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PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 15 grudnia 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 XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 

2018-2019. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2021 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2022 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

15. 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. 
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16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1  

Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLVI sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Witam szczególnie serdecznie Pana 

Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu, Pana Bartłomieja Karcha, który 

jest po raz pierwszy tutaj na sesji, witamy bardzo serdecznie i Pan Komendant 

chciałby kilka słów powiedzieć tak, bardzo proszę. 

Komendant KPP w Łowiczu Bartłomiej Karch: Panie Przewodniczący, Panie 

Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogłem do 

Państwa przybyć jest mi bardzo, bardzo miło, szczególnie, że ten ostatni czas nas 

dosyć mocno ogranicza, jeśli chodzi o normalne można powiedzieć 

funkcjonowanie, nie tylko mnie, ale również i Państwa, ta pandemia nam bardzo 

doskwiera. Miejmy nadzieję, że to się skończy, aczkolwiek ostatnie dni nie 

napawają optymizmem. Przyszedłem się z Państwem poznać tak naprawdę, 

zobaczyć na żywo pierwszy raz, bo nie było do tej pory okazji, większość tych 

sesji odbywała się w ramach wideokonferencji, więc nie było takiego żywego 

kontaktu. Przedstawię się może, kilka słów powiem o sobie: Inspektor Bartłomiej 

Karch, jestem Komendantem Powiatowym Policji w Łowiczu już od ładnych paru 

miesięcy, 30 stycznia miałem powierzone obowiązki na stanowisku komendanta 

i otrzymałem 16 marca już Komendant Wojewódzki Generał Sławomir Litwin 

powołał mnie na to stanowisko. Pracuję w policji już 26 rok, głównie związany 

byłem służbą z Komendą Powiatową Policji w Opocznie, przez 20 lat, następnie 

byłem Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej 

niespełna 5 lat, no i tutaj u Państwa w rodzinnym mieście, także i moim, które już 

tak traktuję jestem od tak, jak powiedziałem 30 stycznia, więc niedługo będzie 

już rok czasu. Szanowni Państwo, jestem do Państwa dyspozycji, oczywiście 

głównie w kwestiach bezpieczeństwa i porządku mieszkańców Powiatu 

Łowickiego. Jeżeli będą jakieś problemy czy potrzeby skonsultowania się w tych 

tematach czy omówienia pewnych potrzeb to jak najbardziej zachęcam do 

kontaktu, jestem tutaj cały czas w kontakcie z Panem Starostą, z Panem 

Wicestarostą w tych tematach, no i cóż, jeżeli są z Państwa strony jakieś pytania 

to oczywiście służę swoją osobą. 



3 
 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś 

pytania do Pana Komendanta? 

Radny Zbigniew Kuczyński: A z jakiego miasta pochodzę? 

Komendant KPP w Łowiczu Bartłomiej Karch: Pochodzę z Opoczna. To 

znaczy tak, w ogóle pochodzę z Kielc, natomiast mieszkam w powiecie 

opoczyńskim. Mam 46 lat, jestem żonaty, mam dwoje dzieci – dwie córki, w 

wieku 20 i 13 lat, mieszkam też pod Opocznem w małej miejscowości, to tyle o 

sobie. Myślę, że jeszcze będą ku temu okazje, żeby się spotkać i pewne kwestie 

omówić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do Pana? Jeżeli nie 

ma – my życzymy Panu co prawda już Pan jest blisko rok u nas, żeby ta służba, 

którą Państwo wykonujecie a Pan kieruje całym zespołem przynosiła jak 

najlepsze owoce, tym bardziej, że Państwo oprócz takiej rutynowej pracy macie 

teraz dodatkowo obowiązki związane z tą pandemią i odwiedzanie tych 

wszystkich, którzy są na kwarantannie i kontrolowanie czy my przestrzegamy 

tych wszystkich zasad. Mam nadzieję, że ta służba będzie Panu sprawiała wiele 

satysfakcji i będzie Pan jak najlepiej wspominał czas, który Pan tutaj w Łowiczu 

spędzi. Życzymy tego z całego serca w imieniu całej Rady Powiatu Łowickiego. 

Dziękuję bardzo za przybycie. 

Komendant KPP w Łowiczu Bartłomiej Karch: Dziękuję również. 

Ad. pkt 2 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 18 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: Jeśli mogę, proszę o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie 14: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2021”, na prośbę Pani Skarbnik jest ten punkt wprowadzony. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym wprowadzić do 

porządku obrad dwa takie wnioski, pierwszy zmieniający Uchwałę Nr I/8/2018 

Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji – ten wniosek związany jest z tym, że na poprzedniej sesji 
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doszło do zmian w poszczególnych komisjach i chodzi tutaj o uzupełnienie składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I drugi, też z tym ściśle związany, 

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

2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

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

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:30 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad w punkcie 14 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021. /Zał. Nr 3/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Cipiński, nie głosował J. Michalak/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 14 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2021”. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad w punkcie 15 punktu: 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. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Cipiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 15 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 Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad w punkcie 16 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 5/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Cipiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 16 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”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 

2018-2019. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2021 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2022 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. 
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

15. 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. 

16. 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. 

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 XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

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

protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół  

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

protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 2018-

2019. /Zał. Nr 6/ 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, materiały Państwo otrzymaliście. Czy są jakieś pytania, uwagi? 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

Raportu? Nie widzę, dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 6 

Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Państwo otrzymali plan pracy rady 

na 2020 rok, czy w związku z tym są propozycje zmiany? 

Radny Michał Śliwiński: Wczoraj rozmawialiśmy na komisji, że była 

propozycja punktów sesji lutowej wrzucenie w sesję majową a widzę, że jest i w 

lutym sesja i w maju… 

Główny Specjalista Biura Rady Beata Prus – Miterka: Bo to jest plan bieżący 

i będziemy na nim pracować. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałem to samo powiedzieć, 

ponieważ my, taka dyskusja, żeby nie było sesji lutowej, ona została poddana pod 

rozważenie przez Państwa na komisjach, rozmawialiście na ten temat. My nie 

możemy za Państwa bez Państwa decyzji podejmować, że my już zmieniamy. W 

związku z tym Państwo wiedzą o tym, że taki jest pomysł, natomiast to Państwo 

muszą wyrazić na to zgodę, żebyśmy dokonali tej zmiany, bo tak powinno być, 

więc my mnie możemy z góry założyć, że Państwo wyraziliście już zgodę. 

Słucham tutaj, co Państwo w związku z tym, jeżeli chodzi o tą sesję lutową, żeby 

nie była a … 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No tak, ja w sposób formalny chciałbym 

zgłosić tutaj zmianę w planie pracy Rady Powiatu na przyszły rok i punkty: Stan 

ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego oraz informację o 

sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego złożyć na marzec 

a informację o działalności promocyjnej na maj i w ten sposób po prostu znieść 

tą sesję lutową, bo majowa być musi a zawsze nie było tej majowej, więc po 

prostu taką zmianę proponuje.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czyli jak ja rozumiem chodzi o to, 

że w maju mamy sesję a punkt, jeśli chodzi o stan ochrony przeciwpożarowej na 

terenie powiatu i informacje o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu 

w świetle prognoz demograficznych na styczeń, tak? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Na marzec. Na początku lutego czy koniec 

stycznia jest zawsze takie zebranie sprawozdawcze ze straży, więc… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Na marzec a informacja o 

działalności promocyjnej na rzecz rozwoju powiatu łowickiego to byłby? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Na maj. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Maj. Co Państwo sądzą na temat 

tych zmian? Tu mam jeszcze taką sugestię dosyć istotną, czy jeszcze są 

propozycje innych zmian? Nie ma. W związku z tym czytam uchwałę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

/Zał. Nr 7/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Cipiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/312/2021 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2021 rok. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska za 2021 rok. /Zał. Nr 9/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli za 2021 rok. /Zał. Nr 10/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krystiana Cipińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił sprawozdanie z 

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

za 2021 rok. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Janusza Michalaka o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji 

Budżetu i Finansów za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2021 rok. /Zał. Nr 12/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Waldemara Krajewskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. /Zał. Nr 13/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Aleksandra Frankiewicza o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Aleksander Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 8 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2022 

rok. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2022 rok. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła plan pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

na 2022 rok. /Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2022 

rok. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

na 2022 rok. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krystiana Cipińskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2022 rok.            

/Zał. Nr 17/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Janusza Michalaka o przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i 

Finansów na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na 2022 rok. /Zał. Nr 18/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Waldemara Krajewskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2022 rok. 
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Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok. /Zał. Nr 19/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 20/ 

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 XLVI/313/2021 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 21/ 
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Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie, czy w stosunku do uchwały z zeszłego 

roku coś się zmieniło? W sensie tych linii, więcej, mniej, czy…? 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Tak, doszła linia nr 6, to był 

wniosek Gminy Łyszkowice, to jest ta linia Łowicz – Bobrowa – Stachlew -

Łowicz. 

Radny Jacek Chudy: Ja mam pytanie związane z tym, a właściwie powtórzę 

pytanie z podpisania tej pierwszej umowy, która była. Chciałem zapytać czy 

bilansuje się w jakiś sposób to przedsięwzięcie i jakie jest obłożenie 

mieszkańców, którzy korzystają z tego transportu zbiorowego na tych liniach? 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Dobrze, jeśli chodzi o kwestie 

finansowe to oczywiście odpowiem posługując się cyframi: za okres styczeń – 

październik, bo za ten okres mamy na razie rozliczenia, koszt funkcjonowania 

tych linii to jest 942 392,00 zł, z czego środki własne to 171 872,00 zł a dotacja 

Wojewody 770 519,00 zł, to tak mniej więcej orientacyjnie koszt powiatu to 20%, 

dołożenie dotacji od Wojewody – 80%. Natomiast jeśli chodzi o kalkulację to jest 

tak, w momencie, kiedy zaczęły szkoły chodzić od września normalnie do szkoły, 

uczniowie zaczęli chodzić do szkół to te koszty są naprawdę akceptowalne, bo 

koszt powiatu przeważnie na jednej linii to jest 1 000,00 zł i to tylko dlatego, że 

mamy zapis w umowie, że powiat musi minimum 10% tych kosztów sfinansować. 

W momencie, kiedy jest pandemia wiadomo, że te koszty, ta kalkulacja jest dużo 

gorsza, natomiast na 2022 rok jest ustawa, ta stawka 3,00 zł będzie obowiązywała 

przez cały 2022 rok. Co do kwestii społecznych, jak to ktoś na komisji z Państwa 

radnych powiedział ,,dobro dzieci jest chyba dobrem bezcennym”. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

projektu uchwały? Jeżeli nie ma to dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na 

terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 22/ 

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 XLVI/314/2021 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.           

/Zał. Nr 23/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto Łowicz. 

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 Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Gminy Miasto Łowicz. /Zał. Nr 24/ 
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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 XLVI/315/2021 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz. /Zał. Nr 25/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja mam do paragrafu 3, tam 

gdzie jest mowa o tych 30%, bo w poprzedniej tej uchwale też był taki sam zapis, 

dobrze, tak myślę, czy zostało to zmienione, bo nie pamiętam, ale tak kojarzę, że 

jest ten zapis. My zmniejszaliśmy o 30% od kwoty bazowej tak, cały czas, jak 

była kwota X to 30% zmniejszone, zostało 70% i potem z tego 70% znów 

odejmowaliśmy 30% od całej kwoty i tak naprawdę to trochę mi się wydaje 

krzywdzące było i nie to, że z tych 70% znowu odejmowaliśmy 30%, tylko od 

całej kwoty bazowej było zdejmowane potrącenie i tutaj wydaje mi się, że jakby 

można było ten paragraf w jakiś sposób zmienić, to żeby nie było tak, że po 3 

nieobecnościach nie mamy już z czego zdejmować. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rozumiem. Czy są tutaj uwagi do 

tego zgłoszonego przez Radnego punktu? Jeżeli nie ma to czy możemy 

wprowadzić do tego projektu ten punkt? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przerwa. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w 

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:10 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: W odpowiedzi na głos Radnego Michała 

Śliwińskiego spotkali się szefowie klubów powiatu łowickiego i wspólnie 

zgodnie ustaliliśmy i oczywiście składam taki wniosek, aby w paragrafie 3, tutaj 

sekwencję słów ,,ulega obniżeniu” jest obecnie ,,o 30%”, zamienić na ,,o 15%” i 

to jest jedyna zmiana w tej uchwale. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. To jak będziemy 

przyjmowali to będzie to przyjęcie uchwały z autopoprawką, jeżeli chodzi o 

paragraf 3 pkt 1. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo radni, niewątpliwie jest to zwyżka 

diety w stosunku do tej, którą otrzymywaliśmy do tej pory. Ja mam pytanie do 

Pana Starosty, czy była podwyżka dla pracowników Starostwa, zwłaszcza dla Pań 

Powiatowego Urzędu Pracy, które tutaj ostatnio nas odwiedziły i rozmawiały z 

nami o tym, jakiej wysokości pensje i pobory mają. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeżeli idzie o Urząd Pracy to z tego, co 

wiem to Pani Dyrektor nie dała podwyżek w tym roku, natomiast generalnie w 

powiecie i w jednostkach były 5% podwyżki. Natomiast jeśli idzie o Urząd Pracy 

to tą kwestię, która tutaj była dyskutowana na sesji to nie, natomiast Urząd Pracy 

też w tym roku dostał 5% podwyżkę, jak co roku. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy odpowiadając jeszcze na to, co Pan Starosta 

powiedział, bo tak, Panie były i wiedziały o tym, że w budżecie, z tego co mówiły 

przynajmniej na sesji, w budżecie Urzędu Pracy tych pieniędzy nie było i teraz 

kwestia czy dosypie Zarząd do tego w jakiś sposób na przyszły rok, bo w tym 

roku się tego nie da rozumiem już, ale na ten przyszły rok czy w jakiś sposób, 

żeby nie okazało się, że minimalna nam teraz wzrasta i pracownicy, którzy 

pracują dłużej, zrównują im się te pensje z pracownikami, którzy przychodzą 

dopiero do pracy, tak, to tak w tym temacie. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja w poprzednim Zarządzie 

odpowiedzialny byłem za finanse i chyba najczęściej współpracowałem z Panią 

Skarbnik. Na czas, kiedy Panie były tutaj u nas na sesji sprawdziłem budżet i w 

budżecie, jeszcze na tamten okres było więcej niż 5% rezerwy, więc nie znam 

przyczyny, dla których tych podwyżek nie było. 

Radny Michał Śliwiński: To teraz jeszcze mam takie pytanie, czy ta uchwała, 

którą mieliśmy poprzednio, jeśli chodzi o diety, w jakiś sposób nie spełniała 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie 
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maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu? Bo wiemy o tym, że to 

rozporządzenie określa maksymalne stawki tak, a nie minimalne, podobnie jak 

czy to zostało wrzucone można powiedzieć do jednego worka, jak ustawa z 21 

listopada, jeżeli chodzi o pracowników samorządowych tak, tutaj w tej ustawie 

jest akurat minimalna określona i maksymalna. W tej, jeżeli chodzi o diety jest 

określona tylko maksymalna kwota i tutaj zostały właśnie zaproponowane zmiany 

w tej uchwale. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Na to pytanie odpowiem ja. 

Chciałbym poinformować Wysoką Radę o tym, że oczywiście, że takie są zapisy, 

które przedstawił Pan Radny. W związku z powyższym, kiedy pojawiła się ta 

kwestia doszedłem do wniosku i to mówiłem też i w środkach masowego 

przekazu, że będę się chciał spotkać z przedstawicielami szefów klubów i 

porozmawiać na ten temat, czy i w jaki sposób zmieniamy te zasady, które 

wynikają z tych zmian, czy pozostajemy bez żadnych zmian czy wprowadzamy 

jakiekolwiek zmiany - to chciałem, żeby zostało przeprowadzone na zasadzie 

szerokiej, takiego porozumienia między poszczególnymi radnymi. Odbyło się 

takich spotkań kilka i na tych spotkaniach przedstawiciele poszczególnych 

klubów prezentowali swoje stanowiska. Następnie prosiłem o to, żeby to 

stanowisko, które zostało wypracowane w czasie naszej dyskusji zostało 

przedstawione przez szefów klubów pozostałym radnym, żeby się do tego 

ustosunkowali i po takich rozmowach to jest wypracowane przez nas stanowisko. 

Oczywiście mam na myśli tutaj szefów klubów i ja również uczestniczyłem w 

tych spotkaniach i to jest odpowiedź na Pana pytanie dotyczące okoliczności 

zmian związanych z kwestią diet radnych. Tutaj zwracam uwagę na to, co 

powiedziałem, staraliśmy się, żeby to była jednak rozmowa szeroka, 

kompleksowa, dotycząca tego zagadnienia, nie ukrywam dosyć trudnego, myślę, 

że dla wszystkich.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że w innych 

kwestiach już to będzie w zwyczaju, czy światopoglądowych czy innych też 

będzie Pan spotykał się z przewodniczącymi klubów i rozmawiał, bo widzę, że 

przy chociażby tej Karcie czy tam LGBT jak to nazywać, czy Matce Boskiej nie 

można było się spotkać i porozmawiać, ale przy tej kwestii zaczęliśmy i to tak 

będzie już, tak? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Odpowiem na to pytanie w ten 

sposób, że Panie Radny to, że te spotkania się odbyły i ja je zorganizowałem to 

było efektem prośby radnych. Ja osobiście uważałem, że to jest propozycja, która 
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jest sensowna i warto porozmawiać. Jeżeli chodzi o przyszłość, ja zawsze jestem 

otwarty i takie spotkania mogę organizować, pod warunkiem oczywiście, że radni 

się do mnie z taką prośbą zwrócą. Ja mówię, od tego jestem, ja się nie uchylam 

od takich rozmów, jest to jak najbardziej zasadne, że mogliśmy, zresztą nie 

ukrywam, że te rozmowy, które prowadziliśmy były dosyć długie, w związku z 

tym każdy z nas znalazł czas, żeby się spotkać i przedyskutować te kwestie. 

Powtarzam, temat jest dla mnie i myślę, że dla każdego z Państwa dosyć trudnym 

tematem. Natomiast odpowiadając jeszcze raz na tą uwagę, ja jestem do 

dyspozycji, również w sprawach światopoglądowych. Czy ktoś jeszcze ma 

tutaj…? 

Radny Jerzy Wolski: Tak, ja potwierdzam, dziękuję za zaproszenie, 

uczestniczyłem w tych rozmowach, jako przedstawiciel naszego klubu radnych i 

tak, jak w tych sprawach, co Michał przed chwilą powiedział i sprawach, czy 

światopoglądowych czy w dzisiejszej kwestii powiedzmy, w sprawach trudnych, 

jak Pan Przewodniczący dzisiaj powiedział, to nie jest taka sprawa codzienna. Nie 

będzie, przynajmniej u nas żadnej dyscypliny klubowej. Oczywiście moi koledzy 

byli na bieżąco informowani o rozmowach, które toczyliśmy, tutaj cyfry moim 

kolegom były znane, ale to, co powiedziałem wcześniej na naszym spotkaniu – 

na pewno dyskusja, polemika jakaś będzie, absolutnie każdy ma prawo tutaj 

zabrać głos, a jakie będzie głosowanie? Absolutnie żadnej dyscypliny klubowi w 

tego typu sytuacjach, tak jak dziś nie będzie, stąd też należy się spodziewać 

dyskusji, polemiki, zapytań i dlatego w tym miejscu jesteśmy. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja jeszcze tylko jedną rzecz 

chciałem dopowiedzieć – nigdy nie było moją intencją, żeby nie było 

jakiejkolwiek dyskusji później, tylko że uznaliśmy wszyscy wspólnie, że warto 

się spotkać i na ten temat porozmawiać, natomiast jak będzie na sesji to my nic 

na ten temat nie rozmawialiśmy, bo to jest sprawa indywidualna każdego radnego 

i każdy radny ma prawo wypowiedzieć się w tej sprawie, jak najbardziej. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

/Zał. Nr 26/ 

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

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 1 
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Podjęli Uchwałę Nr XLVI/316/2021 RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. /Zał. Nr 27/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, tutaj akurat w tym konkretnym 

przypadku nas do tego zobowiązuje ustawa, żebyśmy zmienili pensje starosty, 

aczkolwiek po tym projekcie budżetu, który przedstawiliśmy wydaje mi się, że 

niekoniecznie zasługuje na więcej, ale tą minimalną, którą mamy w ustawie 

jesteśmy zobowiązani przyjąć dla Pana Starosty, dlatego składam propozycję, 

żeby składniki tego wynagrodzenia w tej uchwale zmienić i tak, wynagrodzenie 

zasadnicze 7 600,00 zł, dodatek funkcyjny 3 450,00 zł – to jest w maksymalnej 

wysokości, dodatek specjalny to jest w wysokości 30% dodatku funkcyjnego i 

zasadniczego, tj. 3 315,00 zł, razem daje to kwotę 14 365,00 zł, to jest ździebko 

więcej niż minimalna, dodając do tego, jak Pan Przewodniczący powiedział w 

uzasadnieniu, do tego nie wlicza się stażowego a poprzednia pensja była ze 

stażowym 10 524,00 zł, to będzie i tak wzrost wynagrodzenia o 5 209,00 zł dla 

Pana Starosty. Trzeba też brać pod uwagę to, że razem z pensją Pana Starosty 

zmieni się też wynagrodzenie członków Zarządu etatowych, tak i też trzeba wziąć 

pod uwagę, że jest tabela określająca wynagrodzenia dla wicestarosty, dla 

członków zarządu płatnych, my mamy niepłatnego, ale dla Pana Wicestarosty się 

ta pensja też zmieni i ja jestem, powiem tak troszkę… w uchwale, którą 

przedstawiono nam mamy 10 203,00 zł podstawy, bo od tego się liczy stażowe, 

jest to sprytnie przemycone, maksymalne zasadnicze dla naszego powiatu to jest 

10 430,00 zł, no tutaj 200,00 zł jest mniej, ale wtedy wedle tej uchwały, którą 

przedstawiono nam do procedowania, pensja Starosty z 10 tys. zł wzrosłaby 

prawie do 19 tys. zł, a przy obecnej sytuacji budżetowej, jaką mamy myślę, że to 

jest skok za duży, także zgłaszam poprawki do tej uchwały. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Ja takie dwa aspekty tylko tak na szybko, nie 

zgadzam się z Panem wnioskiem oczywiście, wniosek, który był postawiony – 

nie zgadzam się z nim i jeszcze chciałem zaznaczyć, że niestety Panie Radny 

Michale Śliwiński źle Pan to policzył, jak Panu wyszło, że to jest 14 365,00 zł, 

kiedy minimalna pensja Starosty może być 14 435,20 zł. To, co Pan powiedział 

jest niezgodne ze stanem prawnym nawet, jeszcze chciał Pan dać mniej niż to 
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prawo przewiduje, jako pensja minimalna, z tego co Pan powiedział i dziękuję 

bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Minimalna jest 14 435,20 zł tak? 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: Tak, a z moich zmian wychodzi 14 360…. a, dobra, 

teraz widzę. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, dziś odbyłem przed tą sesją bardzo 

trudną rozmowę, obiecałem, że wywiąże się z tego, więc to niniejszym czynię. 

Otrzymałem od pewnej grupy osób dokumenty, które świadczą jasno, z których 

wynika, że Pan Starosta tak naprawdę nie powinien w ogóle pensji dostawać, 

ponieważ prowadzi działalność gospodarczą. Ja przejrzałem te dokumenty i 

obiecałem, że przekażę je Panu Przewodniczącemu, więc to zrobię. One są z 14 

grudnia i z 15 grudnia, otrzymałem te dokumenty, więc niezwłocznie Panu 

Przewodniczącemu przekażę. Nie ma Pana Starosty, bo chciałbym zapytać czy 

ma zgodę może Pana Wojewody na prowadzenie tej działalności i sprawa by była 

zamknięta, bo jeżeli ma to jest wszystko okej i nie łamie tym samym ustawy z 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. Także przekazuję Panu Przewodniczącemu KRS i ustawę, 

którą otrzymałem dzisiaj. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Ponieważ jest to 

taki poważny zarzut, w związku z tym trudno nam się w tej chwili wypowiadać, 

jeżeli Pan Starosta jest nieobecny. W związku z powyższym myślę, że 5-

minutowa przerwa… 

Radny Zbigniew Kuczyński: Powinniśmy przerwę zrobić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, ale ja chciałem zapytać, może 

orientujecie się, Pan Starosta wyszedł i… 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Dobrze, ja powiem dwa słowa, jeśli mogę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, ale myślę, że w tej sprawie 

poczekamy na Pana Starostę, no bo to wydaje się nam najbardziej logiczne. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Z tego co wiem to nie jest zgodne ze stanem 

faktycznym i jeśli chodzi o KRS mam z tym pewne doświadczenie Szanowni 

Państwo dlatego, że jak byłem radnym miejskim gdzieś chyba około roku 2010 

myślę, może 2011 to też miałem taką sytuację, że był na mnie donos do Urzędu 

Wojewódzkiego i w KRS widniało, że jestem w zarządzie stowarzyszenia, z tym, 

że to są dane, które były już wtedy od dłuższego czasu nieaktualne i to się wiąże 

troszeczkę ze specyfiką wpisywania danych do KRS-u, która jest często bardzo 

opóźniona tak i może być tak, że załóżmy są pewne działalności gospodarcze, 
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gdzie się zmienia zarząd i często tam procedura wpisywania do KRS-u tej zmiany 

jest bardzo długa, mimo tego, że ta osoba w zarządzie już nie jest i tak było w 

sytuacji u mnie, gdzie był donos szanownego mieszkańca naszego powiatu na 

mnie i to nie był stan faktyczny. Z tego co wiem to Pan Starosta nie prowadzi 

działalności gospodarczej od czasu dłuższego niż jest starostą. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, biorąc pod uwagę te 

okoliczności, które są, ja odpowiem jeszcze Panu Gołaszewskiemu najpierw. 

Zmiany w KRS-ie dokonują się bardzo szybko. Ja ostatnio robiłem strażackie i w 

ciągu 3 tygodni dostałem a tutaj mamy 3 lata już odkąd Pan Starosta jest starostą, 

także nie wierzę, że to nie zostało jeszcze zmienione, bo dokumenty wpłynęły i 

nie zostało zmienione. Także biorąc pod uwagę te okoliczności, które są, 

proponowałbym zdjąć ten punkt z porządku obrad i jak wyjaśnimy tą sprawę to 

będziemy dalej procedować. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, albo nie, 

tu nie ma co wyjaśniać, bo sprawa jest tak naprawdę bardzo prosta, więc chyba 

Pana wniosek tak naprawdę zasadny chyba nie jest. Wiadomo, że pomówienia 

mogą być różne, często są to kłamstwa. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Państwa, ja powiem jedną 

rzecz. Ja chciałem zwrócić się do Państwa z taką oto uwagą: nasza rozmowa nie 

ma żadnego sensu, jeśli nie ma osoby zainteresowanej. Tutaj mamy wtedy 

konkretną odpowiedź na postawione zarzuty. W związku z tym ogłaszam 10-

minutową przerwę… Przepraszam, jeszcze Radny Janusz Michalak. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja nie będę się wypowiadał na 

temat zapisów KRS-u, tylko chciałem wrócić do wysokości wynagrodzenia Pana 

Starosty… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: O już jest, przepraszam, nie będzie 

przerwy. 

Radny Janusz Michalak: Ja uważam, że ta kwota nie jest zbyt wysoka, jeśli 

chodzi o Pana Marcina Kosiorka. Chyba najlepszym by było, gdyby była 

możliwość prowizyjnego ustalenia wynagrodzenia. Wszyscy chyba się muszą 

zgodzić, że tyle, ile pieniędzy płynie do powiatu zewnątrz no to nie jest ani moja 

zasługa ani Państwa zasługa, tylko głównie Pana Starosty. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, tutaj wpłynęły do 

mnie 2 pisma od Pana Radnego Jacka Chudego, który w trakcie naszej rozmowy 

na temat wynagrodzenia Starosty stwierdził, że nasza dyskusja jest 

bezprzedmiotowa, ponieważ Pan Starosta nie powinien otrzymywać żadnego 

wynagrodzenia, ponieważ jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jako ten, który 
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prowadzi działalność gospodarczą. Bardzo bym prosił Pana Starostę o odniesienie 

się do tego zarzutu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja bym poprosił o 5 minut przerwy, za 

chwilę ja odpowiedni dokument przedstawię i ta dyskusja będzie niepotrzebna. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40 ogłosił przerwę w 

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:55 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, Starostą wybrany 

zostałem 26 listopada 2018 roku, będąc założycielem i prezesem firmy i 22 lutego 

2019 roku aktem notarialnym zrzekłem się na rzecz osoby trzeciej tej firmy i 

przekazałem wszystkie udziały, bo to była spółka, jest, istnieje, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ale non profit, czyli nie nastawiona na zysk i 

dalsze działania związane z prowadzeniem i dokumentacją tej firmy należą do 

osoby trzeciej. Ja tutaj po konsultacji z prawnikiem nie mogę Państwu pokazać 

tego aktu, widział go Przewodniczący, ja tutaj zasłoniłem te dane wrażliwe osoby 

trzeciej. W lutym 2019 roku również zwrócił się Urząd Wojewódzki w Łodzi z 

zapytaniem o właśnie te kwestie, gdzie to zostało wyjaśnione i pismo do 

Wojewody zostało przesłane, także informacje te nie są zgodne ze stanem 

faktycznym, który tutaj został przedstawiony i pozostawiam resztę bez 

komentarza. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie no i tylko 

tyle. Byłem, czułem się i obiecałem w obowiązku tutaj przedstawić te otrzymane 

dokumenty, wyjaśnienie rozumiem tutaj, że Pan Starosta udzielił i tutaj bardzo 

Panu dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, a to pismo od Wojewody to 

rozumiem, że przechodziło też przez Pańskie ręce tak? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: To możemy się z tym pismem zapoznać, z 

wyjaśnieniami? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo proszę radnych, żeby 

każdy mógł się zapoznać z pismem. 
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Radny Zbigniew Kuczyński: Panie Przewodniczący, ja tylko zapytam – te 

dokumenty, które przedstawił Pan Jacek Chudy z jaką są datą, wyciąg z KRS-u? 

Radny Jacek Chudy: Z wczorajszą. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo tutaj, jak Pan Starosta 

tłumaczy okej, rozumiem, że Pan ten akt notarialny przeglądał tak i jest tam też 

rezygnacja, że Pan Starosta rezygnuje z zarządu, bo to nie tylko chodzi, że udziały 

w tej firmie, tylko chodzi o to, że nie można zasiadać w zarządach i tutaj taki 

dokument jest potrzebny, że się zrzeka bycia członkiem zarządu, tak? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. Natomiast muszę powiedzieć 

w ten sposób: Państwo otrzymaliście konkretną odpowiedź. Ponieważ naszą sesję 

można oglądać, ona jest rejestrowana, w związku z powyższym każde słowo, 

które wypowiadamy… otrzymaliśmy informację od Pana Radnego Jacka 

Chudego, konkretną, dotyczącą tego, że Pan Starostwa prowadzi nadal 

działalność gospodarczą, Pan Starosta stwierdził, że takiej działalności nie 

prowadzi i to jest stan faktyczny na dziś, na podstawie dokumentów, to jest odpis 

aktu notarialnego i pismo, które jest skierowane do Wojewody Łódzkiego, wtedy 

Pana Zbigniewa Raua i to jest stan, który jest na dziś i mam nadzieję, że to nie 

powinno budzić żadnych wątpliwości. Natomiast powtarzam raz jeszcze, każdy z 

Państwa ma prawo w tej sprawie się wypowiadać, w związku z tym… Natomiast 

ja muszę powiedzieć w ten sposób, że Pan Radny Michał Śliwiński przed 

wystąpieniem Pana Radnego Jacka Chudego zaproponował taki wniosek 

dotyczący wynagrodzenia Starosty, w związku z tym bardzo bym prosił Pana 

Radnego o podawanie sum, ponieważ ten wniosek zostanie poddany pod 

głosowanie. 

Radny Michał Śliwiński: Wynagrodzenie zasadnicze 7 700,00 zł, dodatek 

funkcyjny 3 450,00 zł, takie składowe, dodatek specjalny 3 345,00 zł, co daje nam 

kwotę 14 495,00 zł. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, bo 

dalej idący wniosek był o zdjęcie tego punktu w ogóle z obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja pamiętałem ten wniosek Pana 

Radnego dotyczącego naliczania, jakie powinno być to nowe wynagrodzenie 

Starosty, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że mi się wydaje, że wniosek 

został postawiony wtedy, kiedy nie było Pana Starosty i nie mógł się do niego 

odnieść, w związku z tym dzisiaj mamy teraz taką sytuację, że Starosta się odniósł 
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do tego wniosku, ci którzy składali ten wniosek stwierdzają, że odpowiedź 

otrzymali, w związku z tym nie widzę powodu, chyba że Państwo uważacie 

inaczej, bo to jest kwestia zgłoszenia wniosku. Ja tylko interpretuję ten stan, który 

jest dziś. Rozumiem, że Pan Radny Michał Śliwiński podtrzymuje czy wycofuje 

wniosek dotyczący zdjęcia tego punktu z porządku obrad? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli przejrzał Pan dokumenty 

i uważa Pan, że jest wszystko w tych dokumentach w porządku, bo ja nie 

widziałem aktu notarialnego, że Pan Starosta też udziały to jest jedno, bo Pan 

Wojewoda pytał się w tym piśmie głównie o udziały, nie ma tam mowy o 

zarządzaniu, ale zarządzanie też jest, no nie może być w zarządzie, także tutaj, 

jeżeli Pan przejrzał te dokumenty i uważa Pan, że jest wszystko w porządku to ja 

ten wniosek wycofuję. To jest na Pańską odpowiedzialność. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy powiem jedną rzecz, tak 

postawienie sprawy to jest pewnego rodzaju stawianie mnie, jako osoby, która 

jest alfą i omegą, która się na wszystkim zna i ma wypowiedzieć się. To nie tak. 

Ja na podstawie swojej wiedzy, tego co widziałem mogę się wypowiadać, 

natomiast składanie mnie, robienie autorytetu prawnego no trochę jest chyba za 

daleko idącym wnioskiem. Ja tylko powtarzam, Państwo, jeżeli macie 

wątpliwości a odnoszę wrażenie na podstawie tego, co Pan mówi są wątpliwości, 

takie wątpliwości przecina się w ten sposób: zgłaszam wniosek o zdjęcie tego 

punktu z porządku obrad i wtedy nie mamy tej dyskusji takiej czy ja się 

zapoznałem tak inaczej. Powtarzam, uważam, że to jest uczciwie postawiona 

sprawa. Jest wniosek, głosujemy, każdy się do tego odnosi i myślę, że przecież 

nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przegłosować i wniosek Pana dotyczący 

wysokości wynagrodzenia i wniosek zdejmujący ten punkt z porządku obrad. 

Przecież można to zrobić. 

Radny Michał Śliwiński: Wie Pan, równie dobrze może Pan zarządzić przerwę 

i wyjaśnić tą sprawę czy na pewno jest wszystko dobrze czy nie. No trudno jest 

mi się wypowiadać teraz, bo ja i tak do tego dokumentu wglądu nie będę miał 

Panie Przewodniczący, dziwne, żebym miał nawet. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy powiem w ten sposób, 

ponieważ to jest odpis aktu notarialnego, w związku z tym to nie są takie 

dokumenty, które są powszechnie dostępne, natomiast muszę powiedzieć tylko 

tyle, że… ad vocem Radny Waldemar Krajewski. 



24 
 

Radny Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja składam wniosek, 

który był dalej idący i to, co padło przed zgłoszeniem przerwy, żeby przegłosować 

ten wniosek Radnego Śliwińskiego, który był dalej idący, czyli o zdjęciu tego 

punktu i urwiemy tutaj spekulacje i dyskusje jakiekolwiek. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:05 ogłosił przerwę w 

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem Radnego 

Michała Śliwińskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 13: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego.           

/Zał. Nr 28/ 

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

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

Za     – 3 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 1 

Nie podjęli wniosku Radnego Michała Śliwińskiego o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 13: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z tym, że przed 

złożeniem przez Pana Michała Śliwińskiego wniosku dotyczącego zdjęcia z 

porządku obrad uchwały dotyczącej ustalenia kwestii związanych z 

wynagrodzeniem Starosty, Pan Radny Michał Śliwiński zgłosił wniosek o to, 

żeby to uposażenie wynosiło: zasadnicze 7 700,00 zł, dodatek 3 450,00 zł i 

specjalny 3 345,00 zł, łącznie 14 495,00 zł. Chciałbym, żebyśmy ten wniosek 

również przegłosowali. 

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

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:20 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem Radnego 

Michała Śliwińskiego o zmianę kwot wynagrodzenia Starosty Łowickiego na: 

wynagrodzenie zasadnicze – 7 700,00 zł, dodatek funkcyjny - 3 450,00, dodatek 

specjalny – 3 345,00 zł, razem 14 495,00 zł. /Zał. Nr 29/ 

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

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

Za     – 4 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 0 

Nie podjęli wniosku Radnego Michała Śliwińskiego o zmianę kwot 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego na: wynagrodzenie zasadnicze – 7 700,00 zł, 

dodatek funkcyjny - 3 450,00, dodatek specjalny – 3 345,00 zł, razem 14 495,00 

zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z powyższym będziemy 

głosowali teraz uchwałę dotyczącą wynagrodzenia Starosty tą, którą ja 

przeczytałem wcześniej. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 30/ 

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

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

Za     – 13 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/317/2021 RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. /Zał. Nr 31/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałem zapytać się, nie wiem czy już był 

rozstrzygnięty przetarg na most czy jeszcze nie, czy jest możliwość, że 

podpiszemy go w tym roku czy będziemy mieć sesję jeszcze jedną, żeby to w 

niewygasy wrzucić czy w inny sposób…. a 2-letnie to jest, dobrze, dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem tylko tak w kwestii formalnej 

do Pana Przewodniczącego, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy już przechodzimy 

do głosowania, Pan zadaje pytanie, nikt nie podnosi ręki i wtedy, kiedy już 

przechodzimy do głosowania to jest podnoszenie ręki i zabieranie głosu, żeby 

jednak pilnować się tych pewnych zasad, bo to wprowadza niepotrzebny bałagan 

i jeżeli ktoś to ogląda to to sprawia to wrażenie, że my tu nie panujemy nad czymś 

a to tak wcale nie jest. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja zanim oddam głos 

Panu Michałowi Śliwińskiemu informuję, że na monitorze nie miałem żadnej 

osoby, która chce zabrać głos, dlatego przystąpiłem do procedowania. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja nie usłyszałem pytania czy 

są jakieś pytania i dlatego to przeleciało, no ojejku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dlatego ja z kolei mówię, że nie 

miałem, w związku z czym przystąpiłem do głosowania. Troszeczkę to wyszło… 

Radny Michał Śliwiński: Zgłaszamy się do dyskusji jak jest pytanie, tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania w takim razie? Jeżeli 

nie ma to przystępujemy do głosowania. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021. /Zał. Nr 32/ 

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 XLVI/318/2021 RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. /Zał. Nr 33/ 
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Ad. pkt 15 

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: Ta nasza uchwała właśnie dotyczy 

uzupełnienia składu tej komisji i bardzo bym prosił Państwa o zgłaszanie 

kandydatów i jeszcze jedna taka moja prośba, bo dzisiaj… ja nie mam takiego 

zwyczaju, żeby komukolwiek zwracać uwagę, ale dzisiaj jesteśmy tacy bardzo, 

każdy bardzo dużo mówi. Nie ukrywam, że bardzo jest trudno prowadzić, jak 

wszyscy mówią. Ja bardzo proszę o to, żeby po prostu… pójdzie nam to sprawnie 

i myślę, że to będzie takie najlepsze… Proszę kandydatów do Komisji Skarg i 

Wniosków, uzupełnienie składu. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić do tejże 

komisji Panią Barbarę Kołodziejczyk. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Radna Barbara 

Kołodziejczyk wyraża zgodę? 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inni 

kandydaci do Komisji Skarg i Wniosków? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 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.      

/Zał. Nr 34/ 

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 XLVI/319/2021 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 

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

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /Zał. Nr 35/ 
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Ad. pkt 16 

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. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 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 36/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, K. Cipiński/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/320/2021 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 37/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ przyjęcie poprzedniej 

uchwały było warunkiem wprowadzenia do porządku kolejnej uchwały, dlatego 

też wnoszę do wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:40 ogłosił przerwę w 

obradach XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:45 wznowił obrady 

XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad w punkcie 17 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

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

listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 38/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, K. Cipiński, nie głosowała B. Kołodziejczyk/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 17 punkt: Rozpatrzenie projektu 

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

dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych 

i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 

2018-2019. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2021 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2022 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. 
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

15. 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. 

16. 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. 

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

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

19. 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. 

20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

23. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 17 

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

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, chciałbym 

zaproponować i proponuję Piotra Gołaszewskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy Członek Zarządu 

Piotr Gołaszewski wyraża zgodę? 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Tak. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inni 

kandydaci? Nie widzę. 

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 Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 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 39/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, K. Cipiński/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/321/2021 RPŁ zmieniającą 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 40/ 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 41/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, K. Cipiński/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 
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Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/322/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 42/ 

Ad. pkt 19 

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. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. /Zał. Nr 43/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Słoma, K. Cipiński/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLVI/323/2021 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 44/ 

Ad. pkt 20 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 45/ 



33 
 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie zostało Państwu przesłane, 

jeżeli są jakieś pytania to tutaj w gronie Zarządu możemy odpowiedzieć na nie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, Szanowni Państwo chciałem zapytać, bo 

dokonaliście, jako Zarząd wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na dostawę 

energii elektrycznej dla powiatu łowickiego i jednostek organizacyjnych za 

kwotę, tu jest podana, ale chciałem zapytać, może w procentach czy w kwocie, o 

jaką kwotę wzrosło to do okresu ubiegłego? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pan Starosta udzieli 

odpowiedzi czy kolejne będzie tutaj… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To jest wzrost o jakieś 70-80%. 

Radny Michał Śliwiński: Ja może nie tyle do sprawozdania, bo jeszcze tego w 

sprawozdaniu nie ma, ale dzisiaj chyba było otwarcie ofert na most. Coś wiemy 

czy kwotowo się możemy zmieścić w tym, co mamy zabezpieczone czy 

drastycznie poszło w górę? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Oferty zostały otwarte i są analizowane. 

Dziękuję. 

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

Zarządu? Nie widzę. 

Ad. pkt 21 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 29 października w Bazylice 

Katedralnej w Łowiczu brałem udział we mszy świętej w intencji Biskupa Józefa 

Zawitkowskiego w 1 rocznicę jego śmierci, 10 listopada uczestniczyłem w 

powiatowo-miejskich obchodach z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, 11 listopada brałem udział w obchodach uroczystości patronki 

Diecezji Łowickie – Świętej Wiktorii, 24 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu 

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

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

27 listopada przy pomniku Artura Zawiszy Czarnego w Łowiczu brałem udział w 
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uroczystości patriotycznej związanej z przypadającym w listopadzie 188 rocznicą 

śmierci Artura Zawiszy Czarnego oraz 191 rocznicą wybuchu powstania 

listopadowego. 1 grudnia uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Powiatu, 

11 grudnia uczestniczyłem w obchodach 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce 

stanu wojennego, 11 grudnia brałem udział w Wigilii Mazowieckiego Związku 

Pszczelarzy, 13 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Czy są pytania? 

Jeżeli pytań nie ma to ja jeszcze, zanim przejdę do kolejnego punktu, myślę, że 

jest to widoczne, że jesteśmy z Panią Beatką we dwoje. Od czasu, kiedy nie mamy 

wiceprzewodniczącego troszkę już minęło, ja w czasie spotkania z szefami 

klubów o tym wspomniałem, żeby zastanowić się nad tym, żeby pojawiły się 

kandydatury i żeby można było wybrać drugą osobę do prezydium. W związku z 

powyższym taka moja prośba o to, żeby na następnej sesji już jednak zgłaszać 

kandydatów i dokonać takiego wyboru. Nie ukrywam, że jest to bardzo potrzebne 

i przyznam się szczerze, już ten czas, który jest od momentu, kiedy Pan Waldek 

nie jest wiceprzewodniczącym jest trudniej, w związku z tym bardzo proszę o to, 

żeby jednak druga osoba, która będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącego no 

znalazła się, to jest taka moja prośba do Państwa. Ja nie mogę narzucić i 

powiedzieć kto, to jest decyzja i wniosek ze strony radnych i bardzo bym prosił, 

żeby tutaj radni stanęli na wysokości zadania i na następnej sesji, żebyśmy mogli 

wybrać wiceprzewodniczącego. To moja prośba, jest troszeczkę czasu na 

zastanowienie się i bardzo bym prosił, żeby na następnej sesji pojawiły się 

kandydatury i żebyśmy mogli wybrać wiceprzewodniczącego. 

Ad. pkt 22 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj Pani Beatka przekazuje mi 

takie pismo, które trafiło do nas, to jest skarga, ta skarga jest rozpatrywana przez 

Pana Starostę, to jest jedyny organ właściwy, natomiast w tej skardze, która 

została skierowana do Pana Starosty jest do wiadomości Rady Powiatu 

Łowickiego. Ponieważ my się umówiliśmy, że każda taka sytuacja wiąże się z 

tym, żeby Rada była poinformowana, w związku z tym informuję, że taka skarga 

wpłynęła, ona tutaj dotyczy budynku mieszkalnego. My nie jesteśmy władni, 

żeby się wypowiadać co do zasadności tej skargi, natomiast ja mam obowiązek 

przedstawienia Państwu tej skargi i ona trafi drogą mailową do Państwa, każdy 

będzie mógł się z nią zapoznać, ale na forum Rady chciałbym, żeby ta informacja 

została Państwu podana, że taka skarga i Rada została o tym poinformowana a 
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każdy z Państwa otrzyma tą informację. To z mojej strony byłoby, jeżeli chodzi 

o te sprawy różne, teraz oczekuję od Państwa. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ja czuję się w 

obowiązku podziękować Państwu radnym za pochylenie się nad moim 

wynagrodzeniem. Jest to okazja, żeby… no prawie wszyscy jesteśmy no już 

trochę po połowie kadencji, która może być trochę dłuższa do takiego 

podziękowania za dotychczasową pracę, bardzo dziękuję Panu Markowi 

Jędrzejczakowi za bezstronne naprawdę i takie kompetentne, mimo czasem 

trudnych sytuacji i prowadzenie sesji i za pracę, którą wykonuje. Bardzo dziękuję 

Państwu radnym a zwłaszcza tym i to nie mówię teraz o barwach jakichś 

klubowych, tylko bardziej o tym, że wiem, że jest tutaj duża grupa radnych w 

naszej Radzie, którym przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy szli do przodu, 

jako powiat się rozwijali i cieszę się, że ja też to widzę i widzę to zrozumienie 

wasze bardzo często w różnych sytuacjach mimo, że coś nas tam może i dzieli, 

ale to bardzo wszystkim dziękuję, którzy naprawdę traktują to dobro powiatu w 

taki sposób, w jaki w działalności publicznej powinno się traktować. Bardzo 

dziękuję Wicestaroście Piotrowi, z którym uzupełniamy się i nawzajem 

wspieramy bardzo często, traktując po partnersku to, co robimy. Bardzo dziękuję 

Tadeuszowi i Januszowi, Piotrowi – członkom Zarządu, którzy do tej pory nas 

tutaj etatowych członków wspierali. Bardzo dziękuję Pani Sekretarz, bardzo 

dziękuję Pani Skarbnik, bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom i wszystkim 

pracownikom Starostwa, wszystkim dyrektorom jednostek i pracownikom tych 

jednostek, bo tak naprawdę bez ich pracy nie byłoby tego, co robimy a uważam, 

że no posunęliśmy troszeczkę do przodu pewne sprawy, jeżeli idzie o drogi, jeżeli 

idzie o infrastrukturę sportową naszych szkół, to jest już widoczne, też wiele osób 

z zewnątrz zauważa to, co mnie bardzo cieszy i traktuję po prostu Państwa gest, 

jako taką nagrodę dla mnie za to, co … i dla Zarządu całego za to, co zostało 

zrobione i na pewno będzie to też motywacją do dalszej jeszcze cięższej pracy, 

bo w założeniu, tak jak wiemy mamy sporo, każdy z was mógłby wskazać wiele 

miejsc, gdzie należy je poprawić czy infrastrukturę jakąkolwiek czy jakieś 

projekty, które realizujemy, ma masę pomysłów i w tym kierunku będziemy dalej 

pracować, aby te założenia wasze, które są ważne dla ludzi z waszych 

społeczności, z którymi na co dzień się spotykacie i które słyszycie o tych 

problemach, żebyśmy my mogli, wiadomo wszystkiego nie zrobimy, natomiast 

no żebyśmy jak najwięcej mogli zrealizować, także bardzo, bardzo Państwu 

dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

wolne wnioski i sprawy różne? 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja tak 

jeszcze na początku chciałem nadmienić do tego, co Pan Przewodniczący 

powiedział na samym początku sesji odnośnie obchodów 40 rocznicy wybuchu 

stanu wojennego. Dwa tygodnie temu dostaliśmy też na e-maila takie dziwne 

pismo od Pana, który interweniował odnośne tablicy Hanki Sawickiej na budynku 

i na forum Rady chciałbym przestrzec przed tym Panem, przed jego 

interwencjami, bo on wymienił tam również jednego człowieka, który umarł w 

dniu, w którym Pan napisał to dziwne pismo o likwidacji tablicy na prywatnym 

budynku. Stan tego człowieka od lat i pomimo tego, że bardzo dużo w życiu mu 

pomogłem potrafił być bardzo nieprzyjemny a wręcz fałszywy. W dniu 13 

grudnia, o którym Pan Przewodniczący wspominał, ja o stanie wojennym 

dowiedziałem się od zarządu łowickiej Solidarności i pomagałem temu Panu i tej 

rodzinie, a potem w zamian za to w bardzo przykry sposób zostałem przez niego 

opluty i to jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, nie chciałem w trakcie dyskusji 

zabierać głosu odnośnie tego dzisiejszego najtrudniejszego tematu, jakim było 

wynagrodzenie Pana Starosty. Ja, jak może niektórzy z Państwa zauważyli 

głosowałem i za tą mniejsza wersją wynagrodzenia i potem za tą wyższą, bo ja 

nie chcę ograniczać wynagrodzenia Panu Staroście, jeżeli większość Rady uważa, 

że ta uzgadniana wersja z przewodniczącymi klubów jest przez radnych 

przegłosowana to niech takie wynagrodzenie Pan Starosta ma i chwała mu za to, 

niech pracuje i niech to wszystko się dzieje. Natomiast moi drodzy, omijamy a to 

niestety no spada Zarząd, na pracę głównie Starosty, takim różnym odbiciem i 

powiem szczerze, no muszę powiedzieć, że z kilku rzeczy, pomimo tego, że 

głosowałem ,,za” jestem bardzo niezadowolony. Pierwsza rzecz to jest sprawa, 

jaka działa się i dzieje w PCPR. Najpierw wybraliśmy bardzo dziwną Panią 

Dyrektor, czytałem zarzuty – odeszła po pewnym czasie. Potem przyszedł nowy 

dyrektor, z którym robiłem sobie bardzo duże nadzieje – odszedł. Mamy jeden 

projekt potężny, który jest niedokończony, bardzo różnie o nim mówiłem, nie 

będę się powtarzał. Mamy drugi temat na tapecie: jest teraz nowa dyrektorka, 

która nie ma doświadczenia kierowniczego, ale czy sobie z tym tematem da radę? 

To są potężne miliony złotych. Druga sprawa to jest szpital – no pomijam już, że 

niedotykane są inwestycje, o których prosiliśmy od trzech lat i dalej nie wiem, 

może ja źle słucham na komisjach czy na sesjach, ale nie wiem nic o 

rozbudowywanej Chirurgii czy Izbie Przyjęć. Natomiast myślę, że już niektórzy 

dziwnie na mnie patrzą, bo ja jestem niestety, mam ten drugi fakultet i jestem 

trochę finansistą, bardzo denerwuje mnie sprawa niespłaconej straty szpitala. 
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Niby to jest problem krajowy, ale mnie interesuje Łowicz i Powiat Łowicki i nasz 

szpital i ten temat ciągle wisi, jest odrzucany. No i trzecia z rzeczy, która no 

rzeczywiście jest dla mnie trudna, dzisiaj Pan Starosta tak zdawkowo 

odpowiedział, że są rozpatrywane oferty, no most w Kompinie jest bardzo złym 

przykładem naszego jakiegoś dogadywania się z wykonawcą. Ja wiem, że może 

to jest większa wina wykonawcy niż zarządu, ale to tak źle się odbija na 

wizerunku tego, co my tutaj robimy, dlatego mówię, ja nie żałuję wynagrodzenia 

Panu Staroście i niech tam wynagrodzenie służy, będzie wynagrodzeniem za 

pracę, bo na pewno każda praca w zarządzie nie jest łatwa, ale prosiłbym, żeby 

na te tematy trudne, o których my mówimy, jako opozycja i nie mówimy o tym 

tylko złośliwie, mówimy to czasami z serca, żeby te tematy były rozpatrywane, 

żeby do nich podchodzić też jakoś tak bardziej po koleżeńsku, bo mówienie o 

tym, że jesteśmy otwarci, że jest wszystko fajnie, współpracujmy – no powiem 

wam szczerze, że takim przykrym faktem dla mnie było, jak te wielkie zmiany, 

jakie były na poprzedniej sesji zaproponowaliśmy, żeby szefem Komisji 

Rewizyjnej był ktoś z opozycji i oczywiście odstrzelony, a potem mówimy sobie 

o współpracy. Albo będziemy robili to, co mówimy, albo będziemy tylko sobie 

mówili. Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, tutaj z Pana odpowiedzi 

wynika jakaś taka czarna rozpacz, nie wiem czy to jest taka tendencja czy po 

prostu takie postrzeganie świata, ale jeśli już Pan wracał powiedzmy do kwestii 

pensji Starosty to jeszcze może to nie było czytane, tak, ale fakty są takie, że w 

roku 2019 pozyskaliśmy różnych środków zewnętrznych ponad 16 mln zł, a w 

roku 2020 prawie 15, a w tym roku prawie 16 mln zł środków zewnętrznych, jakoś 

tak nie było okazji, żeby o tym powiedzieć. I jeszcze tak wspomnę, tu koledzy z 

PSL-u, Pan Jacek Chudy teraz patrzy bardzo uważnie na mnie, bardzo dobrze, 

niech Pan słucha, nie wiem czy na przykład byli obecni na sesjach rady gmin, 

gdzie na przykład na sesji w Gminie Kiernozia, osoba Pani Wójt kojarzona z PSL-

em to pensję ma ustaloną na poziomie wyższym na przykład niż Pan Starosta, 

czyli 17 500,00 zł, mimo tego, że gmina jest niewielka i ma to o wiele większy 

wpływ na budżet niż ta pensja Pana Starosty. Koledzy przy tamtej uchwale złożyli 

wniosek, mieli do tego prawo, nawet dwa wnioski, Pan Jacek tak troszeczkę 

zabłysnął, brawo, gratuluję Panie Jacku i tak to jakoś przeszło, tak i o tym tutaj 

nie mówiliśmy. Ale jak tutaj Pan wraca do pensji to też wrócę. Przecież wiemy 

wszyscy, jak czytamy, że pensje starostów są zazwyczaj ustalone na poziomie 

wyższym niż pensja w naszym powiecie. Mówicie może, żeby nie porównywać, 

ale każdą inną rzecz się porównuje tak, ale tego jednego nie. Dzięki. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może odniosę się do tych krytycznych 

uwag Radnego Krzysztofa Górskiego. Naprawdę, z tego co wiem a rozmawiam z 

samorządowcami innych powiatów, wójtami, burmistrzami, starostami, są coraz 

większe problemy z wykonawcami i to wszędzie. Im większa inwestycja, Janusz 

Michalak to książkę może napisać, to problemy z wykonawcami są większe. Na 

razie żadnych terminów nie przekroczyliśmy, rozmawialiśmy z Urzędem 

Wojewódzkim, bo przecież gro dofinansowania jest z Funduszu Dróg 

Samorządowych, przechodzi przez Urząd Wojewódzki i tam jest możliwe 

spokojnie przedłużenie tego, natomiast na pewno zrobimy wszystko, żeby w 

terminie tą budowę zakończyć. Będzie to trudne, ale jest niemożliwe. Odnośnie 

szpitala – cały czas czekamy i nie jest to naprawdę nasza wina, ale uważamy, że 

no moglibyśmy zrobić tak, jak proponował poprzedni starosta na pierwszej sesji, 

że zabrać wkład własny do tych milionów, o których mówił przed chwilą Piotr 

Gołaszewski i robić za te pieniądze szpital, tylko no to nie jest ta filozofia. My 

tutaj naprawdę uważamy, że jeżeli do tego naszego miliona możemy z niego 

wycisnąć 5 dodatkowych, no to chyba w tym kierunku powinniśmy iść. Nie 

zmienia to faktu, że na pewno ma Pan rację, że można się niepokoić o inwestycje, 

my się sami o nie niepokoimy widząc co się dzieje na rynku po prostu. Rosnące 

ceny powodują, że wykonawcy zaczynają się zachowywać nieracjonalnie, mając 

zwykłe ludzkie problemy. Ja nie będę mówił, ale na przykład przez 2 miesiące w 

ogóle nie mogliśmy się dodzwonić do szefowej formy, która boiska nam robiła, 

głośno nie powiem dlaczego, po prostu no nie odbierała telefonu z pewnych 

powodów. Także z ludzkimi, takimi zwykłymi problemami spotykamy się 

prowadząc inwestycje. Natomiast jeśli idzie o PCPR to wiem, że komisja, która 

wybierała Panią Dyrektor absolutnie podkreślała pełne kompetencje i zgodnie też 

z Pana Radnego Krzysztofa Górskiego prośbą właśnie zaprosiliśmy nową Panią 

Dyrektor PCPR do nas, także Pani Magdo – Pani Dyrektor bardzo proszę, gdyby 

Pani mogła się przedstawić, powiedzieć o swoich planach, o projekcie, który jest 

dużym projektem, którego ojcem jest trochę Marcin Pluta, którego nie ma z nami, 

ale Pani będzie go realizować, także Pani Dyrektor jest do Państwa dyspozycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Witamy bardzo serdecznie na naszej 

sesji. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Panie Przewodniczący, 

Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nazywam się Magdalena 

Balcerak i od dnia 1 grudnia jestem dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. Mam 43 lata, moje doświadczenie w pomocy społecznej na 

szczeblu powiatowym to 20 lat. Przez około 13 lat z zespołem projektowym, 
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ponieważ pracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 

realizowaliśmy mnóstwo projektów i programów były współfinansowane ze 

środków zewnętrznych. Jeśli chodzi o projekt, który teraz realizujemy to idzie on 

zgodnie z harmonogramem i planem, także nie widzę tutaj, że tak powiem 

żadnych przeciwwskazań, żeby wszystko toczyło się zgodnie z planem. Jeśli 

Państwo macie ochotę zajrzeć do PCPR-u i zobaczyć czym się zajmujemy to 

serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję Pani Dyrektor. Ja mam 

takie pytanie do Państwa radnych, czy mają Państwo pytania do Pani Dyrektor, 

bo mam tutaj wyświetlone dwie osoby… Aha, do innych spraw się odniosą. Ja 

powiem w ten sposób, bardzo serdecznie Panią witamy na naszej dzisiejszej sesji. 

Mamy nadzieję, że te plany, które są uda się Pani zrealizować, tutaj Pan Radny 

Krzysztof powiedział o tym, że to są bardzo duże pieniądze, w związku z tym też 

i pełna odpowiedzialność, żeby to wszystko udało się przeprowadzić. Tym 

bardziej, że sfera, którą Pani się zajmuje jest sferą wyjątkową, ona wymaga 

bardzo dużo takiego właściwego podejścia i miejmy nadzieję, że wszystko to uda 

się Pani wprowadzić w życie, chociaż tak na zakończenie powiem jedną rzecz, że 

ja zawsze uważałem i uważam, że po pewnym czasie można mówić o pracy 

każdego z nas i dopiero po pewnym czasie każdy z nas zapracuje sobie na 

określoną ocenę, opinię. Dziś uważam, że jest ten mandat wielkiego zaufania, 

mamy wielką nadzieję, jako Rada i kibicujemy Pani, że uda się z pracownikami 

oczywiście PCPR-u te cele, które są, przede wszystkim, ten projekt uda się Pani 

zrealizować. My jesteśmy dobrej myśli. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Ja też mam taką nadzieję. 

Na razie idzie wszystko zgodnie z planem, także nie mamy się o co obawiać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Potwierdzam to, co mówi Pan Starosta, z 

wykonawcami naprawdę jest trudno i z cenami naprawdę idą i żeby rozstrzygnąć 

przetarg to przeciągają już teraz naprawdę długo pytaniami, żeby się przygotować 

i ceny windują w górę, ale teraz chciałem się odnieść głównie do Pana 

Gołaszewskiego. Pan Gołaszewski lubi takiego niby coś mądrego powiedzieć, 

niby, to wróćmy jak Pan chce pogrzebać sobie w historii to może wrócimy 

dlaczego te pensje wcześniej starostów i wójtów spadły tak, może Pan by sobie 

przypomniał. Chodziło o to, że się im nagrody należą, potem zostali wszyscy 

samorządowcy ukarani i żeby lud zadowolić. Także niech Pan, jak już zaczyna 

Pan coś wyciągać to niech Pan pomyśli też. 
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Radny Waldemar Krajewski: Nawiązując do tego, co powiedział Pan Radny 

Górski i też oczywiście zaproszenia Pani Dyrektor, jako Komisja Rewizyjna 

skorzystamy z tego zaproszenia, mamy w I półroczu zaplanowaną kontrolę, także 

Panie Radny Górski, związaną z tym pierwszym projektem, w planie naszym jest, 

także myślę, że przyjrzymy się też temu dokładnie. 

Radny Krzysztof Górski: Ja dlatego mówiłem o PCPR, bo tak, jak 

powiedziałem, ja bardzo duże nadzieje robiłem sobie w momencie, kiedy Pan 

Pluta został dyrektorem i ten pierwszy trudny projekt, potem kolejny duży, 

głosowaliśmy go z dużymi obawami, ale Szanowni Państwo i zwracam się do 

Pani Dyrektor, a ja mam takie informacje, że po nie wiem, wzięciu urlopu przez 

Pana Plutę ktoś został powołany na dyrektora, ktoś inny podpisywał dokumenty i 

dlatego mówię o tym, bo tam są miliony, żebyśmy potem nie mieli problemów i 

skoro Pan mówi, że tam Komisja Rewizyjna będzie to sprawdzała to radziłbym 

mocno się przyjrzeć tej sprawie przy udziale Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Panie Michale, to głosowanie i Pana wnioski 

to nie była lekcja na historii, to się dzieje teraz w grudniu, więc nie wracajmy do 

historii, tylko mówmy o faktach, które się działy na terenie naszego powiatu. 

Mówimy o podwyżkach do pensji wójtów na terenie naszego powiatu w tym roku 

i Pan sobie z tego doskonale zdaje sprawę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski radnych i sprawy różne? Jeżeli nie ma to jesteśmy w okresie 

szczególnym, w tym roku troszkę wcześniej, ale zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia, zbliża się Nowy Rok, wolne dni, ale z mojej strony i tutaj Pani Beatki 

życzymy Państwu pięknych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, życzymy 

Państwu, żeby ten nowonarodzony Chrystus przyniósł wiele radości, pomyślności 

i szczęścia w życiu, żeby ten Nowy Rok był rokiem lepszy od tego, który mija, 

żeby Państwu udało się realizować swoje cele, marzenia, no i żebyśmy 

zrealizowali te cele, jeżeli chodzi o nasz powiat, które sobie na ten rok 

zaplanowaliśmy, mimo tych wszystkich trudności, które są przed nami. 

Wszystkiego najlepszego. I jeszcze jedna informacja od Pana Starosty, że w 

poniedziałek o godzinie 12:00, Państwo otrzymali zaproszenia na miejsko-

powiatowy Opłatek, taką Wigilię. Tradycją jest tutaj, żeby uczestniczyć, 

wszystkich serdecznie zapraszam. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 

Ad. pkt 23 

Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLVI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus-Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


