem 

Komisji Skrutacyjnej w składzie: Jerzy Wolski, Aleksander Frankiewicz, 

Tadeusz Kozioł. /Zał. Nr 15/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Wolski, Aleksander 

Frankiewicz, Tadeusz Kozioł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 10-minutowa przerwa dla 

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:20 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Aleksander Frankiewicz poinformował, iż Komisja Skrutacyjna 

wybrana na XLIV Sesji RPL w dniu 27.10.2021 r. w celu przeprowadzenia 

głosowania w sprawie wyboru członka ZPŁ ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący Komisji – Aleksander Frankiewicz, Sekretarz Komisji – Tadeusz 

Kozioł, Jerzy Wolski - Członek Komisji. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Aleksander Frankiewicz przedstawił 

zasady głosowania na funkcję członka Zarządu Powiatu Łowickiego.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radny Piotr Gołaszewski: Przepraszam bardzo, mam pytanie jeszcze. Nie wiem 

czy na tej karcie do głosowania błędu nie widzę dlatego, że jest napisane ,,Czy 

jesteś za wyborem Pana Piotra Gołaszewskiego na członka Powiatu Łowickiego”. 

Brakuje tutaj słowa ,,Zarządu”, więc chyba to trzeba będzie powtórzyć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ jest to bardzo ważne 

ogłaszam 5-cio minutową przerwę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:25 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:30 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo, usunęliśmy rzeczywiście 

ten pojawiający się błąd, karty poprzednie do głosowania zostały komisyjnie 

zniszczone. Obecnie karta do głosowania brzmi następująco, pytanie zasadnicze 

,,Czy jesteś za wyborem Pana Piotra Gołaszewskiego na członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego”, odpowiedzi ,,Tak” lub ,,Nie”, 18 kart, zapraszam do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Komisję Skrutacyjną o 

przeliczenie i podanie głosów.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:35 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:40 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Aleksander Frankiewicz przedstawił 

protokół Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na 

funkcję członka Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 17/ 

Radny Piotr Gołaszewski o godzinie 15:45 w dniu 27 października 2021 r. został 

powołany na członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałbym podziękować członkom 

Komisji Skrutacyjnej, Panu Przewodniczącemu za sprawne przeprowadzenie 

głosowania i pogratulować Radnemu, który został wybrany członkiem Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za 

głosowanie. Nie ukrywam, że ta sytuacja mnie nieco zaskoczyła, może nie bardzo, 

ale nieco. Powiem, że na pewno ta zmiana to nie będzie rewolucja, to będzie 

ewolucja. Chciałbym w tej pracy… pracy, chciałbym od razu wyjaśnić, że będę 

członkiem Zarządu niepłatnym tak zwanym, nieetatowym tak. Chciałbym tutaj w 

tej pracy wykorzystać swoje już w sumie teraz 15-letnie doświadczenie 

samorządowe, zawodowe i także wykształcenie, które w życiu zdobyłem. Myślę, 

że wszyscy radni zawsze będą mogli do mnie przyjść w sprawach różnych, z 

każdej strony tej sali i oprócz tego byłoby bardzo dobrze uważam dla mnie i dla 

Zarządu, żeby pracę wspomagał ciągle Pan Janusz Michalak. Bardzo dziękuje. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję Państwu Radnym za 

przyjęcie tej rekomendacji, Piotra znam też wiele, wiele lat, jest to człowiek, który 

ma doświadczenie samorządowe i bardzo duże doświadczenie również pracy w 

sprawach społecznych oraz w sprawach zdrowia, także na to tutaj liczę na tą 

fachową pomoc. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, Piotrze gratuluję ci i 

zapraszam tutaj. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr 

XLIV/292/2021 RPŁ w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 18/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz przyłączam się do tych 

gratulacji i mam nadzieję, że współpraca, jeżeli chodzi o członków Zarządu 

będzie układała się tak dobrze, jak dotychczas. Jeszcze raz wielkie gratulacje. 
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Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej Uchwałą Nr 

V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 roku. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej Uchwałą Nr V/40/2019 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 roku. /Zał. Nr 19/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/293/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/4/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej Uchwałą Nr 

V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 roku. /Zał. Nr 20/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:50 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:00 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 10 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ  

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego”. /Zał. Nr 21/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 
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Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 10 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

17. 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. 

18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

21. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 22/ 

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 XLIV/294/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 23/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr 

XLIV/294/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja jeszcze zanim Radny Pan 

Wiceprzewodniczący nas opuści, za ten czas współpracy muszę coś powiedzieć, 

chciałem serdecznie podziękować. Nie ukrywam, że będzie mi bardzo brakowało 

Pana pomocy, ponieważ przez te wszystkie obrady, które prowadziłem zawsze to 

wsparcie czułem. Każde, jeżeli było moje niedociągnięcie Pan Przewodniczący 

potrafił mi zwrócić uwagę. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, zwłaszcza za 

spostrzegawczość. Bardzo dużą rolę Pan Przewodniczący odgrywał, jeżeli chodzi 

o udzielanie głosu – jeżeli ja nawet nie zauważyłem to zawsze mogłem liczyć na 

pomoc. Jestem bardzo wdzięczny za fachową, kompetentną, profesjonalną 

współpracę. Dziękuję bardzo. 
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Radny Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, dziękuję za te ciepłe 

słowa. Ja również chciałbym wszystkim radnym i Zarządowi podziękować za 

dotychczasową współpracę. Oczywiście nasza praca na niwie samorządowej się 

nie kończy, także z drugiej strony z naprzeciwka myślę, że też dobrze będzie się 

pracowało. Dziękuję bardzo wszystkim za dotychczasową współpracę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, ponieważ 

rezygnacja Pana Wiceprzewodniczącego Waldemara Krajewskiego 

spowodowała, że skład Prezydium się zmienił, musimy wprowadzić do porządku 

obrad uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I/2/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego, po prostu w 

tej chwili Prezydium będzie się składało z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącej, ale żeby to mogło nastąpić to musimy wprowadzić do 

porządku naszego tą uchwałę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 11 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

zmieniającą Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 

2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Łowickiego”. /Zał. Nr 24/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 11 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

18. 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. 

19. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

21. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 

2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 25/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:15 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:30 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/295/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 26/ 

Ad. pkt 12 

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił informację z analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 27/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek przedstawił informację z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Łowickiemu. /Zał. Nr 28/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionych 

informacji? Nie widzę. 

Ad. pkt 13 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok 

szkolny 2020/2021. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2020/2021. 

/Zał. Nr 29/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2022 rok. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały?  

Radny Michał Śliwiński: Bardzo mi się podoba uzasadnienie, jakie tutaj jest, 

jeżeli chodzi o Krajową Izbę Aptekarską, która powołuje się na Konstytucję i w 

ogóle tutaj prywatne… czas pracy wolny w ogóle, no super, ale chciałem zapytać 

Zarządu jak się udało w końcu przeforsować te dyżury, bo zabiegaliśmy o nie 

dosyć długo, jak udało się przekonać aptekarzy w końcu? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy przy okazji dyskusji nad aptekami 

ostatnio ja powiedziałem, że myśmy wtedy w tym kryzysowym momencie, co 

tam jakaś to była sobota, gdzie biegałem od apteki do apteki, żeby jakaś wzięła 

dyżur, z czego się okazało, że są jakieś w ogóle korporacyjne apteki. No nie 

patrzyłem na to, nie zwróciłem na to uwagi, tam w ogóle nie ma z kim rozmawiać, 

tylko z jakimiś automatami. Stwierdziliśmy, że do wszystkich świętych, do kogo 

tylko się da napiszemy, że jest taki problem. Czy to jest w wyniku naszej 
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interwencji czy nie no to nie mogę tu powiedzieć, bo bym skłamał, no ale tak 

liczymy, zresztą namawiałem innych też starostów wtedy, żeby też to napisali, bo 

to było podobne, się okazało w ogóle, że no nie jest tak że w każdym mieście 

powiatowym w naszym województwie oraz w innych tam zaprzyjaźnionych 

miastach powiatowych, do których dzwoniłem, no nie jest tak, że mają te nocne 

apteki – w wielu nie ma tego w ogóle, no ale może ktoś tam jeszcze napisał, nie 

wiem tego. W każdym razie cieszymy się że taka reakcja mimo, że Łódzka Izba 

Aptekarska tutaj nie była jakby po naszej stronie, no ale interwencja Warszawy 

była, zresztą nie wiem czy tam nawet do jakiegoś Ministerstwa nie pisaliśmy w 

tej sprawie. Cieszymy się, że taka jest decyzja i że no jednak udało się to Państwa 

życzenie doprowadzić do finału takiego, że możemy być wszyscy zadowoleni, 

jako mieszkańcy powiatu. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy właśnie dziwie się w dalszym ciągu tym, że 

Naczelna Izba Aptekarska, wydawałoby się, że Okręgowa… apteka to nie jest 

sklep monopolowy, tylko to jest apteka. Jestem w szoku, że korporacje… nawet 

Izba Aptekarska też stoi po tej stronie no to… Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Ja też uczestniczyłem w tej dyskusji na temat aptek, też 

jestem członkiem Komisji swojej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przecież my 

wszyscy wiemy, że są pewne zawody, tak zwane zawody zaufania publicznego i 

mam nadzieję, sądzę, że może nasi koleżanki i koledzy, magistrowie farmacji w 

ten sposób pomyśleli, że w końcu no jakiś ten konsensus uzyskaliśmy. No 

chciałbym wierzyć w to wszystko. No jednak w izbach lekarskich, aptekarskich 

są jakieś sprawy ważne i mam nadzieję, że chyba tym się tutaj posłużono. Tak nie 

można się tłumaczyć tym, że ja już się w dzień napracowałem a w nocy… Ja mam 

podobny zawód, ale sobie nie wyobrażam, żeby w środku nocy, jeśli tylko mogę, 

odmówił komuś. Pewne rzeczy nie mogą czekać, także nie musimy się tutaj 

przekonywać, prawda, także słowa podziękowania Panie Starosto. 

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 podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

/Zał. Nr 30/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/296/2021 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2022 rok. /Zał. Nr 31/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 32/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/297/2021 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 33/ 

Ad. pkt 16 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

Główny Specjalista Biura Rady Powiatu Beata Prus-Miterka przedstawiła 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego i nadania jej Statutu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Jeżeli nie ma, dziękujemy Pani Beatko za 

debiut w zupełnie nowej roli, bardzo pozytywny. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego i nadania jej Statutu. /Zał. Nr 34/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/298/2021 RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. /Zał. Nr 35/ 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Szanowni Państwo, do projektu 

Uchwały, który Państwo otrzymaliście jest zmiana, taka mała subtelna. 

Wprowadzamy po stronie dochodów 1 593 118,05 zł – wczoraj udało się podpisać 

umowę z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie do inwestycji 

,,Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714 E wraz z przebudową 

drogi nr 2721 E w miejscowości Kompina”. W związku z powyższym 

1 593 118,05 zł uwalniamy środki własne i środki te proponujemy przeznaczyć 

na zadanie w rozdziale 614 - ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach 

Powiatu Łowickiego” w wysokości 150 000,00 zł, na zadanie ,,Poprawa 

infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach 

Powiatu Łowickiego” – 380 000,00 zł, utworzenie nowego zadania w rozdziale 
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995 ,,Wykonanie zbiornika retencyjnego” – 120 000,00 zł, dotacja dla Centrum – 

270 000,00 zł, rezerwa kryzysowa – 70 000,00 zł, rezerwa ogólna – 30 000,00 zł, 

rozdział 75075 – kwota 50 000,00 zł i 523 118,05 zł z przeznaczeniem na rezerwę 

oświatową. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 

rok. /Zał. Nr 36/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/299/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 37/ 

Ad. pkt 18 

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 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 podjęciem 

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. /Zał. Nr 38/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, nie głosował J. Wolski/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/300/2021 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 39/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 16:50 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 17:00 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 19 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

zmieniającą Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 40/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował M. Kosiorek/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 19 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji”. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 20 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Krajewskiego z członkostwa w 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli”. /Zał. Nr 41/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 20 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Krajewskiego z 

członkostwa w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

18. 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. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Waldemara Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

24. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś ma pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. /Zał. Nr 42/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/301/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/8/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 43/ 

Ad. pkt 20 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana 

Waldemara Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Krajewskiego z członkostwa w 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara 

Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. /Zał. Nr 44/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/302/2021 RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana 

Waldemara Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. /Zał. Nr 45/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Teraz mamy dwa kolejne projekty 

uchwał do wprowadzenia do porządku obrad. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 21 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego”. /Zał. Nr 46/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 21 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego”. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 22 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej”. /Zał. Nr 47/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 22 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

18. 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. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Waldemara Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 
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21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

23. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

24. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

25. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

26. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 21 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 48/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/303/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 49/ 

Ad. pkt 22 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ nie chciałbym, żebyśmy 

przedłużali w tej chwili to ja bym proponował, żebyśmy zgłaszali kandydatów do 

Komisji Rewizyjnej. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym… teraz skład osobowy czy członków? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tylko osobowy. 

Radny Michał Śliwiński: To dziękuję. Przewodniczącego będziemy wybierać 

później, tak? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja proponuję Radnego Waldemara 

Krajewskiego, jako członka Komisji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Waldemar 

Krajewski wyraża zgodę? 

Radny Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inne 

kandydatury? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

/Zał. Nr 50/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/304/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 51/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Teraz chciałem do porządku obrad 

wprowadzić uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 23 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ   

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łowickiego”. /Zał. Nr 52/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 23 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Łowickiego”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego i odwołania go z tej funkcji. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Wybór członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego zmienionej 

Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lutego 2019 

roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty 

Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych. 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2020/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2022 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

18. 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. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Pana Waldemara Krajewskiego z członkostwa w Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. 

24. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

25. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

26. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

27. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 23 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić na tą 

funkcję Pana Waldemara Krajewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Waldemar 

Krajewski wyraża zgodę? 

Radny Waldemar Krajewski: Tak, wyrażam zgodę. 

Radny Michał Śliwiński: W związku z tym, że tak wiele było wcześniej ze 

strony obecnie rządzących krzyków, że Komisja Rewizyjna… przewodniczący 

powinien być z opozycji, zgłaszam kolegę radnego Jacka Chudego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radny Jacek Chudy 

wyraża zgodę? 

Radny Jacek Chudy: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są inne 

osoby? Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 17:15 ogłosił przerwę w 

obradach XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 17:20 wznowił obrady 

XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem Pana 

Waldemara Krajewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 53/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 1 

Zagłosowali za wyborem Pana Waldemara Krajewskiego na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wyborem Pana 

Jacka Chudego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 54/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 4 

Przeciw    – 10 

Wstrzymało się   – 1 

Nie dokonali wyboru Pana Jacka Chudego na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łowickiego. Zgodnie z wynikiem głosowania na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej został zaproponowany Pan Waldemar Krajewski. 

 Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad podjęciem 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 55/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Słoma, J. Wolski, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLIV/305/2021 RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 56/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Gratuluję wyboru i liczę, że ta 

współpraca Komisji Rewizyjnej będzie układała się dobrze, tak jak jest 

dotychczas, bo na podstawie tego, co się orientuje to ta współpraca układa się 

dobrze i podejmowane są działania zgodne z regulaminem Komisji. 

Ad. pkt 24 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 57/ 

Radny Waldemar Krajewski: Ja bardzo krótko, bardzo serdecznie dziękuję za 

ten wybór, będę starał się, aby prace Komisji były prowadzone sprawnie, bez 
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zakłóceń i aby ta współpraca między też członkami Komisji układała się w miarę 

pozytywnie. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Odnośnie prac Zarządu Państwo otrzymali 

sprawozdanie nasze, także jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy mam pytanie, bo tak, wiemy, że na dzień 

dzisiejszy mamy ponad 8 tys. zachorowań, jeżeli chodzi o Covid w Polsce, mamy 

tutaj informację w Zarządzie, że wyraża się zgodę na zawieszenie części zajęć w 

ZSP Nr 2, z publikacji lowicz24.eu wiemy, że ten problem też jest w szkole już 

w Medyku. I ponawiam, mam takie pytanie, bo ja wiem, że na tą chwilę Zarząd 

mi tego nie odpowie, ale jaki mamy procent nauczycieli zaszczepionych w 

Powiecie Łowickim w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, jaki procent 

młodzieży jest zaszczepiony, jakie działania są prowadzone w celu propagowania 

szczepienia, bo naprawdę widzę, że zostało to zawieszone, bo było wszystko 

dobrze tak, a teraz dzisiaj słuchając doradcy Premiera do spraw właśnie 

leczniczych była mowa o tym, że rychło będziemy się spodziewać 100 tys. 

zakażeń a póki co, no było, ładnie szło ze szczepieniami a jak zaczął być problem 

to Zarząd zaniechał tego, zwinęliśmy się, bo trudno przekonać ludzi do 

szczepienia a wiemy, że to zdalne nauczanie no w pewien sposób będzie się 

odbijać na uczniach. I na razie tyle. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Oczywiście na to pytanie o ilości 

zaszczepionych nauczycieli i uczniów to nie jestem w tej chwili w stanie 

odpowiedzieć. Szkoły działają zgodnie z procedurami i w związku z decyzjami 

Sanepidu są podejmowane te decyzje, o których Pan Radny mówił, no i my 

musimy na nie reagować. Ja myślę, że akcja propagowania szczepień i to, co my 

zrobiliśmy tutaj i co Wicestarosta Malczyk jakby wziął na siebie i co zrobiliśmy  

z tym Punktem Szczepień to naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo, wydaliśmy na to 

masę pieniędzy. Z mojego punktu widzenia, ponieważ przyjechali się tu szczepić 

ludzie spoza naszego powiatu, no to jednak był to wydatek taki, no ale trzeba było 

tak zrobić i zrobiliśmy to. Nikogo nie zmusimy to tego, żeby się zaszczepił, 

możemy jakoś zachęcać. Jeżeli Pan myśli o akcjach gdzieś typu loterie czy coś to 

nie mamy takich planów. Nie wiem, no chyba że jakaś wola radnych by była, 

jakieś stanowisko, że mamy jakieś dodatkowe działania… Uważam, że to, co robi 

rząd odnośnie promocji szczepień to chyba jest wystarczająca rzecz. Ludzie mają 

swój jakby ogląd sprawy, swój rozum i decydują za siebie i no nie wiem czy 

Państwo Radni uważają, że powinniśmy dodatkowo jeszcze… a wszystko jednak 

wiąże się ze środkami. Ja jestem przekonany, że w szkołach, nie wiem czy jest 

Pani Dyrektor Wężowska, nie ma, odpowiednie zajęcia się odbyły, gdzie temat 

szczepień był omówiony, rodzice a sam przecież jestem rodzicem dziecka do 
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ponadpodstawowej chodzącego i do podstawowej, są poinformowani, były 

zebrania, były informacje, na zebraniu była akurat moja żona, ale też słyszała o 

tych szczepieniach, także wydaje mi się, że robimy tyle, ile trzeba, że te 

pieniądze… no nie mamy ich aż tyle, żeby na dodatkowe jakieś tutaj prowadzić 

działania. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, promocja przez rząd też została 

zaniechana, bo tak naprawdę teraz się wszystko uspokoiło tak, teraz zaczynamy 

znów się martwić co się będzie działo. Ja nie bez przyczyny pytałem wcześniej w 

piśmie, na które jeszcze nie dostałem odpowiedzi, dostałem odpowiedź taką 

lakoniczną, że się nic nie stało, jest wszystko dobrze. Lekarze się wypowiadają, 

że tak naprawdę wiemy o tym, że zaraz zacznie łóżek brakować i znów… ja 

przynajmniej czekałem rok czasu na swoją operację, ponieważ ona nie zagrażała 

życiu, tylko, że teraz, żeby to odzyskać to potrzebuję dużo więcej czasu niż jakby 

ta operacja była mi zrobiona od razu, także tutaj to, że rozmawiamy to jest jedno, 

ale myślę, że należałoby w tych szkołach w dalszym ciągu przez nauczycieli 

prowadzić promocje szczepień, bo tutaj myślę, że są i zajęcia z wychowawcami 

to też można rozmawiać i przekonywać uczniów do tego, żeby się szczepili, 

zresztą zobaczymy jak orientacyjnie też ilu mamy nauczycieli, przecież nie 

wszyscy mogą się zaszczepić, bo lekarze też się nie wszyscy zaszczepili, 

niektórzy mają przeciwwskazania, ale prosiłbym bardzo, żebyśmy tego tematu 

nie odpuszczali. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No jeżeli to jest Pana Radnego taka prośba 

czy takie… no nie wiem… oczywiście, no możemy do dyrektorów szkół 

skierować pismo, aby nauczyciele kolejne, bo przynajmniej w klasie mojego syna 

była taka pogadanka przeprowadzona na lekcji wychowawczej, ale no oczywiście 

powiemy, żeby ponowili, tak. Tym bardziej, że… no nie wiem, nie będę tutaj o 

prywatnych sprawach opowiadał, ale mój syn na przykład chce się zaszczepić w 

związku z tą sytuacją, która jest teraz w II LO.  

Radny Michał Śliwiński: Wcześniej się nie zaszczepił? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No nie, wcześniej nie. 

Radny Michał Śliwiński: No to w dalszym ciągu trzeba pracować nad tym 

tematem. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Wydaję mi się Szanowni Państwo, że tak 

naprawdę to nie mamy podstawy prawnej do tego, żeby zapytać oficjalnie się 

nauczycieli czy są szczepieni czy nie. To są jednak na stan dzisiejszy medyczne 

dane wrażliwe, tak. Prawo ma się chyba zmienić, ale w tym momencie, takie 
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robienie nawet tych list i zbieranie tych danych w sposób oficjalny no to nie wiem 

czy to jest tak naprawdę zgodne z prawem. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Piotrze, ja nie chcę nazwisk nauczycieli, który 

jest zaszczepiony, który nie, tylko procentowo, także niech mi Pan nie mówi tutaj 

o danych wrażliwych. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Żeby to zrobić w prawidłowy sposób to trzeba 

to zebrać od żywych ludzi, ktoś musi dać te odpowiedzi, to jest chyba oczywiste. 

Radny Michał Śliwiński: Czy Pan wie w jaki sposób były prowadzone… 

nauczyciele zgłaszali się do dyrektorów kto idzie na szczepienia czy nie, no w 

taki sposób były robione listy, także nie ma problemu, żeby te dane zgromadzić. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Jasne, że wiem. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Autopoprawką dzisiaj przenieśliśmy 270 tys. na 

CKTiPZŁ, w sprawozdaniu czytamy, że koszt na koniec sierpnia wynosił 588 tys. 

zł. Nijak się w tym sprawozdaniu nie przekłada wydatkowana kwota na 

efektywność działań Centrum Promocji a niepokojącym jest to, że wydawane są 

środki na usługi obce w łącznej kwocie 169 tys. zł, z czego realizowane imprezy, 

wydarzenia promujące Powiat Łowicki to 83 tys. zł, no i inne koszty w mniejszej 

kwocie, ja może tu przedstawię: zakup usług reklamowych i wydawnictw 

promocyjnych – 10 tys. zł, administrowanie stroną internetową i BIP – 8,5 tys. zł 

i pozostałe usługi obce, więc tak naprawdę to usługi obce 169 tys. zł. 6 etatów, 

pełnych, efektu żadnego. Panie Starosto, proszę przyjrzeć się temu Centrum, bo 

generuje straty, nie przynosi żadnych efektów promocyjnych dla Powiatu 

Łowickiego.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak to jest, że w Polsce to każdy jest 

ekspertem od niektórych spraw, też i od promocji i pragnę powiedzieć, że w tej 

chwili czynione są przez Centrum działania, jak chociażby taka podstawowa 

rzecz, która jest do zrobienia, czyli przeprowadzenie procesu rebrandingu marki 

,,Powiat Łowicki”, bo tak naprawdę jak Państwo wiedzą to jedyne gadżety, chyba 

że miasto coś ma, ale nie wiem, jedyne gadżety, jakie są łowickie, to są przez 

prywatną firmę produkowaną. Jest potrzebny rebranding i prace nad nim trwają i 

to jest jakby taka pierwsza i taka podstawowa rzecz, którą zajmuje się w tej chwili 

Centrum. Przecież Państwo dostajecie zaproszenia, Pan Dyrektor pozyskuje 

środki na wydarzenia kulturalne, bo to jest Centrum i Kultury i Promocji i na 

przykład chociażby ostatnie wydarzenie i bardzo żałuję, że Państwa nie będzie, 

bo może to nawet by okazać się hitem ogólnopolskim z czasem, ale pokazanie 

tych klocków Noakowskiego to uważam, może się tam ktoś śmiać, ale to jest 

bardzo rzecz wartościowa, bo po pierwsze, pokazuje, buduje tożsamość osoby 
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znanej tutaj w Łowiczu, której osiedle jest a może nawet niewielu wie kim był ten 

człowiek, jakie miał dokonania i że takie rzeczy jak te klocki były i my je 

wznawiamy. Jeszcze w czasach właśnie tabletów, w czasach właśnie komputerów 

będziemy zachęcać młodzież, bo to bardziej do takiej od 10 lat dzieci i młodzież, 

żeby jednak zajmowały się czymś, co architekci to poważni uważają za rzecz 

bardzo no taką przydającą się nawet studentom architektury i jest, zresztą 

mówiłem o tym na tych klockach, że Pan Dyrektor Wiśniewski z racji może 

swojego wykształcenia stara się zrobić coś takiego, które sięga głębiej niż tylko 

takie powierzchowne działanie i te koncerty i warsztaty, które są organizowane, 

one są związane właśnie z czymś takim, że ok., mamy kapele ludowe, ale są ludzie 

i my też w Łowiczu ich mamy, którzy sięgają głębiej do źródeł. Ja musiałbym tu 

dużo więcej powiedzieć, nie chciałbym tego czasu zabierać, ale jak będzie 

potrzeba to na jakiejś komisji mogę też i ja powiedzieć o tym i Dyrektor 

Wiśniewski. Co do mierzalności promocji czy efektów, no powiedzmy sobie 

szczerze, że przez ostatnie ponad półtora roku i co do mierzalności promocji czy 

efektów, no powiedzmy sobie szczerze, że przez ostatnie ponad półtora roku no 

to tak trudno mówić o efektach promocyjnych dlatego, że jednak w 2020 prawie 

cały rok, może w 2021 trochę mniej, ale jednak byliśmy zamknięci i obawialiśmy 

się tego o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Mam nadzieję taką, że w przyszłym 

roku, bo decyzje na przykład o tym czy odbędą się Żniwa, na które mieliśmy 

pieniądze też, decyzję tą musieliśmy podjąć gdzieś tam w maju, gdzie nie było 

wiadomo w ogóle jak będzie wyglądała ta kolejna fala i musieliśmy umowy 

podpisać itd. i zrezygnowaliśmy dlatego z tego, to nie jest jakby wina Centrum, 

tylko to była nasza decyzja, bo nie było wiadomo, jak wakacje będą wyglądać. 

Na przykład już we wrześniu, kiedy ta sytuacja wyglądała inaczej, odbyły się 

imprezy masowe, ale tak jak na przykład też Księżackie Jadło to nie było też z 

takim rozmachem zrobiona impreza. Właśnie też myślę, że ze względu na tą 

sytuację, gdzie do końca nie byliśmy pewni czy, przepraszam, miasto nie było 

pewne, że nie wiem, może Panowie mnie poprawicie, że jest inaczej, ale że też ta 

sytuacja przy planowaniu, gdzie trzeba kilka miesięcy wcześniej podpisać umowy 

powoduje, że no jest ryzyko tego, że nie odbędzie się a jednak trzeba 

wykonawcom zapłacić. Myślę, że ten przyszły rok będzie inny i mam nadzieję, 

że Pan Radny Chudy będzie zadowolony z efektów promocji. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, jak by Pan nie obchodził wkoło tego 

problemu to problem istnieje i to bardzo poważny. 700 tys. zł to znaczna kwota i 

można ją wydać chyba bardziej… lepiej a tak naprawdę to w tym 2021 roku, ja 

tutaj nie neguję tego, że byliśmy zamknięci, że jest Covid i że trzeba zwracać 

uwagę na różne rzeczy, ale odbyło się 12 w sumie imprez, ,,Kolędowanie na 

ludowo”, ,,Tłusty Czwartek”, ,,Majówka Patriotyczna”, wypożyczanie kajaków 
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nad Bzurą, organizacja ,,Biegu Wilczym Tropem”, ,,Powiatowy Dzień Dziecka”, 

Złakowskie Boże Ciało, wyścigi chartów, koncert ,,Nasza Niepodległa”, 

,,Dożynki” i ,,Recital”. Panie Starosto, 6 pełnych etatów, no przecież to uderzmy 

się w piersi i powiedzmy, że takie imprezy to może zorganizować jedna osoba i 

nie za takie pieniądze. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja zawsze będę bił się w piersi, jak 

nagrzeszę, natomiast to nie jest 6 etatów. To jest 4 i kawałek. 

Radny Jacek Chudy: W sprawozdaniu jest 6. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To nie wiem jak tam… A przepraszam, bo 

jeszcze księgowa, no tak, okej, to księgowa jeszcze. Musi być jak wiemy, jak 

pamiętamy. 

Radny Michał Śliwiński: 4 plus 1 to nie jest 6. 

Radny Waldemar Krajewski: Ja nie wiem, dobrze chyba zrozumiałam, że tu 

Pan Radny Chudy wspomniał o usługach obcych tak, 169 tys. zł a to nie były 

chyba wynagrodzenia tak? Bo w tych usługach obcych to wchodzą 

wynagrodzenia, ale występujących czy dodatkowe… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze jakby Pan, bo tutaj faktycznie 

jeszcze jedną osobę, zapomniałem o jednej osobie, ma Pan rację, tych etatów 

będzie w przyszłym roku też mniej, natomiast jakby Radny Krajewski powtórzył 

pytanie, bo nie słyszałem zupełnie. 

Radny Waldemar Krajewski: Bo tu mówimy o usługach obcych a nie mówimy 

o wynagrodzeniach tak, więc tutaj w usługach obcych etaty nie mają nic 

wspólnego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja może, żebyśmy się nie 

pogubili. W trakcie pytań zadawanych i analizy, którą przeprowadził Pan Radny 

Jacek Chudy odniósł się do kwestii etatów i odniósł się do kwestii wydatkowania 

środków, którymi dysponuje Centrum stwierdzając, że jest 6 etatów, do tego 

bardzo duży udział przy wydatkowaniu jest właśnie na usługi obce i to jest 

konkluzja wypowiedzi Radnego Jacka Chudego. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję Panie Przewodniczący, że umie Pan 

wytłumaczyć takie proste rzeczy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A teraz pytanie Radnego 

Waldemara Krajewskiego, bo tutaj pojawiły się kontrowersje. Już wszystko 

jasne? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy jeżeli Państwo chcecie to 

zrobimy przerwę i zawołamy Dyrektora Wiśniewskiego, to może by wszystko 

wyjaśnił dokładnie, bo aż tak dokładnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie. Usługi zewnętrzne na pewno były związane z imprezami, które jednak 

były zorganizowane i z koncertami, które się odbywały, a także z rebrandingiem. 

Radny Waldemar Krajewski: Ja doskonale wiem, co to są wynagrodzenia i 

usługi obce, więc nie trzeba mi tutaj przypominać, więc dziękuje serdecznie za 

troskę, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co Pan Starosta właśnie przed 

chwilą wytłumaczył, że usługi obce nie miały nic wspólnego z wynagrodzeniami, 

z zatrudnionymi osobami tam na miejscu, tylko właśnie z organizacją imprez i 

obsługą ich. 

Radny Jacek Chudy: Nie odniosę się do Pana wypowiedzi w ogóle. Panie 

Starosto, jest czas, żeby na przyszłej sesji Pan Dyrektor Wiśniewski, jeżeli jest to 

możliwe przedstawił nam może bardziej szczegółowo te kwestie, także dzisiaj nie 

ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Myślę, że to będzie 

najlepsze rozwiązanie, Pan Dyrektor będzie obecny na następnej sesji i Państwo 

otrzymacie wyczerpujące informacje dotyczące funkcjonowanie Centrum 

Promocji. Czy są jeszcze pytanie do przedstawionego sprawozdania przez 

Zarząd? Jeżeli nie ma to przechodzimy do kolejnego punktu. 

Ad. pkt 25 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 9 października uczestniczyłem w 

Zjeździe Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Domaniewicach, 

10 października brałem udział w obchodach 21-ego Dnia Papieskiego, 14 

października dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej brałem 

udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, 25 października uczestniczyłem 

w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Dziękuję, 

czy są pytania? Jeżeli nie to przechodzimy do kolejnego punktu. 

Ad. pkt 26 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie do Zarządu, jeżeli chodzi o Ośrodek 

w Sobocie, ile nam się udało tam zebrać deklaracji i czy mamy tam jakiś progres 

czy…? 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, Ośrodek funkcjonuje 

niecały miesiąc, natomiast świeżą informację, czyli powiedzmy do piątku ile jest 

deklaracji złożonych wyślemy w poniedziałek, czyli tak naprawdę zrobimy cały 

miesiąc ile osób zapisało się w październiku, wyślemy do Państwa… we wtorek, 

żeby był cały miesiąc, natomiast z informacji, które do mnie docierają od 

mieszkańców to zainteresowanie jest cały czas duże, jednak w ciągu kilku dni nikt 

też oczywiście się nie zapisze do tego Ośrodka, ale mogę Państwu powiedzieć, że 

na pewno przekroczyliśmy już 300 osób, no i oczywiście przewidujemy, że będzie 

cały czas ta frekwencja wzrastać. Mamy nadzieję, że ten Ośrodek będzie 

rentowny, tak jak zakładaliśmy i tyle. Na pewno ten Ośrodek cieszy się dobrą 

opinią w tym momencie, ponieważ jak wiecie przez pierwsze 2 miesiące i nie było 

tam codziennie lekarza, to też na pewno nie wpłynęło zbyt dobrze na problemy 

związane z umową z NFZ-em, te problemy udało się rozwiązać. Jeszcze raz 

powiem, że mieszkańcy są zadowoleni, będziemy chcieli też, żeby dodatkowo 

chociaż raz w miesiącu przyjechał specjalista, czy to ortopeda czy jakiś inny, 

który powiedzmy nie jest wpisywany w takim Ośrodku powszechnie, czyli nie 

może dostać żadnej porady. My będziemy starali się, żeby dodatkowo co jakiś 

czas przyjechał specjalista i to też będzie działało promocyjnie, natomiast mówię, 

we wtorek postaram się, żebyście Państwo taką informację dostali. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Ten proces, wracając na chwilę do Ośrodka Zdrowia w 

Sobocie, musi trochę trwać, rozmawiałem z Panem Doktorem Klejnym, ale w 

przyszłym tygodniu chcę zwrócić się jeszcze do sołtysów, żeby powiadomili 

mieszkańców, bo nie do wszystkich ta informacja dotarła Panie Starosto Piotrze. 

Jeżeli mamy takie możliwości a jest Centrum Promocji, to może niech parę 

plakatów wydrukują i niech powieszą tam, gdzie wszędzie zwyczajowo te plakaty 

są, z informacją, że Ośrodek w Sobocie działa. Naprawdę nie do wszystkich 

dociera, bo rozmawiam z wieloma osobami i są zaskoczeni, że ten Ośrodek 

funkcjonuje, to jest kwestia Ośrodka. Chciałem zwrócić się do Zarządu, do 

Państwa, dostałem w odpowiedzi na moją prośbę informację na temat wykazu 

dokumentów projektowych i inwestycji na przyszły rok. Chciałbym uzupełnić o 

jedno zadanie jeszcze, o którym mówiłem, być może umknęło to Państwa 

uwadze, Leśniczówka – Bogoria, przebudowa 2735 E od Leśniczówki do Bogorii, 

z dobrą podbudową, także kładka jak najbardziej bez jakichś większych 

uzupełnień tłuczniem mogła by być zrobiona. Ale chciałem zwrócić jeszcze jedną 

uwagę i poprosić Państwa, żeby do budżetu na przyszły rok dołożyć, jeżeli jest to 

możliwe a w sumie to też i nasza wizytówka, jest niedokończony chodnik przy 

Szkole Podstawowej w Bielawach, nie przynosi nam to jakiegoś zaszczytu, jeżeli 

można mówić o estetyce tego miejsca, poza tym poprawi to bezpieczeństwo. Tam 

jest kilkadziesiąt metrów, nie wiem czy 50 czy 60, przejeżdżałem dzisiaj i miałem 
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zmierzyć, jakoś wyleciało mi to z głowy, ale Państwa służby są precyzyjne i dadzą 

sobie z tym spokojnie radę. Można rozmawiać z wójtem, wójt ma możliwości 

wykonawcze, był taki dobry zwyczaj kiedyś, że dawaliśmy jako powiat materiał 

a wykonawstwo było po stronie gminy. I proszę jeszcze przy sczytaniu może tej 

dzisiejszej dyskusji, wolnych wniosków o wpisanie do zadań na rok przyszły 

dwóch chodników – jeden w Sobocie na ulicy Łowickiej od Straży Pożarnej do 

tzw. kopca, do bloków mieszkalnych pracowników, właściwie mieszkańców tych 

dwóch bloków naprzeciwko gospodarstwa w Sobocie oraz na ulicy Zachodniej, 

to jest ulica po drugiej stronie. To są odcinki dróg bardzo niebezpiecznych, bardzo 

szybko jeżdżą tam samochody, wiemy doskonale, że ustawienie znaku niczego 

nie załatwi, tym bardziej, że jest tam ograniczenie do 50 km/h zgodnie z 

przepisami w ruchu drogowym, ale ten chodnik z jednej i z drugiej strony Soboty 

i ten przy szkole w Bielawach na pewno poprawiłby bezpieczeństwo 

użytkowników tych dróg. Bardzo serdecznie dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam taką 

sprawę dziwną, nietypową. Od dłuższego czasu obiecaliśmy sobie, że na naszą 

sesję będą przychodzić szefowie jednostek podległych uzależnionych od naszej 

Rady. No przyznam się, Komendanta Policji nie znam do dzisiaj, nie wiem kto to 

jest a miał być, Komendanta Straży znam, przekazujemy im pieniądze, różnego 

rodzaju sprzęty a tak naprawdę nie wiem, no ja, jako radny nie wiem kim są 

wszyscy szefowie jednostek. Kiedyś było tak, że przychodzili ci szefowie 

jednostek na nasze sesje i uważam, że ten zwyczaj trzeba by chyba ponowić. 

Druga sprawa, tutaj tak, jak Jacek mówił o chodnikach, ja trzeci rok z rzędu a 

właściwie więcej, bo jeszcze w poprzedniej kadencji prosiłem o to, aby 

uwzględnić możliwość budowy drogi od Zielkowic do Bobrownik. Wiem, że 

wystąpienie wójta jest, nowe programy wprowadzane są w życie, akurat te rzeczy 

wchodzą w te programy. Ja nie wiem w ogóle co będzie z tymi pieniędzmi, bo 

miesiąc temu na sesji z Radnym Cipińskim pytaliśmy się o uchwałę odnośnie 

rodziny, tego tematu nie ruszamy, ja wiem, że jest trudny, nie wiem jak jest w 

Urzędzie Marszałkowskim, ale nie wiem czy te jednostki, które te uchwały 

podjęły dostaną pieniądze czy nie. Bardzo możliwe, że nie i nie ma o czym 

mówić, ale dobrze byłoby, abyśmy wiedzieli też jaka jest sytuacja i bardzo bym 

prosił kolejny raz, aby tą bardzo ważną drogę jednak, która łączy miasto, jest taką 

objazdową drogą do autostrady, jednak żeby przemyśleć, żeby w jakimś czasie, 

może do końca kadencji się uda i zrobić. A trzecia moja prośba, myśmy na 

Komisji Rozwoju i Rolnictwa prosili, wnioskowali, żeby te Panie przyszły i 

opowiedziały nam o swoich problemach w Urzędzie Pracy i myślę, że jeżeli 

mamy pytania Panie Przewodniczący to dopuśćmy te Panie do głosu, bo my i tak 

dzisiaj już tyle czasu, no nie mówię, że zmarnowaliśmy, przeciągnęliśmy tą sesję, 
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może te Panie by powiedziały coś na temat tych spraw, które je bolą, no bo myślę, 

że my możemy mieć jeszcze wiele problemów a Panie już powinny mieć 

możliwość się wypowiedzenia się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja jestem jak najbardziej 

na tak, w związku z tym, ponieważ każdy z radnych otrzymał pismo, które jest 

skierowane do Rady, ja po otrzymaniu tego pisma przesłałem każdemu z Państwa, 

także każdy mógł zapoznać się z tymi, jakie są problemy w Powiatowym Urzędzie 

Pracy. Myślę sobie w ten sposób, że nie wiem jak tutaj jest wśród Pań, jaka jest 

decyzja, kto chciałby zabrać głos i wypowiedzieć się na temat sytuacji, jaka jest 

a potem mamy tu obecną Panią Dyrektor, żeby odniosła się do tych uwag, które 

mają pracownicy, to po pierwsze a po drugie, jeżeli będą na sali pytania ze strony 

radnych do Pani Dyrektor, mam nadzieję, że Pani Dyrektor udzieli nam na te 

pytania odpowiedzi. Ja myślę, że taka forma byłaby najbardziej optymalna. 

Natomiast jeszcze tutaj abstrahując jedno zdanie, powiem w ten sposób, tak się 

dzisiaj ułożyło po prostu i ja jestem tutaj bardzo zobowiązany przeprosić Państwa 

za to, że tak długo czekacie, natomiast trochę ten nasz dzisiejszy, nasza dzisiejsza 

sesja przybrała takie rozmiary, których się nie spodziewaliśmy i dlatego jeszcze 

raz bardzo przepraszam za późną porę, ale już zapraszam konkretną osobę, Panią 

o przedstawienie sytuacji jaka jest. Bardzo prosimy. 

Starszy Inspektor PUP Jadwiga Kurek: Dobry wieczór Państwu. Szanowni 

Państwo, chciałabym jako reprezentant załogi Powiatowego Urzędu Pracy, w 

większości załogi w zasadzie, oprócz kierownictwa, które zarabia duże pieniądze 

w porównaniu z pracownikami merytorycznymi. Pisaliśmy pismo do Pani 

Dyrektor naszego Urzędu o podwyżki. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy to są w większości pracownicy z długoletnim 

doświadczeniem, z dużymi kwalifikacjami, w większości przypadków są to osoby 

z wyższym wykształceniem i studiami podyplomowymi a zarabiają 2 800,00 zł 

brutto a nawet 20 zł czy 30 zł, albo nawet 80 zł więcej brutto po 38 latach pracy. 

Nasze zadania, jako Powiatowego Urzędu Pracy myślę, że radni wiedzą, że to nie 

tylko obsługa osób bezrobotnych. To też obsługa naszych przedsiębiorców, 

mikroprzedsiębiorców działających na naszym terenie, terenie naszego powiatu, 

to nie tylko przysłowiowe odhaczanie bezrobotnych, to nie tylko wypłata zasiłku 

dla bezrobotnych. Myślę, że Pani Dyrektor nasza zawsze przedstawia Panom 

radnym jakie zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Chciałam Państwu 

przybliżyć, że mimo, że stopa bezrobocia w Powiecie Łowickim w zasadzie nie 

spada, jest ona na poziomie roku 2019. Dlaczego? Dlatego, że w miesiącach 

sezonowych ubywa nam bezrobotnych, ale za chwileczkę w październiku, w 

listopadzie przybywa i nasza obsługa w tej chwili bezrobotnych, to są przeważnie 

w tej chwili osoby długotrwale bezrobotni, z którymi musimy poświęcić na 
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pewno więcej czasu niż z takim człowiekiem, który przychodzi teraz po utracie 

pracy miesiąc lub dwa. My jesteśmy profesjonalistami, proszę nam wierzyć. 

Kiedy obsługujemy osoby bezrobotne to poświęcamy się z całym 

zaangażowaniem, często dając im pieniądze nawet na chleb, bo o to nas proszą, 

ale my kiedy prosimy to nikt nas nie słucha. Pani Dyrektor ze swojej strony 

zrobiła wszystko, z informacji, którą uzyskałyśmy, że prosiła Zarząd wielokrotnie 

o podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i tego nie dostała, nie 

otrzymała, o czym nas informowała wielokrotnie, więc my prosimy, jako 

pracownicy Urzędu. Jeszcze raz chciałam podkreślić, że to nie tylko obsługa 

bezrobotnych, to również obsługa mikroprzedsiębiorców. To jest nie tylko 

instrument rynku pracy, to jest nie tylko wsparcie przedsiębiorców w ramach tzw. 

staży, czy wyposażenia, czy dotacji w ramach działalności gospodarczej, ale to 

również inne działania jak szkolenia pracowników, pracodawców i ich 

pracowników, aby nie utracili pracy. To również obsługa cudzoziemców, gdzie w 

2019 roku wydaliśmy 3900 pozwoleń i świadczeń dla cudzoziemców, w 2020 

roku 3934 a na koniec czerwca tego roku jest 2850 i to też jest obsługa naszych 

pracowników. To również tarcza antykryzysowa, o której nikt nie mówi, że to 

powiatowe urzędy pracy realizowały. Wydaliśmy w ubiegłym roku na tarczę 

antykryzysową 27 mln zł, w tym roku 6,3 mln zł, to jest około 5,5 tys. wniosków 

mikroprzedsiębiorców z terenu powiatu łowickiego. To jest mnóstwo telefonów, 

porad prawnych często, bo biura podatkowe odsyłały do urzędu pracy a to były 

aż 24 zmiany ustawy o Covid, gdzie musieliśmy się tego nauczyć sami, bez tekstu 

jednolitego. Mnóstwo zmian przepisów prawa, ustawy naszej o promocji, 

rozporządzeń wykonawczych, my musieliśmy sobie radzić sami za 2 800,00 zł 

brutto, gdzie oczywiście 20% dostaliśmy za wysługę lat, oczywiście, że tak a 

wiemy, że w jednostkach powiatowych ludzie więcej zarabiają, w innych 

urzędach pracy też zarabiają więcej. To jest głos nasz i prośba do Rady Powiatu i 

do Zarządu również, żeby w przyszłym roku, jeżeli już nie w tym, bo brakuje 

środków finansowych, słyszymy o tym, żeby wziąć pod uwagę, że nie tylko 

dostaniemy znowu 3010,00 zł brutto po 40 latach pracy. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Ja tutaj mam 

taką prośbę do Pana Radnego Michała Śliwińskiego, ja wiem, że by Pan chciał 

zabrać głos, ale ja powiedziałem, że formuła byłaby dobra, gdyby jeszcze 

ustosunkowała się Pani Dyrektor a my wtedy przystąpimy do dyskusji. Zaprosimy 

Panią Dyrektor o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Dzień dobry. Ja się 

mogę zgodzić, że zarabiają faktycznie bardzo mało, ale jako dyrektor dysponuję 

tylko takim planem, który dostaję w ramach swojego budżetu i to wytłumaczyłam 

pracownikom na spotkaniu, o które mnie poproszono. Mam wskaźniki, które są 
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w tym budżecie i zawsze wskaźniki są około 5%, przy wynagrodzeniach są 

wzrosty, więc prawie wszyscy dostajemy te pieniądze w takiej wysokości. No 

trochę przykro jest mi, że ta sprawa stanęła na Radzie, tym bardziej, że 

spodziewałam się i takie były toczone rozmowy z Zarządem, że idzie to w takim 

kierunku, że może i dałoby się coś zrobić dla pracowników i w tym momencie 

otrzymuję tą informację, o czym w ogóle nie wiedziałam, że pismo trafia do Rady. 

Byliśmy już na takim etapie porozumienia, że być może jeszcze trochę a udałoby 

się coś wskórać, tym nie mniej na tym etapie nie wiem w jakim kierunku pójdzie 

ta sprawa. Ja dysponuję tylko tym, co mamy, jesteśmy na etapie budżetu na 

następny rok, liczyłam na to, że może do końca roku sprawa się wyjaśni, ale Panie 

uprzedziły te działania. 

Starszy Inspektor PUP Jadwiga Kurek: Pani Dyrektor nas poinformowała, że 

nie ma takiej możliwości. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Dokładnie, natomiast 

pismo moje było na etapie tworzenia budżetu i udawało się pewne sprawy 

wyjaśnić i liczyłam na to, takie były rozmowy, że być może uda się. Kiedy 

zmierzało to do jakiegoś wyjaśnienia to wpłynęło pismo na Radę i teraz czekamy 

na to, w jakim kierunku pójdzie ta informacja. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, nie chcę wdawać się 

tutaj, ale muszę kilka spraw tutaj poruszyć. Stan bezrobocia na koniec roku 2015: 

2827, 2016: 2484, 2017: 1945, 2018: 1818, 2019: 1534, 2020: 1815. Już do 30 

września to nie będę czytał, no bo faktycznie nie wiemy, jaki będzie wynik do 

końca roku. Wysokość podwyżek według uchwał budżetowych w latach 2015 – 

2021 taka sama dla Starostwa, jak i dla wszystkich jednostek: 2015: brak, 2016: 

5%, 2017: 3%, 2018: 6%, 2019: 5%, 2020: 5%, 2021: 5%. Nagrody i kwota roczna 

średnia w przeliczeniu na średnią ilość etatów: 2015: 106 217,00 zł, średnia: 

3 170,00 zł na osobę, 2016: 185 710,00 zł, 5 543,00 zł na osobę, 2017: 151 608,00 

zł, 4 525,00 zł na osobę, 2018: 113 600,00 zł, 3 421,00 zł na osobę, 2019: 

76 660,00 zł, 2 358,00 zł na osobę, 2020 i tutaj ja podkreślałem to i chwaliłem na 

sesji Powiatowy Urząd Pracy za tą ciężką pracę jaką w czasie COVID-u Panie 

wykonywały i 2020: nagrody 2 319,00 zł i dodatek covidowy, który był 

desygnowany wraz z dotacjami dla przedsiębiorców: 104 000,00 zł, razem daje 

to 127 900,00 zł, 4 000,00 zł od osoby. I to jest mój komentarz jakby do tej całej 

sytuacji, natomiast ja mam pytanie, bo jest tu najdłużej radnym Radny Krzysztof 

Dąbrowski, czy kiedykolwiek zdarzyła się taka sytuacja, że pomijając 

zakończenie rozmów z dyrekcją i pomijając zakończenie rozmów z Zarządem, 

przyszli tu pracownicy jakiegoś wydziału z tematem podwyżek? Uważam, że nikt 

nie jest bez winy i jeżeli jest jakaś moja wina to ja Panie bardzo przepraszam, 
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natomiast ta sytuacja, która się tutaj wydarza uważam, że nie powinna mieć 

miejsca, bo jeżeli ktoś chce politykę robić to startuje w wyborach, bo to dla mnie 

nie jest nic innego i wyobraźcie sobie Panie, ja nie chcę negować kształcenia, bo 

to samo usłyszę od nauczycieli, że dokształcali się, ja tez chodziłem na 

podyplomowe studia, każdy w jakiejś tam dziedzinie się dokształca, chociaż w 

Domu Pomocy Społecznej, gdzie Panie pracują za naprawdę niskie pieniądze czy 

Panowie, przewijając osoby niepełnosprawne, które tam leżą, nigdy tu nie było 

takiej sytuacji, nie przypominam sobie, żeby na sesji załoga przychodziła. 

Owszem, rozmawiała, w różnych konfiguracjach, bo tam komisje jeździły, 

natomiast czegoś takiego… może się mylę, może o czymś zapomniałem, albo 

może to było wcześniej, czegoś takiego nie było po prostu. Ja rozumiem, że Panie 

mało zarabiają i Panie nie są jedyną jednostką czy jedynym wydziałem, który też 

puka o podwyżki, natomiast nikt tutaj, bo przecież podwyżki… a, jeszcze jedna 

rzecz i myślę, że to Pani Dyrektor potwierdzi, że absolutnie nie wtrącałem się w 

sprawy kadrowe Urzędu Pracy, w sprawy płacowe. Jednostki podległe temu 

Zarządowi, nie wiem jak było wcześniej, mają absolutną autonomię w rządzeniu 

się sprawami kadrowymi i sprawami finansowymi, także jest mi bardzo przykro, 

że do takiej sytuacji dzisiaj doszło. Dziękuję bardzo. 

Starszy Inspektor PUP Jadwiga Kurek: Czy ja mogę odnieść się do tej 

wypowiedzi Panie Starosto? Ja bardzo przepraszam i w imieniu naszych 

pracowników, swoich koleżanek, które ośmieliły się napisać pismo do Rady 

Powiatu, ale proszę nam powiedzieć, gdzie mieliśmy pójść? Byliśmy u Pana, 

rozmawialiśmy, powiedział nam Pan, że zajmie się tą sprawą i nie zajął się Pan, 

nawet nie miał czasu dla nas, aby z nami rozmawiać. Ale uważa Pan, że 

pracownicy po 40 latach pracy zarabiając 2 820,00 zł brutto, to jest godziwe 

wynagrodzenie, prawda, dla pracownika samorządowego? Jeśli Panowie Radni 

uważają, że tak to bardzo przepraszam, że ośmieliliśmy się w ogóle napisać pismo 

i z Państwem rozmawiać. Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, to już Panu przypominam, Pan 

Waldemar Wojciechowski, pracownicy ,,Borówek”, Pan już był wtedy radnym, 

także nie mógł Pan zapomnieć tego jeszcze, to było na ulicy 3-go maja i tonem 

takim, którym Pan odpowiedział pracownikom to powiem, to jest taki ton trochę 

jakby zastraszający. No kurcze, przyszli pracownicy porozmawiać, tak. Ja mam 

nadzieję, nie wiem czy ten dodatek tarczowy jeszcze jest, bo to, że pracownicy 

przyjęli ponad 5 tys. zł wniosków tak, wypłacili pieniądze na 34 mln zł, wiemy 

że z tych funduszy szkoleniowych mamy co roku więcej pieniędzy z algorytmu, 

coraz więcej pieniędzy do wydania. To, że te pieniądze wydajemy, wydają 

pracownicy, tak, to jest jedno, ale drugie potem – rozliczyć te wnioski, które 

zostały covidowe, bo tam będzie pożyczka covidowa umorzona to będzie 
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naprawdę bardzo dużo pracy i biorąc pod uwagę to, że tych etatów się zmniejszyło 

prawie o 3, doszło dodatkowo więcej pracy i tutaj ja wiem, że zaraz się okaże 

pracownicy… najniższa krajowa nam rośnie tak i okazywać się będzie, że teraz 

będziemy mieli wszyscy wyrównane, bo teraz tak doszło do zrównania, że 

wszyscy będą zarabiać najniższą krajową i prośba jest tutaj, żeby naprawdę 

przyjrzeć się temu problemowi i przynajmniej w jakiś sposób zaradzić, żeby nie 

okazało się, że na dzień 31 stycznia Panie dostaną podwyżki, ale to już ustawową 

podwyżkę, tak. To jest takie, w sensie nawet tych nagród tak, bo jest tutaj w 

piśmie, że Powiatowy Urząd Pracy dostał 113 tys. zł i to wróciło do Starostwa, 

tak, dobrze czytam, w roku 2020, 2021 zostały przekazane dochody z obsługi 

cudzoziemców w wysokości 113 tys. zł, no to jak pracownicy, rozumiem, że 

Powiatowy Urząd Pracy dostał te pieniądze za wydanie tych wszystkich pozwoleń 

tak i te pieniądze nie zostały spożytkowane dla pracowników, którzy tym się 

zajmowali, tylko to wróciło jako dochód do Starostwa, tak. 

Starszy Inspektor PUP Jadwiga Kurek: Ja chciałam jeszcze tylko Państwu 

powiedzieć, że obsługa tarczy antykryzysowa to był dodatek 600 zł brutto co 

miesiąc przez 4 miesiące i też nie dla wszystkich pracowników, to nie wszyscy 

pracownicy otrzymali i to była praca od godziny 8:00 do godziny 20:00, w soboty, 

gdzie w ciągu 2 dni musiała być wypłata zrobiona przedsiębiorcom i my 

musieliśmy się naprawdę sprężyć i nikt nie pytał czy dostaniemy dodatki czy nie 

dostaniemy. My po prostu byliśmy w pełni zaangażowani w tą pracę, żeby pomóc 

przedsiębiorcom, bo to oni napędzają naszą gospodarkę, prawda i my nie 

pytaliśmy czy dostaniemy dodatki czy też nie. I nie wszyscy pracownicy, ale 

pracowaliśmy po 10-12 godzin, czytając przepisy prawa w soboty i w niedziele, 

pracowałyśmy w soboty a w niedzielę czytałyśmy przepisy, ponieważ w 

poniedziałek zmieniała się ustawa i trzeba było wypłacić pieniądze. I tak, jak 

powiedziałam, to nie tylko obsługa bezrobotnych, to jest praca z 

przedsiębiorstwami, mikro, którzy codziennie wydzwaniają i pytają kiedy będzie 

tarcza i pytają, to nas pytają o przepisy prawa, nie biura podatkowe. My sami się 

dokształcamy, siedzimy po nocach i czytamy, za minimalne wynagrodzenie. Jest 

to po prostu bardzo przykre, zwłaszcza dla urzędników samorządowych, którzy 

pracują po 30-40 lat. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko Pani tutaj odpowiem, że uważam, 

że te 2 800 zł to nie jest pensja zadowalająca i powiedziałem też, że Panie 

rozumiem. Rozumiem też i doceniam waszą pracę przy tarczy, natomiast sposób 

załatwienia tej sprawy moim zdaniem jest po prostu nieprawdopodobny. 

Odnośnie tylko tego, że Waldek Wojciechowski przyprowadził DPS w Borówku 

to ja nie byłem w radzie, no niestety, dlatego zadałem pytanie. 
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Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka 

Rado, to wcale dla Pań nie jest komfortowa sytuacja, że muszą tutaj być. To, że 

napisały to pismo, napisali, bo właściwie to pracownicy, szerzej, to jest już 

ostateczność, więc nie chciałbym, żeby też było tak, że dzisiejszym spotkaniem 

zostaną spalone jakieś mosty, bo widzę też niezadowolenie na twarzy Pana 

Starosty. Chciałbym, żeby po prostu traktować się partnersko. Jeżeli jest 

zgłoszona taka prośba czy sugestia, bo te zarobki są faktycznie na bardzo niskim 

poziomie, to chciałbym, żeby po prostu przysiąść do tej sprawy na poważnie i 

życiowo, żebyśmy w przyszłości mogli uniknąć takich sytuacji. Jeżeli 

powołujemy się na przykład na pracowników innych jednostek, którzy zarabiają 

również na podobnym poziomie, to ich również trzeba potraktować w sposób 

premiowany. Nie załatwiajmy też tej sprawy w sposób taki, jak powiedział tutaj, 

zasugerował Pan Śliwiński, żeby w niedalekiej przyszłości po prostu wciągnąć w 

ramach podwyżek to, co będzie się należało obligatoryjnie, jako podwyższenie 

wynagrodzenia minimalnego. Tutaj trzeba naprawdę podejść do tematu na 

poważnie, także drogie Panie i Pani Dyrektor również, mam nadzieję, że tutaj nie 

będzie jakiegoś kwasu między tymi trzema środowiskami, właściwie czterema, 

bo dyrekcją, pracownikami, radą i zarządem. Po prostu usiądźmy do tego tematu 

na poważnie i postarajmy się to załatwić. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem jak pozostali członkowie 

Zarządu, ale nie widzę możliwości załatwiania spraw poszczególnych wydziałów 

i jednostek na radzie powiatu. To jest niemożliwe, takich rzeczy się nie robi, bo 

demokracja jest na sali obrad rady, natomiast pracownicy pracują ciężko, mało 

zarabiają – zgodzę się z tym, ale no ja wiem, że radny pewnie, być może ja też 

bym mówił tak, jak niektórzy radni tutaj, ale będąc odpowiedzialnym 

człowiekiem, wiedząc jak jest w innych jednostkach, ile mamy pieniędzy i ile 

możemy dać podwyżek no to ja tak spraw nie będę załatwiał, bo za chwilę 

przyjdzie tu kolejna jednostka i panowie radni będą się też tutaj pokazywać jako 

ci, którzy chcą załatwić tu ten problem. Przecież każdy przyjdzie i powie, że za 

mało zarabia i opowie swoją historię, nad którą my się pochylimy, natomiast 

trzeba mieć skądś te pieniądze. Bo jest sytuacja taka, że i owszem, mamy na 

inwestycje dużo pieniędzy, ale na bieżące Pani Skarbnik jak wygląda sytuacja? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Na bieżące środków nie ma. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Więc po prostu no owszem, można, trzeba 

pochylić się, porozmawiać, spotkajmy się, nie spotkajmy się, pieniądze muszą 

być, dlatego uważam, że krok taki, że… no bo jaką jednostkę Państwo radni sobie 

zaproszą na następną sesję, też przyjdą i powiedzą, że za mało zarabiają. 

Radny Michał Śliwiński: Niech Pan nie ocenia nas swoją miarą. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie wchodźmy sobie w słowo. 

Każdy za chwilę… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale możemy kolejne jednostki zaprosić, 

tylko czy o to chodzi? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Za chwilę Pan Radny będzie miał 

możliwość… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja uważam, że nie o to, wszystko można 

załatwić, ale nie tak, jakby ktoś tu Zarządowi przystawia do głowy i co, kogo na 

następną sesję bierzemy, bo wszyscy za mało zarabiają, to ja jestem o tym 

przekonany. I Panie za mało zarabiają, i Borówek za mało zarabia i Muzeum za 

mało zarabia i w PZD przecież też były pisma o podwyżki. Znaczy siedzą 

dyrektorzy jednostek miejskich, czy nie chcą ludzie podwyżek u was? Czy wy 

gdybyście mieli to byście nie dali? Dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nikt 

tutaj nie przystawia pistoletu do głowy i nie wywiera jakiejś szczególnej presji. 

Chodzi o to, że jeżeli tutaj padają jakieś sygnały, że są prowadzone jakieś 

rozmowy, które już zmierzały do załatwienia sprawy, bo tak tutaj usłyszeliśmy 

no to po prostu nie palmy mostów, tylko załatwiajmy to tak, jak należy. Nie 

chciałbym dzisiaj, żeby w Panu narastało jakieś oburzenie w wyniku dzisiejszego 

spotkania, relacje pomiędzy nami powinny być takie, jakie były i po prostu 

postarajmy się to załatwić polubownie. Ja wiem, że łatwo jest doradzać z tylnego 

siedzenia i czasami może to wyglądać jako granie dobrego wujka, ale też żeby 

wybrzmiało to w sposób jasny, Pani Dyrektor już zasygnalizowała, że były 

prowadzone jakieś rozmowy, które zmierzały do rozwiązania sprawy, więc po 

prostu rozwiążmy to a dzisiejsze spotkanie potraktujmy jako po prostu katalizator 

zaistniałej sytuacji. Dziękuję.  

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowne Panie, 

jestem wdzięczny, że dzisiaj przedstawiły Panie problem płac w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. My nie byliśmy… ja nie byłem zorientowany, jakiego rzędu 

pobory, z bogatym doświadczeniem zawodowym, z bardzo dobrym 

wykształceniem Panie pobieracie. To jest żenujący i wiem doskonale, że człowiek 

chwyta się już w ostatecznych momentach takich sytuacji, jaka mogła tutaj dzisiaj 

nastąpić. Jestem bardzo wdzięczny Paniom za to, że Panie tutaj dzisiaj są i 

przedstawiają ten problem dlatego, że kto planuje budżet domowy mając takie 

pobory, wie z jakimi problemami się spotyka, wie jak trudno jest związać 

przysłowiowy koniec z końcem, ile brakuje, ile zostaje na jedzenie a przecież są 

koszty opłat i inne, które w gospodarstwie domowym występują. To są stałe 

koszty, których nie da się uniknąć. Problem płac musi być rozwiązany szeroko 
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Panie Starosto i proszę nie unikać rozmowy z pracownikami, bo najprościej jest 

powiedzieć, że nie mam i nie dam. Jest takie powiedzenie, że najedzony głodnego 

nie zrozumie, proszę sobie wziąć to do serca a tak naprawdę, jak otwieram gazetę 

to czytam, że wszyscy dostali podwyżki, więc zastanawiałem się przez moment, 

co Panie mówią, no bo Prezydent dostał podwyżkę, Premier dostał podwyżkę, 

Sejm dostał podwyżkę i my też dostaliśmy podwyżkę – za prąd, za gaz, za 

ziemniaki, za artykuły potrzeby pierwszej. Tak mają wyglądać podwyżki? Panie 

Starosto, ja Pana bardzo proszę, proszę Zarząd dziś w nowym składzie 

powołanym, pochylcie się nad sprawami pracowniczymi w naszym Starostwie. 

Jeszcze kilka minut temu mówiłem o przesuwaniu środków, zacznijcie 

gospodarsko działać, bo widać, że gdzieś te pieniądze przez palce przeciekają. 

Być może też na szczytne cele, ale człowiek jest najważniejszy. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko może przypomnę cyfry, które 

przytoczyłem tutaj: 2015: brak podwyżek dla Urzędu Pracy, 2016: 5% podwyżka, 

2017: 3% podwyżka, rok wyborczy 2018: 6% podwyżka. Pan sobie przypomni 

może kto był w Zarządzie wtedy, powiatu. Widzicie Panie, przyszłyście tutaj i 

jest polityka, jest Prezydent, jest Premier. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

niepotrzebne są te wzburzenia i te reakcje i te podteksty wszystkie. Może 

przypomnijmy sobie, 2 tygodnie temu dostaliśmy na e-maila pismo, które było 

skierowane przez Panie do Zarządu Powiatu i na pewno nie byłoby dzisiejszego 

spotkania i naprawdę nie rozumiem niepotrzebnych słów Panie Starosto w tej 

Pana pierwszej części wypowiedzi mówiącej jak to jest niedobrze jak pracownicy 

przychodzą na radę i wołają podwyżek czy żądają podwyżek. Gdyby nie 

stwierdzenie, że te Panie nie dostały żadnej odpowiedzi, Komisja Rozwoju i 

Rolnictwa na pewno nie zawnioskowałaby o spotkanie z tymi Paniami, one by 

same nie przyszły. To my, jako radni na Komisji zawnioskowaliśmy, żeby te 

Panie zaprosić i niepotrzebne są te wzburzenia i naprawdę nikt dzisiaj od was nie 

żąda decyzji, żebyście powiedzieli, że dostaną po tysiąc złotych podwyżki. 

Szanowni Państwo, ja 26 lat byłem dyrektorem różnych zakładów, przeżyłem 

Stan Wojenny jako gówniarz, dyrektor jednego z zakładów pracy i też miałem 

różnego rodzaju stresy, naciski i Bóg wie co i nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj 

rozstali się z decyzją o podwyżkach, tylko no trzeba ludziom odpowiadać na 

pisma, szczególnie, że są tak drażliwe dla nich i tak ważne i nikt od was, od 

Zarządu nie chce dzisiaj, żebyście powiedzieli, że dostaną dzisiaj podwyżki. Ale 

trzeba było 2 tygodnie temu odpowiedzieć: proszę Państwa, za 2 miesiące jest 

koniec roku, zaplanujemy wam 5-7 % podwyżki i nic więcej, dzisiejszego 

spotkania by nie było. Wiecie, nie spychajmy tak problemów. Ja naprawdę jako 

radny dzisiaj nie podpisałbym się pod żadnym wnioskiem, że my jako rada 
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głosujmy i mówmy, że trzeba dać podwyżki. Wiemy, że tych pieniędzy nie ma, 

tylko rozmawiajmy ze sobą tak bardziej po ludzku, w taki sposób, no nie wiem, 

oględny właśnie, bez niedomówień, polityki. Jest problem. Inflacja jest tak 

straszna, że każdy odczuwa to jak pójdzie do sklepu czy cokolwiek chce kupić, 

dlatego kochany Zarządzie, nikt nie żąda od was dzisiaj, żebyście powiedzieli tym 

Paniom, damy wam podwyżkę, wyjdą na spokojnie, będzie fajnie. Nie o to chodzi. 

Trzeba było odpowiedzieć dwa tygodnie temu na pismo, nie byłoby wniosku 

Komisji i nie mówmy źle o Paniach, że przyszły, bo jeden z wydziałów… ja 

wiem, że wszyscy chcą podwyżek, ale nie do końca jest wina ich, że przyszły, bo 

myśmy je jako Komisja zaprosili na tą sesję a myślę, że troszkę jest winy, że nie 

zareagowało się wcześniej, kiedy było pismo a pismo dostali też do wiadomości 

Radni. Trzeba było zareagować, bo po co nam potem, nie wiem, nie daj Boże 

przeciek do mediów, że nie wiem, Panie w Urzędzie Pracy są krzywdzone i afera 

z tego się zrobi. Wiem, że nie można dzisiaj powiedzieć tym Paniom, że dostaną 

podwyżki w jakiejkolwiek wysokości, ale uważam, że jest na to czas, żeby gdy 

jest wniosek odpowiedzieć i zamknąć temat. Dziękuję bardzo. 

Starszy Inspektor PUP Jadwiga Kurek: Chciałabym właśnie potwierdzić to, że 

gdyby Pan Starosta, który obiecał nam spotkanie po tygodniu i umówił się z nami 

na spotkanie, to ja myślę, że tego pisma by nie było a Pani Dyrektor zapewniała 

nas, że zrobiła wszystko, że prosiła o pieniądze a nie otrzymała, że w miesiącu 

maju zostało złożone pismo do Zarządu Powiatu o podwyżki 5%, na które 

również Pani Dyrektor nie dostała odpowiedzi, dlatego stąd nasza prośba do Pana 

Starosty. My sobie tego po prostu nie wymyśliłyśmy tak. Skoro prosimy Zarząd, 

w miesiącu maju wpływa pismo i od miesiąca maja Dyrektor Urzędu nie dostaje 

odpowiedzi i o tym nas informuje, że przykro mi, ale nie mogę nic zrobić, no to 

gdzie miałyśmy iść? Proszę nas zrozumieć, 2 800 zł dla pracowników 

samorządowych po 40 latach pracy to jest żenujące. Może ktoś by wyżył za te 

pieniądze w tej chwili, ale ja mam męża, który zarabia dobrze, 2 500 zł brutto, też 

zarabia w jednostce budżetowej i oni dostali, my nie. Jednostki, z tego co wiemy, 

pracownicy jednostek samorządowych na terenie naszego powiatu 5% dostały 

pieniążki w miesiącu lipcu, o nas zapomniano, dlatego prosimy o pomoc. Pani 

Dyrektor zrobiła ze swojej strony wszystko, nie otrzymała żadnej odpowiedzi, 

raczej powiedziała, że nie ma i nie będzie pieniędzy. Będą bardziej radykalne 

rozwiązania, tak jak w 2019 roku – zmniejszenie wymiarów czasu pracy i 

zwolnienia pracowników, tego możemy się spodziewać myślę pod koniec roku. 

Ale to dziękujemy bardzo, że w ogóle ktoś nas wysłuchał. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze tutaj do tej 

konkretnej sprawy uwagi? Ja bardzo proszę Radę, proszę Zarząd o to, żeby w 

miarę możliwości, jakie będą w następnym roku budżetowym uwzględniono, nie 
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tylko Powiatowy Urząd Pracy, ale pozostałe również, żeby jednak pochylić się 

nad ta sytuacją, w jakiej znajdują się pracownicy. Dotyczy to oczywiście każdego 

z nas, natomiast muszę powiedzieć tylko tyle, sam byłem przez wiele lat 

dyrektorem, wiem jakie są problemy, zwłaszcza pracowników obsługi 

administracji i musze się przyznać do jednej rzeczy takiej, że to jest właśnie 

najtrudniejsze, że ci ludzie za tą swoją pracę otrzymują takie wynagrodzenie. 

Oczywiście to nie jest wina Rady, że mają takie wynagrodzenie, natomiast 

spróbujmy też zrozumieć ich problemy i w miarę możliwości uwzględniać jednak 

podwyżki dla tych pracowników. Tutaj ja mam tylko jeszcze takie pytanie przy 

okazji, Pani Dyrektor, żeby mi udzieliła, bo taka do mnie dotarła informacja: czy 

wszyscy pracownicy otrzymywali dodatki covidowe? 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Nie, nie wszyscy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A dlaczego był podział na tych, 

którzy dostawali… 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Tylko ci, którzy przy 

Covid pracowali mogli dostać, organizacyjny wydział nie dostał, bo bezpośrednio 

nie pracował przy Covid. Takie są przepisy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rozumiem. Czyli wszyscy 

pracownicy, którzy mieli kontakt z innymi ludźmi otrzymali dodatek… 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Którzy wykonywali 

zadania wynikające z ustawy o Covid. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rozumiem. No w każdym razie nie 

zmienia to postaci rzeczy, że ja bym chciał i bardzo też o to proszę w taki sposób, 

żeby pochylić się nad wszystkimi pracownikami, no i jednak pomyśleć o tym, że 

te wynagrodzenia są dosyć niskie. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Panie 

Przewodniczący, dysponuję określonym planem finansowym, ja przedstawiłam 

tą informację pracownikom i możliwości, jakie mogę zrobić. Był moment, że 

naprawdę już szło to w dobrym kierunku. Wtedy wyglądało to tak, że w tym roku 

dostalibyśmy być może niewielkie podwyżki, co spowodowałoby zwiększenie 

planu finansowego o te 5%, które wszyscy mamy. Być może to się uda. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Trzymamy Panią Dyrektor za 

słowo, że uda się ten plan zrealizować, że te wszelkie okoliczności no troszeczkę 

potraktujemy w taki sposób, że nie było i spróbujemy, a zwłaszcza mówię, bo 

tutaj mówienie w trakcie roku budżetowego jest dosyć trudne, ale żeby jednak 

pomyśleć o tym… 
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Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Ja tylko powiem, że 

wrzesień to jest ten moment, kiedy się zwykle takie sprawy rozwiązuje, bo się 

tworzy nowy budżet… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Miejmy nadzieję, że tym razem to 

także będzie pracowity… 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek-Górzyńska: Do tego to zmierzało 

w pewnym momencie, no i nagle jest pismo dodatkowe, więc to trochę było też i 

zaskoczeniem dla mnie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś pytania? A 

jeszcze są sprawy różne, czy do spraw różnych? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, na Pana ręce chciałbym złożyć 

zapytanie. /Zał. Nr 58/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy oprócz tego są jeszcze wolne 

wnioski i sprawy różne? Nie ma. 

Ad. pkt 27 

Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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