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PROTOKÓŁ Nr XLVII/22 

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 stycznia 2022 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 19 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-

2025. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie 

Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem Bezpieczniej”. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  
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12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

14. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLVII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

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 poinformował, że porządek obrad 

wraz z materiałami Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku 

obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XLVI 

Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do 

protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2021 

rok. /Zał. Nr 3/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie tak, czy jako Zarządzanie Kryzysowe 

też w pewien sposób byliście włączeni w przeciwdziałanie covidowi czy to tak 

się tylko określało na spotkaniach, w jakiś sposób w zarządzaniu, czy w jakiś 

większy sposób uczestniczyliście w walce z Covid-19? 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Generalnie, jeżeli chodzi o walkę z 

Covid-19 to jest to jakby zadanie administracji rządowej, powiat otrzymywał, 

głównie włączenie polegało na tym, że z magazynów wojewódzkich Wojewody 

Łódzkiego otrzymywaliśmy do rozdysponowania: pierwsza wersja i pierwsza 

grupa materiałów to maseczki, płyny odkażające, następnie kombinezony 

ochronne dla punktów szczepień i do wszystkich punktów szczepień to 

musieliśmy rozdysponować, czyli mówiąc kolokwialnie zawieźć. Następnie dla 

wszystkich POZ-ów, czyli Przychodni Opieki Zdrowotnej dostępnych dla 

mieszkańców, też dostawaliśmy środki tak samo do odkażania, środki ochrony, 

rękawiczki, maseczki, to wszystko było przewożone do tych POZ-ów, pomimo, 

że my tak naprawdę nie nadzorujemy ich bezpośrednio, ale tak zostaliśmy 

włączeni przez Wojewodę. Otrzymaliśmy wszystkie zarządzenia oczywiście, 

które były wprowadzane i rozporządzenia, które były wprowadzane w 

województwie. Natomiast sami nie kreujemy jako epidemiologicznie Covid-u, bo 

to nie jest zadanie powiatu ani Komisji. 

Radny Michał Śliwiński: A czy jako Komisja Bezpieczeństwa w jakiś sposób 

koordynowaliście punkty szczepień, punkty poboru badań? Jako Komisja 

Bezpieczeństwa. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Nie, nie. Szanowni Państwo, musimy 

sobie odpowiedzieć na jedno pytanie – punkt szczepień to jest punkt 

organizowany na terenie powiatu, natomiast generalnie praca w tym systemie 

punktu szczepień to jest system komputerowy administracji rządowej tak i tam 

dopisywanie jest już bezpośrednio w tym punkcie. Powiat dokonywał zakupu, 

uruchamialiśmy punkt szczepień na polecenie Wojewody, bo takie polecenie 

zostało wydane, natomiast… 

Radny Michał Śliwiński: Ja o tym mówię Panie Kierowniku. Nie mówię o 

szczepieniach i o programie, w jaki sposób się tam dostać, tylko w sensie 

budowanie tych punktów szczepień, wyznaczanie, w ten sposób.  

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Tak, no to każdy powiat dostał zadanie, 

że na terenie powiatu ma zorganizować punkt szczepień, a kwestia już teraz w 

jakim punkcie to decyzja Zarządu, tak. 
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Radny Michał Śliwiński: Niekoniecznie Komisji Bezpieczeństwa, tylko to już 

są zdania członków Zarządu. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Tak. Komisja Bezpieczeństwa… 

generalnie w programie Komisji, my na komisjach omawiamy głównie zadania 

wynikające z programu, czyli z tego, co zgłosili nam członkowie Komisji. 

Dodatkowo wiadomo, że zawsze pojawiają się pytania o bieżące zadania, 

natomiast jeżeli chodzi o punkty szczepień to one nie były omawiane na 

Komisjach. To po prostu było zadania odgórne. 

Radny Michał Śliwiński: Pan tutaj powiedział o pytaniach członków Komisji 

Bezpieczeństwa. Czy takie pytania były kierowane do Zarządu czy kto jest szefem 

Komisji Bezpieczeństwa? 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Nie. Szefem jest Starosta z mocy 

ustawy. 

Radny Michał Śliwiński: Czyli Komisja Bezpieczeństwa nie miała żadnych 

obaw odnośnie Covid-u, nie zadawała pytań czy w sensie promujemy szczepienia 

czy nie promujemy szczepienia na terenie Powiatu Łowickiego, bo teraz na tą 

chwilę wchodzimy w 5-tą falę i nie widzę żadnych działalności Zarządu, żeby w 

jakiś sposób spróbować szczepienia, żeby jak najbardziej uniknąć 5-tej fali. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Szanowni Państwo, ja chciałbym 

wyjaśnić: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wynika z ustawy, tak naprawdę w 

pierwowzorze działania tej Komisji to te zadania dotyczyły tylko tak naprawdę 

kwestii zagrożeń pod kątem policji, czyli ruch drogowy, przestępstwa. W 

pierwszej Komisji, pierwsze programy dotyczyły tylko tego. U nas zostało to 

rozszerzone na dodatkowe inspekcje i straże, dlatego Komisja Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu nie ma w swoich jakby zadaniach analizowania zagrożenia na 

przykład. Nawet Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgłaszając nam 

zadanie do programu też nie zgłaszał zagrożenia epidemiologicznego tak. Po 

prostu mówię, stricte pierwszy program, który był opracowany w latach jeszcze 

na początku, to dotyczył zagrożeń stricte policji. Później my dołożyliśmy 

Państwową Straż Pożarną, dołożyliśmy Weterynarię, Nadzór Budowlany, bo 

wydawało nam się, że oni współpracują w tych zadaniach, tak. Na Komisji 

Bezpieczeństwa nie poruszane jest takie zagrożenie. Jeżeli chodzi Panu o analizę 

takich sytuacji to jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, to jest 

zupełnie inny organ. A Komisja sama Bezpieczeństwa analizuje tak naprawdę 

zadania wynikające z programu tak, jest program, są zgłoszone różne zagadnienia, 

problemy, ten program jest uchwalany i dopiero później wszystko jest omawiane 

na Komisji dotyczącej tego programu. Oczywiście padają dodatkowe pytania, na 
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przykład jak wygląda w tej chwili ilość wypadków i tak dalej tak, do Policji, do 

Straży, czy na przykład do Sanepidu jak wygląda sytuacja epidemiologiczna, tak 

i zadania, ale to nie jest główna analiza na Komisji Bezpieczeństwa. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Kierowniku, ja rozumiem, tylko Pan sam mówi, 

że w trakcie dochodziły pewne sygnały, że coś trzeba zrobić, dlatego o to pytałem. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Nie, dlatego mówię: Komisja 

Bezpieczeństwa tym, jako samym zagadnieniem Covid-u się nie zajmowała. 

Zagadnienia Covid-u odbywają się na posiedzeniach Zarządzania Kryzysowego 

w gronie węższym tak i takie posiedzenia się odbywały. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Dziękuję bardzo. Czy są może jeszcze 

jakieś pytania? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, ale miałem wyłączony 

głos i nie byłem słyszalny. Nie ma więcej pytań, dziękuje Panu Kierownikowi za 

przedstawienie sprawozdania. 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2021 rok. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki za 2021 rok. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie o te różnice, bo tak, przy stażyście 

wyszło 86 tys. zł, przy drugim 531,00 zł Pani powiedziała i tak mi się te różnice, 

albo coś nam brakło tysięcy, albo… chociaż już 531,00 zł już bym zrozumiał, ale 

nie rozumiem właśnie tych dużych kwot, czy to tyle dopłacamy do wszystkich 

nauczycieli, z czego to wynika, bo nie bardzo rozumiem tą różnicę 86 tys. zł, albo 

1,6 mln zł przy dyplomowanym. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Bardzo słuszna uwaga. Tu chodzi o 

ilość nauczycieli, którzy są zatrudnieni w naszych szkołach, dlatego że to są 

wartości globalne dla każdego nauczyciela stażysty ze wszystkich naszych szkół, 

ponieważ jest mało nauczycieli stażystów i różnica wynosi 86 tys. zł a najwięcej 
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zatrudnionych w naszych szkołach jest nauczycieli dyplomowanych i tutaj jest 

najwyższa kwota w różnicy, to 1,6 mln zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja może tutaj powiem tak bardziej 

obrazowo: padło tutaj, że nauczyciel stażysta ma tam 3 800,00 zł średnio, czyli w 

momencie, kiedy w ciągu roku nie otrzymałby tej średniej dostałby średnio co 

miesiąc poniżej 3 800,00 zł, my jesteśmy zobowiązani jako powiat różnicę 

pokryć, ale ponieważ wszyscy nauczyciele otrzymali powyżej tej średniej, my nie 

musimy nic dopłacać, czyli każdy z nauczycieli stażystów ma więcej niż 3 800,00 

zł, ja tu już dokładnie nie pamiętam jaką sumę Pani powiedziała. Te tysiące to jest 

suma wszystkich etatów. Ja na jednym przykładzie chciałem podać tą różnicę, że 

po prostu jest określony pułap przewidziany dla nauczyciela stażysty, średnia i w 

momencie, kiedy w szkole on nie otrzyma tej średniej to my tą różnicę dopłacamy, 

a jeżeli na przykład jest tak, że on otrzymuje powyżej tej średniej to my nic, albo 

równowartość albo powyżej już nic nie dopłacamy. Stąd co roku taka informacja, 

natomiast praktycznie odkąd od pewnego czasu, 4-5 lat, nie ma czegoś takiego 

jak wyrównywanie, zawsze poszczególne szkoły mieszczą się w tym limicie i nie 

wypłacamy dodatkowych pieniędzy z budżetu na to, żeby pokryć tą różnicę. Takie 

są zasady przyjęte z 7-8 lat temu dotyczące tych wynagrodzeń, ale u nas 

przypadków wszystkich tutaj nauczycieli na poszczególnych stopniach i nie ma 

czegoś takiego, że są wyrównania, ponieważ jest wypłacona ta średnia. U nas jest 

tak, że wszyscy nauczyciele są powyżej tej średniej i nie musimy nic dopłacać, 

bez względu na stopień awansu zawodowego. 

Radny Michał Śliwiński: To tym bardziej teraz na początku wydawało mi się, 

że rozumiem, chodzi dopłata i kiedy dopłacaliśmy do tych wszystkich 86 tys. zł, 

skąd te 86 tys. zł bądź 1,6 mln zł w dyplomowanych? To tyle płacimy 

nauczycielom ponad to co mają tą minimalną? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj powiem w ten sposób, ja 

przedstawiłem tą wartość na podstawie jednego przykładu, tu jest wszystko po 

zsumowaniu, niech mnie Pani Dyrektor poprawi, bo to jest ogólna suma, która 

została przewidziana, tak? Po zsumowaniu wszystkich nauczycieli, bo najlepszy 

przykład to byłby taki, gdyby Pani podała informację następującą: poszczególny 

stopień i jaka jest różnica, ale nie w tysiącach czy tam milionach, tylko konkretnie, 

jeżeli chodzi o średnią na dany etat, jaka jest różnica i wtedy myślę, że każdy by 

zrozumiał. Mi się wydaje, że chodzi o to, że pozostali, jeżeli chodzi o nauczycieli, 

którzy są w poszczególnych grupach, po zsumowaniu, to jest ta grupa po 

zsumowaniu wszystkich etatów, tak należy to rozumieć. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: W sprawozdaniu zawarte zostały 

informacje i może tutaj poprawię Pana Radnego Śliwińskiego, nie minimalne, 
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tylko średnie wynagrodzenia, to nie jest wartość minimalna. To jest ustalona przez 

przepisy prawa wartość średnia, powyżej której nauczyciel może zarobić, ale 

musi ją bezwzględnie osiągnąć i teraz różnica 86 tys. zł wynika z ilości 

nauczycieli, bo kwota wydatków poniesionych wynosił 462 tys. zł a średnia 

przeliczona wychodzi 372 tys. zł, więc jak gdyby więcej było zrealizowanych 

wydatków niż kwota przeliczona przez średnie wynagrodzenie i… 

Radny Michał Śliwiński: Okej i teraz już rozumiem, już Pani nie musi mi 

tłumaczyć. Teraz rozumiem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak się składa, że póki co to, co 

powiedziałem kiedyś, nauczyciele jeszcze mają w wielu przypadkach godziny 

ponadwymiarowe, w związku z tym nie ma problemu z wypłacaniem, ponieważ 

każdy ma więcej niż etat, stąd większość nauczycieli ma więcej niż te średnie, 

które są przewidziane. Przynajmniej na dzień dzisiejszy tak to wygląda. 

Radny Jacek Chudy: Chciałem zapytać o średni wskaźnik etatów na oddział 

obecnie w naszych szkołach, gdyby Pani była uprzejma. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Aktualnie nie dysponuje taką 

ilością, ale jestem w bardzo szybkim tempie, bo muszę zebrać bieżące informacje 

jaka jest struktura zatrudnienia w szkołach, także nie dysponuje, ale będzie 

udzielona informacja w jak najszybszym terminie. 

Radny Jacek Chudy: Poproszę zatem na piśmie, jeżeli będzie Pani uprzejma. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś 

pytania? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Najpierw poproszę Pana Starostę o 

taki krótki komentarz przed przedstawieniem budżetu a potem poproszę Panią 

Skarbnik o przedstawienie uchwały. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Witam wszystkich bardzo serdecznie, 

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado dziękuję bardzo za ze zrozumieniem 

podejście wszystkich radnych, takie miałem odczucie, że nie głosowaliśmy tego 

budżetu w grudniu dlatego, że no czekaliśmy wiadomo na pieniądze jeszcze w 

ostatniej chwili po to jeszcze, żeby ten budżet nasz tegoroczny roku 2022, no po 

raz kolejny to powiem, nie jest to budżet marzeń, ale nie wiem, w którym 
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samorządzie powiatowym, może te podwarszawskie jak są, że nie mają szpitali i 

nie mają dróg, to może one zadowolone są z budżetów swoich, natomiast no 

wiadomo, nakłady ponosimy bardzo duże i te wydatki bieżące nasze są 

naznaczone, zresztą większość radnych wiele kadencji tu już jest radnymi, więc 

nie muszę tego mówić. Ten budżet, który przyjmujemy jest dużo bardziej 

zadowalający od tego, jaki był na początku, czyli był przedłożony Państwu w 

listopadzie, natomiast zawsze proszę Państwa o taki kredyt zaufania przy tym 

budżecie, ponieważ tak naprawdę końcowy jego kształt, który oceniać będziemy 

za półtora roku pewnie będzie inny, tak jak to jest co roku i ja na przykład patrzę 

z dużą nadzieją jak zawsze na to, co może jeszcze się wydarzyć a czego nie ma w 

tym budżecie, bo być nie może. Staramy się oczywiście pozyskiwać środki 

zewnętrzne i to jest jakby taką już chyba naszą wizytówką, że tych środków sporo 

pozyskujemy, przed nami duże inwestycje cały czas i taka, będę to powtarzał jak 

mantrę, opus magnum tej kadencji, czyli most w Kompinie i kolejna duża rzecz, 

szczególnie finansowo w związku z rosnącymi cenami to jest sala gimnastyczna 

przy ZSP Nr 4, gdzie wchodzimy już w fazę taką przetargową, już praktycznie 

większość pozwoleń, przyłączy mamy, więc będziemy ogłaszać niebawem 

przetarg na budowę tej sali, wtedy jakby zobaczymy jakie koszty będą i czy uda 

nam się gdziekolwiek jeszcze, a to będzie trudne dlatego, że te nowe programy 

rządowe no nie są na trwające inwestycje, dlatego to będzie trudne, ale nie 

składamy broni. Ja może po krótce przedstawię projekt budżetu i wtedy jeszcze 

Pani Skarbnik uzupełni to, czego nie powiem a potem ewentualnie przeszlibyśmy 

do dyskusji nad tym projektem. Dochody ukształtowały się na poziomie 

92 595 542,20 zł, z tego bieżące 86 199 215,00 zł, tj. 93% i majątkowe 

6 396 327,00 zł, tj. 6,91%. W 2020 roku dochody są wyższe niż według projektu 

z 2021, w 2022 dochody bieżące są niższe od tych w 2021 o kwotę 2 044 000,00 

zł. Subwencja oświatowa wynosi 36 301 000,00 zł, subwencja ogólna 

5 933 000,00 zł, subwencja równoważąca 4 030 000,00 zł, wpływy z podatku PIT 

17 102 922,00 zł, z CIT 544 905,00 zł. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na 

nasze zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej to 10 114 000,00 zł. 

Zakładamy dochody majątkowe – sprzedaż 700 000,00 zł, projekt ,,Poprawa 

jakości…” 800 000,00 zł, projekt ,,Wiedza plus sport…” 258 000,00 zł i Fundusz 

Dróg Samorządowych 4 638 000,00 zł. Środki zewnętrzne projektowe, tzw. 

miękkie – 1 979 000,00 zł, ,,Samodzielni w życiu i w pracy…” to jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 168 000,00 zł, ,,Od stażysty do 

specjalisty…” ZSP Nr 1 – 249 000,00 zł, ,,Wyższe kompetencje to lepsza praca i 

płaca…” ZSP Nr 2 – 249 000,00 zł, ,,POWER – europejskie praktyki…” w ZSP 

Nr 3 – 124 000,00 zł, Erasmus i ZSP Nr 1 – 79 940,00 zł, projekt ,,Rodzina z 

przyszłością” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

1 109 242,00 zł. I teraz może dwa słowa o tych projektach, ,,Od stażysty do 
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specjalisty…”, środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach RPO Województwa Łódzkiego, data rozpoczęcia i zakończenia projektu 

to 1 październik 2020 r. – 30 wrzesień 2022 r.. Celem projektu jest dostosowanie 

kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we 

współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, projekt będzie realizowany 

na terenie województwa, grupa docelowa to funkcjonujące w ramach Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 technikum kształcące w zawodach technik 

informatyk i mechatronik, w ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia 

dodatkowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, przeszkoleni 

zostaną nauczyciele oraz zapewnione będą staże zawodowe dla uczniów, zostanie 

przeprowadzona adaptacja pracowni, zakupione do niej nowoczesne 

wyposażenie. Celem projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami 

jakości kształcenia zawodowego ZSP Nr 1. Projekt kolejny to ,,ZSP Nr 1 Łowicz 

kształci w Europie – edycja 2020”, środki pozyskane z EFS-u w ramach 

Erasmusa, celem projektu jest podniesienie jakości nauczania, rozwój 

kompetencji i umiejętności zawodowych oraz możliwości uczestniczenia 

młodzieży w praktykach zagranicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Praktyki zostaną przeprowadzone z przygotowaniem kulturowym, 

pedagogicznym i językowym, projekt ma na celu zwiększenie motywacji uczniów 

a także ich szans w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły. ZSP Nr 2 CKZ w 

Łowiczu ,,Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”, środki pozyskane z EFS-

u w ramach RPO, okres realizacji 01 września 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r., tutaj 

współpraca z otoczeniem, celem jest dostosowanie współpracy z otoczeniem 

społeczno – gospodarczym kierunków kształcenia w ZSP Nr 2 do potrzeb 

regionalnego rynku pracy, podniesienie kompetencji uczniów kluczowych do 

niezbędnego funkcjonowania na rynku pracy, ukierunkowanie na poprawę 

zdolności zatrudniania i też może wymienię tylko jakich kierunków to dotyczy, 

ten projekt: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik logistyk i technik 

informatyk. ZSP Nr 3 Europejskie praktyki, środki pozyskane z EFS-u z POWER-

a – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, to są praktyki zagraniczne z 

zakresu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik 

usług fryzjerskich, technik fotografii i mediów. Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy, ,,Samodzielni w życiu i w pracy”, EFS RPO Województwa 

Łódzkiego, dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w branży w Szkole 

Specjalnej I Stopnia oraz w Szkole Specjalnej przysposabiającej do pracy, 

funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Łowiczu. To tyle, krótka charakterystyka tych projektów, które wpisane są w 

budżet. Wydatki ukształtowały się na poziomie 106 893 007,13 zł, z czego 

bieżące 85 988 795,92 zł, tj. 80% wydatków ogółem, oraz majątkowe 
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20 904 211,21 zł, tj. ok. 20% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe to: przejścia 

dla pieszych na łączną kwotę 574 000,00 zł, środki własne tutaj 211 000,00 zł, 

FDS 363 000,00 zł. Droga powiatowa Łyszkowice – Zakulin, chodnik na kwotę 

589 000,00 zł - środki własne, przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi 

wraz z przebudową drogi w Kompinie, chodzi o most oczywiście, FDS 

6 231 000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3 389 000,00 zł, 

1 500 000,00 zł własnych środków. ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach i 

mostach Powiatu Łowickiego” na kwotę 140 000,00 zł, ,,Poprawa infrastruktury 

oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu 

Łowickiego na kwotę 200 000,00 zł, budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu, tu jest nasz wkład własny 

2 146 782,00 zł. ,,Wiedza plus sport”, reszta wyposażenia, kończymy ten projekt, 

wyposażenia sal gimnastycznych 693 259,00 zł, przebudowa instalacji 

odwodnienia deszczowego przy budynku A na Blichu – 114 000,00 zł, środki 

własne, modernizacja ZOZ w Łowiczu – 400 000,00 zł, tj. z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu, 

zakup systemu rezonansu magnetycznego wraz z robotami budowlanymi na 

kwotę 4 185 000,00 zł, to są zewnętrzne środki, zakup sprzętu medycznego dla 

ZOZ w Łowiczu – aparat USG – 486 000,00 zł, z czego naszych 100 000,00 zł, 

,,Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR w Łowiczu 

w infrastrukturę interwencji kryzysowej” – 190 000,00 zł, to są nasze środki 

własne, to jest w ramach Polskiego Ładu pozyskane pieniądze na budowę przy 

Poradni Pedagogicznej nowego budynku PCPR. Rezerwy przedstawiają się w 

sposób następujący: rezerwa ogólna 107 000,00 zł, kryzysowa 136 000,00 zł, 

oświatowa 10 000,00 zł. Dochody bieżące minus wydatki tj. 14 297 464,00 zł, z 

czego przychody 10 316 883,00 zł, deficyt do pokrycia 3 980 581,00 zł, spłata rat 

kredytu 3 019 418,00 zł i kredyt 7 000 000,00 zł. Przychody w kwocie 

17 316 883,00 zł, z tego 7 000 000,00 zł kredyty i pożyczki, 10 316 000,00 zł z 

tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

związanych ze szczególnymi zasadami i wykonaniem budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach. Kredyt na 8 lat do 2026 roku, poziom zadłużenia wynosi 

33 694 385,00 zł, co stanowi 36,4% planowanych dochodów. Wskaźniki 

planowanej spłaty zobowiązań – 4,74, wskaźnik dopuszczalny 8,49, różnica 3,75 

i to jest tak skrótowo co na temat tego budżetu mogę powiedzieć, poproszę teraz 

Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, mogę tylko jeszcze pytanie, bo 

nie wiem czy dobrze usłyszałem Pana Starostę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze. 
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Radny Michał Śliwiński: Czy Pan Starosta mógłby powtórzyć jeszcze wpływy 

z PIT-u i z CIT-u, bo nie wiem czy dobrze usłyszałem czy to było w tysiącach czy 

to było w setkach tysięcy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wpływy z PIT-u to 17 102 922,00 zł, 

wpływy z CIT-u to 544 905,00 zł. 

Radny Michał Śliwiński: Bo przy tych 17 nie powiedział Pan w milionach, tylko 

w tysiącach, dlatego tak mi zapaliła się lampka. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/256/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 

grudnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2022 rok. /Zał. Nr 5/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, czy Zarząd w tym projekcie budżetu 

przewidział jakieś podwyżki dla pracowników? To jest jedno pytanie i jak uzyska 

odpowiedź to tak, członkowie Zarządu, przede wszystkim Pan Starosta i Pan 

Wicestarosta dostali dosyć znaczne podwyżki a czy o pracownikach Zarząd w 

tym budżecie pamiętał? Bo tak, jak Pan Starosta powiedział, to nie jest budżet 

marzeń, od listopada w tym budżecie tyle się zmieniło, że weszły środki 

zewnętrzne i to nam obniżyło tak naprawdę w stosunku co do roku, znaczy w 

stosunku do poprzedniego projektu, stąd mamy tą zniżkę zadłużenia na koniec 

2022, bo budżet się cały zwiększył, tak. Procentowo wygląda to fajnie, ale czy 

przewidział Zarząd jakieś podwyżki dla pracowników, tym bardziej, że mieliśmy 

niedawno taką sytuację, że pracownicy z Urzędu Pracy się pojawili na naszej 

sesji. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, Zarząd przewidział takie podwyżki. 

Radny Michał Śliwiński: A jakie, jak można wiedzieć, w procentach? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Minimum 5%, to jest minimalna, natomiast 

zastanawiamy się nad tym, żeby być może coś więcej. 
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Radny Michał Śliwiński: Dziękuję. To jeżeli można to chciałbym złożyć 

wnioski do proponowanego projektu budżetu, proponuję utworzenie dwóch zadań 

inwestycyjnych, chodzi mi o drogę 2722, tj. Goleńsko – Niedźwiada, to jest 

odcinek 200 m, który jest w bardzo tragicznym stanie a tym odcinkiem 

uczęszczają też, dzieci są dowożone do szkoły w Niedźwiadzie z miejscowości 

Goleńsko i proponuję z działu, już mówię którego, chwileczkę tylko, żebym się 

rozejrzał, z działu 750, rozdział 75075 przesunąć 100 000,00 zł właśnie na 

utworzenie tego zadania i wyremontowanie tego odcinka drogi między tymi 

dwoma zakrętami na drodze 2723, to jest droga Goleńsko – Niedźwiada i drugi 

wniosek na drogę 2722, to jest odcinek Małszyce – Niedźwiada na odcinku 

Klewków – Niedźwiada, tam jest odbudowanie chodnika z działu 750, rozdział 

75075, 200 000,00 zł, żeby utworzyć to zadanie, myślę że teraz jesteśmy, pewnie 

Zarząd też jest na etapie składania wniosków do nowego ładu, będzie można te 

zadania rozszerzyć tam, jeżeli chodzi o tą drogę na odcinku Małszyce – 

Niedźwiada a konkretnie odcinek Klewków – Niedźwiada, razem z odtworzeniem 

chodnika. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja mam taki apel, zanim kolejne wnioski o 

dopisanie kolejnych dróg Państwo zaproponujecie, aby raczej porozmawiać o tym 

nie na tej sesji dlatego, że duży projekt na różne drogi składać będziemy do 

Polskiego Ładu, bo w tej chwili próbując przewrócić ten budżet nawet małymi 

kwotami, myślę że tu Pani Skarbnik mnie poprawi, ale naprawdę dużo się 

napracowała, żeby to wszystko wyglądało tak całkiem nieźle. Panowie 

proponujecie teraz jakąś tam małą rewolucję, bo podejrzewam, że Pan Jacek 

Chudy z podobnymi wnioskami się zgłasza, więc dla mnie ważniejsze niż tutaj 

pokazywanie, że coś tam będę zgłaszał jest to, aby skutecznie doprowadzić pewne 

sprawy do realizacji, dlatego też i apeluję o szacunek dla nas samych, aby 

rozmawiać o tych drogach, zresztą wiemy, bo na komisjach nieraz było zgłaszane, 

jest przygotowywany wniosek do 15 lutego do Polskiego Ładu, gdzie zamierzamy 

na ponad 20 mln zł inwestycji drogowych zgłosić. W tej chwili tak, jak 

powiedziałem, wywracanie tego budżetu będzie powodowało tylko, że będziemy 

tutaj dłużej, no ale oczywiście możemy i całą noc to, jeżeli o mnie chodzi 

przynajmniej rozmawiać, no i taki apel, żeby jednak przyjąć ten budżet w takim 

kształcie, w jakim on jest. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, jak Pan słusznie zauważył to jest sesja 

budżetowa, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, że zawsze mógł Pan 

porozmawiać z nami na komisjach czy przed komisjami, jakoś z Pańskiej strony 
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tej oferty nie było, teraz jest oferta, jak zgłaszamy wnioski na sesji to nie ma nic 

problemu, żeby można było przyjąć te wnioski, jak Pan rozmawia z nami to 

zrobimy przecież sesję kolejną i możemy te wnioski też wycofać i wrócić do 

poprzedniego kształtu tego budżetu. Tylko proponuję nie obiecać nam, jak już coś 

się pali, tylko z nami wcześniej rozmawiać, a jak Pan nie rozmawia z nami 

wcześniej to trudno, żeby teraz mógł uwierzyć w to, że Pan będzie chciał 

rozmawiać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny, nic się nie pali. Oczywiście 

przegłosujemy te wnioski, nie ma problemu, nic się nie pali, naprawdę. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Ja tylko chciałam dopytać, ponieważ 

mówimy w pierwszym przypadku o zdjęciu z rozdziału 75075 kwotę 100 000,00 

zł, tak, a w drugim przypadku? Bo to mi umknęło czy też to jest rozdział 75075. 

Radny Michał Śliwiński: Tam zostawiłem już 83 000,00 zł a teraz mówię o, już 

chwilkę, bo przerzuciłem te dokumenty a teraz mówię o 821, 92114 – Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i stamtąd 200 000,00 zł, 

zostawiamy 740 000,00 zł. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Okej, bo tego właśnie nie załapałam. 

Dziękuje. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, a przede 

wszystkim bardzo dziękuję Panie Starosto, że wie Pan z jakimi wnioskami będę 

występował, ponieważ od 3 lat postulowałem i prosiłem, żeby przez 

dotychczasową kadencję te wnioski znalazły się do realizacji w celu poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych. Priorytet, który zakładał w 

ubiegłym roku zakończenie długofalowe i wieloletniej inwestycji drogi 

powiatowej 2734 E z Bielaw do trasy 91 nie został wykonany. Nawet nie 

powtórzyli Państwo teraz we wnioskach, czy… no nie mam informacji w 

zestawieniu tych inwestycji brak jest tego zadania, więc żeby nie przedłużać 

postuluję o to, żeby w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg 

powiatowych poprzez wykonanie remontu tej drogi nakładką asfaltową i 

uzupełnieniem poboczy wykonać remont na drodze 2734 E Bąków – Sobota, 

kwotę 100 000,00 zł z działu 821, rozdziału 92114 przeznaczyć na ten cel. Druga 

inwestycja, o której również od 3 lat zabiegam to nakładka asfaltowa na drodze 

2735 E, Bogoria Dolna – Sobota, od Leśniczówki do Bogorii Górnej. Tam jest 

dobra podbudowa, więc proszę tylko o to, żeby położyć nakładkę, również 
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100 000,00 zł, żeby utworzyć przynajmniej to zadanie jak wyżej z działu 821, 

rozdziału 92114. Trzecia inwestycja drogowa to Emilianów – Waliszew, część 

gruntowa od Oszkowic do Woli Gosławskiej, 2738E, również 100 000,00 zł i w 

związku z tym, że jest tam również podbudowa to proszę o wykonanie zadania w 

postaci nakładki asfaltowej na tej drodze. Jest jeszcze czwarta, odcinek drogi 

Głowno – Bielawy, jest to wizytówka Łowicza, jak się wyjeżdża zwłaszcza od 

strony Głowna, ona pokazuje jaki stan dróg na dzień dzisiejszy jest w Gminie 

Bielawy i to można by przyjąć za, no może nie 100% obraz, ale obraz gminy, w 

której od dawna nie robiono żadnych inwestycji drogowej, jest to droga 5118 E, 

również 100 000,00 zł jak wyżej z rozdziału i działu Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej. Dlaczego? Odpowiem na samym końcu. Jest jeszcze 

jedna kwestia, w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

drogowego poprzez budowę chodnika przy szkole podstawowej w Bielawach, 

został tak niewielki odcinek tego chodnika do wykonania, to jest około 55-60 

metrów, no i prosi się o to, żebyście Państwo w końcu usłyszeli ten głos, żeby tam 

wykonać aktywne wyniesione przejście dla pieszych, żeby te dzieciaki czuły się 

bezpiecznie przechodząc z jednej strony na drugą, na to przeznaczylibyśmy, jako 

wkład własny 50 000,00 zł a dotacje są po 80 000,00 zł, po 80% na te aktywne 

przejścia, więc 50 000,00 zł całkowicie i na chodnik i na przejście wystarczy, 

również z działu 821, rozdziału 92114. Nakłady, które nadajemy na Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji w ostatnim okresie czasu nie są adekwatne do 

osiągnięć i uważam, że takie właśnie postępowanie jest jak najbardziej 

prawidłowe, a przede wszystkim poprawi infrastrukturę w gminie, o czym obecny  

Zarząd całkowicie zapomniał. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inne 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

ja zacznę od tematu, który był poruszany przez Pana Radnego Śliwińskiego, jeżeli 

chodzi o drogę Niedźwiada – Goleńsko, od tego zacznę, ponieważ oczywiście 

chciałbym, żeby też ta nowa nakładka była wykonana, natomiast Szanowni 

Państwo, na najbliższym Zarządzie będziemy podejmować decyzje, aby tą drogę 

Goleńsko – Niedźwiada przekazać Panu Wójtowi i Gminie Chąśno w celu 

zrealizowania kanalizacji, więc po kanalizacji Wójt Gminy Chąśno przekazał, że 

ta droga będzie w takim stanie, w jakim ją przyjmuje, więc na najbliższym 

Zarządzie ona będzie przekazywana, więc nie wiem czy w takiej sytuacji jest 

odpowiednie, abyśmy w tą stronę kierowali środki, ponieważ no nie będziemy 
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mogli tej inwestycji zrealizować. To pierwsze, natomiast co do kolejnych 

inwestycji to tak, jak Pan Starosta zauważył i przekazał podczas zabierania za 

pierwszym razem głosu, że my jednak staramy się te drogi zrealizować w jak 

największej ilości i tak naprawdę Powiat Łowicki może się chwalić, jeżeli chodzi 

o ilość wykonanych dróg przed innymi powiatami, bo takie sygnały już w tamtym 

roku do nas docierały. Patrząc po ościennych powiatach to u nas naprawdę ilość 

wykonanych modernizacji dróg, remontów głównie jest ogromna i oczywiście 

chcielibyśmy te wszystkie drogi wyremontować. Oczywiście, że byśmy chcieli, 

jednak opieramy się głównie o dofinansowania zewnętrzne, nie trzeba tego 

powtarzać wielokrotnie, ale powtórzę, że swoich środków nie mamy tyle, żeby 

można było te wszystkie drogi wyremontować, dlatego dobrze, że są takie 

dofinansowania, jak na przykład Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie jak dobrze 

pamiętam przy spotkaniach z niektórymi samorządowcami śmiali się delikatnie, 

jak przekazywałem informację, że będziemy chcieli robić inwestycje, które będą 

miały 70-80% dofinansowania, ponieważ takich dofinansowań w takich kwotach 

nie było wcześniej i dlatego teraz możemy powiedzieć, że takie inwestycje 

właśnie realizujemy, jak drogi w dofinansowaniu nawet 80 a nawet więcej, jak 

widzimy to przy moście. Jeżeli natomiast chodzi o drogi, to jeżeli chodzi o Gminę 

Bielawy to także uwzględniliśmy drogi w Bielawach w Funduszu Dróg 

Samorządowych. Mamy taką informację z Panem Starostą, że jeszcze musimy 

poczekać na ogłoszenie wyników, więc jakby żadna gmina nie jest 

wyszczególniana. Na wszystkie drogi tak samo chcemy składać wnioski, 

widzimy, że po prostu jest to dla mieszkańców priorytetem i dlatego też dajcie 

nam Szanowni Państwo zaufanie, tak jak to było w latach poprzednich, możecie 

spojrzeć w słupki jak wyglądało to finansowanie wcześniej, kilka lat temu, 

oczywiście ono było, ale jak wygląda w tej chwili. Jeżeli chodzi o inwestycje 

drogowe to według mnie te przyszłe dofinansowania, które będą w tym roku 

2022, ponieważ będzie również i nowy Fundusz Dróg Samorządowych, i będzie 

teraz przez nas składany wniosek do Polskiego Ładu, gdzie także każda gmina 

będzie uwzględniona, żadnej gminy nie pomijamy, rozmawiamy z 

samorządowcami. Wasze uwagi także są odbierane, uwagi mieszkańców tak, jak 

ostatnio nawet z Panem Przewodniczącym rozmawialiśmy o gminie właśnie 

Bielawy, gdzie Pan Sołtys jest zadowolony, ponieważ będziemy dalej składać 

wnioski, jeżeli chodzi o okolice Piask Bankowych, ponieważ te rozmowy były, 

byli mieszkańcy, jednak w tym momencie na przykład to, co przekazał nam Pan 

Radny Jacek Chudy, znalezienie się w budżecie 100 000,00 zł, gdzie na przykład 

droga Bogoria – Leśniczówka to jest nie tylko położenie nakładki, ta droga nie 
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będzie w kwocie kilkudziesięciu tysięcy, tylko około 1,5 mln zł, dlatego też 

musimy opierać się o wnioski, które są składane. Te sygnały, które odbieramy, 

one oczywiście będą głównie miały odzwierciedlenie w składanych przez nas 

wnioskach. Sami z naszych środków chcemy zrobić wkład własny, dlatego też 

prosimy, aby ten budżet, ja proszę, pewnie Zarząd cały też również, aby ten 

budżet pozostawić bez zmian, ponieważ jest to budżet, z którym pracowała Pani 

Skarbnik z całym wydziałem, bardzo długo i patrząc po tych problemach 

finansowych, również w służbie zdrowia, w oświacie, jest to budżet, który daje 

nam możliwość przy tym dofinansowaniu na most kolejnych inwestycji, to trzeba 

podkreślić, że te środki, które pozyskaliśmy pod koniec roku dały nam 

możliwość, że możemy dalej ubiegać się o środki zewnętrzne, ponieważ 

będziemy mieli wkład własny i tyle. Proszę Państwa, żeby przyjąć ten budżet, 

który został przedstawiony przez Pana Starostę. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: No wszyscy Państwo chyba widzicie, że chcemy pomóc 

Zarządowi po to, żeby Zarząd mógł tutaj w tej dzisiejszej dyskusji nad budżetem 

utworzyć zadania, o które będzie występował w najbliższym czasie o środki. 

Wystartował Polski Ład, do 14 grudnia, nie do 15 Panie Starosto należy składać 

wnioski, Gmina Bielawy jest gminą … 

Radny Michał Śliwiński: Lutego Jacku, lutego. 

Radny Jacek Chudy: Przejęzyczyłem się, przepraszam, do 14 lutego. Gmina 

Bielawy jest gmina popegeerowską, te środki przeznaczone są z Polskiego Ładu 

większe niż na inne zadania, więc rozumiem, że Państwo wystąpicie i szereg tych 

dróg, szereg tych inwestycji, a zwłaszcza te, o które zabiegamy od wielu lat, 

razem z mieszkańcami zostaną zrealizowane. Chcę Państwu powiedzieć, że żeby 

jakieś zadanie zostało utworzone nie potrzeba całej kwoty na to zadanie, ale 

będzie wam łatwiej złożyć wniosek. A przy okazji, korzystając z głosu chciałbym 

zapytać Panie Starosto jakie te inwestycje przygotowujecie, bo w wykazie nie ma 

nic, informacji żadnej tutaj nie przekazaliście, chciałbym wiedzieć jakie 

inwestycje planujecie drogowe złożyć do Funduszu Dróg Samorządowych 

przynajmniej w Gminie Bielawy. Proszę mnie poinstruować, proszę mi 

powiedzieć. Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Jeszcze ad vocem do Pana Starosty Malczyka. Panie 

Starosto Malczyk, chodzi o drogę Niedźwiada – Goleńsko, o odcinek, który jest 

w polu. Gdzie Pan tam wójt chce robić kanalizację, tym bardziej, że to już jest 

droga w Gminie Łowicz, także przekazując odcinek pod kanalizację spokojnie 
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może Pan wpisać w umowie przekazania pikietaż drogi od którego momentu do 

którego przekazuje Pan Panu Wójtowi, tutaj żadnego problemu nie ma. Tym 

bardziej na tym dalszym odcinku od już tutaj Gminy Łowicz, tutaj nie będzie 

kanalizacji, ponieważ tutaj dostają dofinansowanie mieszkańcy na utworzenie 

oczyszczalni ścieków, także niech Pan nie myli jednego z drugim dobrze, bo to 

jest takie nie w porządku nawet. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, przekazałem 

wszystkie informacje w poprzedniej wypowiedzi. 

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, chciałem poruszyć kolejną 

kwestię, a mianowicie w budżecie nie mamy zabezpieczonych środków na 

zadłużenie szpitala czy oddłużenie szpitala. Czy w tym temacie któryś z Panów 

Starostów chciałby zabrać głos i poinformować nas, jakie są plany zadłużenia, 

straty, zlikwidowania straty w ZOZ-ie łowickim?  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o zadłużenie szpitala, na 

chwilę obecną również stoimy na stanowisku, że jeżeli będzie taka potrzeba, aby 

pomóc szpitalowi, na pewno będzie trzeba pomóc w tym roku również w tym 

projekcie informatyzacji szpitala, gdzie pozyskał duże dofinansowanie. 

Natomiast jeżeli chodzi o sprawy finansowe ZOZ-u, one są, te sprawy 

prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Nie wiem czy ta ustawa jest dobra czy 

jest zła, nie mi to oceniać w tym momencie, niemniej jednak ruchy, które są 

podejmowane w tym momencie, w jakimś stopniu, jeżeli będą te ruchy 

zrealizowane, te zadania, które są założone, na pewno pozwolą na działania w 

szpitalach pod kątem finansowym, ponieważ te założenia są takie, aby takie 

działania można było przeprowadzać, takie które pewnie powiat bałby się 

podejmować i będziemy mogli to oceniać. Natomiast jeżeli chodzi o nas, o Powiat 

Łowicki, jeżeli szpital ma problemy finansowe to my w takie możliwości, tak jak 

to pokazaliśmy pod koniec roku i Państwo pomogliście przy tym, żeby 

przegłosować te środki pomagamy i tak będziemy robić dalej, natomiast nie do 

mnie pytanie, przepraszam, jeżeli chodzi o to, co z zadłużeniem szpitali, bo to jest 

pytanie do Ministerstwa Zdrowia. My jakby, Pan Starosta spotyka się na 

spotkaniach z samorządowcami, z również przedstawicielami szpitali na 

spotkaniach wojewódzkich i tam ciągle te rozmowy są prowadzone. Mam 

nadzieję oczywiście, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, natomiast na chwilę 

obecną… 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Takie pytanie padło, ja to mówiłem na 

Komisji, że karetki przyjeżdżają za późno czy za długo, no i rozmawiałem z 

przedstawicielem WSRM-u no i odpowiedź była krótka: nie wiem czy 

zauważyliście, ale od dwóch lat borykamy się z wirusem SARS-CoV-2. Ja wiem, 

że są różne podejścia, są ludzie, którzy uważają, że w ogóle nic się nie dzieje, 

uważają, że w ogóle nie jest to najstraszniejsza epidemia w historii ludzkości. 

Natomiast prawda jest taka, że w tej chwili i dla Ministerstwa i dla spraw 

zdrowotnych walka z epidemią jest numerem 1, przez co niestety 

przygotowywane przez Ministra Niedzielskiego zmiany na razie nie wchodzą w 

życie i to jest taki problem systemowy i tylko to potwierdzam o czym mówił Pan 

Wicestarosta, że jest, wszyscy samorządowcy widzą ten problem, natomiast 

czekamy cały czas na rozwiązania, czekamy na taki ład też dla szpitali i to już 

chyba coraz bliżej jest dlatego, że w warunkach przecież tego wniosku, który 

składać będziemy do 15 lutego nie ma tam możliwości składania na szpitale, na 

szpitale ma być odrębny program, odrębna pula no i na to czekamy tam tak, my 

mówimy tu o inwestycjach. Natomiast jeśli idzie o finansowanie to musi przyjść 

systemowe, które pozwoli rozwiązywać te problemy takie bieżące, które są, one 

były zawsze i będą. 

Radny Jerzy Wolski: Za chwilę będziemy głosować budżet na 2022 rok i ja 

chciałbym spojrzeć inaczej na to. Chciałbym się odnieść do projektu budżetu, 

który był czytany w listopadzie, ja zwróciłem uwagę, zresztą nie tylko ja, ale 

wielu z nas zwróciło uwagę, że budżet w takim kształcie, jaki usłyszeliśmy w 

listopadzie przy wskaźniku zadłużenia 30% jest nie do przyjęcia. Zwróciliśmy 

uwagę przede wszystkim na Komisji Oświatowej, tu się nic o oświacie nie mówi, 

tylko o inwestycjach budowlanych. No przecież oświata, może nie powiem, że 

nas dużo kosztuje, ale to jest olbrzymi procent w budżecie, w wydatkach naszego 

powiatu. Zwróciliśmy uwagę na to, jak dyrektorzy placówek szkolnych podeszli 

do tego tematu, dali ja bym powiedział wręcz roszczeniowo, żądaniowo, jak dali 

preminarz swoich zadań, wniosków jakie one złożyli na mega miliony i byliśmy 

zgodni, że niestety, w listopadzie, w grudniu macie Państwo, mówię o Zarządzie, 

macie czas, żeby z dyrekcją jeszcze raz porozmawiać, naprawdę zminimalizować, 

ograniczyć wydatki na oświatę. Wiem, że w tej chwili do subwencji dokładamy 3 

mln zł, śmiem twierdzić, że do końca roku będzie to 6 mln zł. Przecież wiemy, że 

do każdej placówki, zarówno na energię, jak i na wszystko kwota będzie 

przeolbrzymia, także ja ten budżet tak odbieram. Tutaj do Pani Skarbnik, to, że 

po tym retuszu z 40% schodzimy na 36% wskaźnik, ale to tylko dlatego, że ten 

most jest, jesteśmy zgodni z tą inwestycją bez względu na wszystko musimy 
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zrealizować i niech tak się stanie, ale w sumie to nie jest budżet bezpieczny, nawet 

nie wiem czy w ogóle ten budżet jest realny do zrobienia. Mnie bardzo martwi 

oświata tutaj w tym wszystkim, nawet nie będę się zatrzymywał przy 

inwestycjach drogowych, ale przez 2 miesiące Państwo wokół oświaty, prosiłem, 

zróbmy retusz przy czytaniu kolejnym tego budżetu. Poza mostem w Kompinie, 

przez 2 miesiące w tym budżecie w zasadzie nie zmieniło się nic, dlatego 

potwierdzam, że takiego budżetu jest nie sposób zagłosować ,,za”. Chciałbym 

jeszcze zadać jedno pytanie, na Komisji Oświatowej pytałem, zastanówmy się 

czy naprawdę ta sala gimnastyczna przy ,,Czwórce” musi być tu i teraz w tak 

trudnym budżecie realizowana. Ja wiem, że dostaliśmy 4 mln zł a po naszej 

stronie ile będzie potrzeba dalej? Ja wiem, że to jest bardzo, ale bardzo potrzebne, 

ale czy w tym budżecie, w tym roku, kiedy bierzemy się za most w Kompinie, 

który bardzo nas tutaj pogrąży, plus jeszcze to, co się w tym roku wydarzy? Też 

odpowiedzi na to nie uzyskałem. Poza tym, wracając jeszcze raz do oświaty, 

spodziewaliśmy się, o tym też kilkukrotnie na Komisji Oświaty mówiliśmy, 

Centrum Usług Wspólnych. No wydawałoby się, że naprawdę to będzie takie w 

dalszej perspektywie jakaś wartość dodana, że może będziemy tą oświatę 

oszczędniej prowadzić, może nie będzie jakichś dysproporcji między szkołami. 

Okazuje się, że Centrum Usług Wspólnych w zasadzie patrząc na stronę 

finansową, generuje nam straty i mówi się, poczekajmy jeszcze rok, dwa, to jest 

fajna rzecz. Nie, z tym ja się nie zgadzam, wielu kolegów, koleżanek też się z tym 

nie zgadza. Ja nie twierdzę, że to jest nieudane podciągnięcie, ale spodziewaliśmy 

się, że już w tym roku, przynajmniej będzie to wartość dodana, a jest to na 

zasadzie balastem obciążenie. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja oczywiście, tu Pan Jerzy Wolski chyba 

czyta w naszych myślach, my mamy zaplanowanie spotkanie kolejne z 

dyrektorami, gdzie będziemy już po przyjęciu mam nadzieję tego budżetu 

omawiać te kwestie oszczędnościowe po raz kolejny, tu myślę, że Pani Skarbnik 

może to potwierdzić, natomiast problem oświaty to jest kolejny problem 

systemowy. Są modele, tak jak na przykład na Węgrzech, gdzie to państwo 

przejmuje, zresztą takie głosy się pojawiają, że to państwo przejmuje w całości 

finansowanie oświaty, tylko co wtedy z samorządami, tak. Czy samorządy 

powiatowe mają rację bytu bez szkół? To można się zastanawiać. Na pewno 

będziemy szukać oszczędności w oświacie. Absolutnie nie zgadzam się z Radnym 

Wolskim, że jest to budżet nierealny, to jest budżet ja bym powiedział bezpieczny. 

Tam nie ma żadnych szaleństw. Dostaliśmy dotację, ja przypomnę, że za most 

płacimy naprawdę mało własnych pieniędzy, dlatego też ta sala gimnastyczna 
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jest… zresztą po to jesteśmy, żeby pokazywać ludziom, w jakim kierunku powiat 

powinien iść i stworzenie bardzo dobrej infrastruktury w szkołach, to powinny 

robić również gminy i tak samo my, będzie takim wabikiem dla ludzi, którzy będą 

się zastanawiać gdzie osiąść, gdzie zamieszkać, dojeżdżając szybko do Warszawy 

i ja znam kilka takich par, które mieszkają między innymi w Skierniewicach, 

gdzie wybrali, byli gdzieś tam z Polski, wybrali to miejsce ze względu na 

położenie, ze względu na inne rzeczy, więc ta oferta edukacyjna jest nie tylko 

pobudowaniem sali gimnastycznej, tylko pokazaniem pewnego kierunku, że 

bardzo nam zależy na inwestycji w szkołach. Tych inwestycji było mało 

poprzednio, ja przypomnę, że poprzednio to tylko inwestowaliśmy w szpital, my 

również inwestujemy w szpital, ale staramy się w dużej mierze również 

inwestować w szkoły, inwestujemy w drogi. Ja myślę, że każdy radny tutaj, cała 

19-stka, mógłby wnioski składać, bo na kolejne tam kawałki dróg, które są w złym 

stanie, natomiast generalnie, przynajmniej do nas docierają takie sygnały, nie 

wiem jak do Państwa, że w powiecie łowickim, jak się wjeżdża na przykład z 

powiatu sochaczewskiego czy z powiatu kutnowskiego, że w powiecie łowickim 

drogi nie są złe. To jest taka opinia, która cieszy, nad tym dalej trzeba pracować i 

będziemy robić kolejne drogi, zgłaszać do Funduszu Dróg Samorządowych, to 

będzie kolejna edycja Funduszu Dróg Samorządowych, o Ładzie już mówiłem, 

także… Problem trochę jest z chodnikami, może teraz też będzie można 

pozyskiwać jakieś pieniądze na chodniki, jest program na przejścia dla pieszych, 

w którym uczestniczymy i będziemy uczestniczyć, będziemy składać kolejne 

wnioski. Nie zapisujemy tego w tym budżecie, ale ja jestem tutaj optymistą, że 

ten budżet, jak i poprzednie wszystkie nasze budżety będzie naprawdę na plus w 

stosunku do tego, co przyjmujemy. Jeśli idzie o wskaźnik zadłużenia – nie zgodzę 

się również, że to retusz jest, bo jednak 4 punkty procentowe to jest dosyć dużo, 

dzięki temu, że udało się jednak te środki pozyskać, bo ja już nie chciałem głośno 

mówić, ale były takie trudne momenty, ale udało się to zrobić. Tak więc myślę, 

że więcej zaufania do tego Zarządu, ponieważ pokazaliśmy już nie raz, że 

potrafimy zrobić coś, co trudno było zrobić wcześniej i my w tym kierunku 

chcemy iść, chcemy dalej inwestować w szkoły, nie tylko sala gimnastyczna, 

która chyba w tej kadencji nie zostanie oddana, bo zależy, kiedy się skończy, 

prawda, ale jeżeli skończyłaby się w terminie, to sala gimnastyczna, wiosna 2024 

rok przewidujemy zakończenie prac, także niezależnie od wszystkiego 

inwestujemy w szkoły, jest sporo do zrobienia, są klasy do zrobienia w 

poszczególnych szkołach, które nie wyglądają najlepiej i absolutnie, jeżeli taka 

jest możliwość to trzeba to robić, bo może się okazać, że za chwilę żadnych 
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środków z rządu, tak jak to było w latach poprzedniej koalicji, tutaj przepraszam, 

że wejdę na stronę polityczną, ale możemy porównać jakie środki poprzednie 

rządy przeznaczały na inwestycje samorządowe, zwłaszcza powiatów, małych 

gmin, gmin wiejskich a jakie w tej chwili są możliwe do pozyskania i być może 

już nie będą możliwe, dlatego trzeba o wykorzystać i to jest nasze podejście do 

tematu, nasza filozofia prowadzenia inwestycji a zwłaszcza pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Dziękuję.  

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

omówiliśmy w listopadzie nasz budżet, który początkowo mieliśmy podejmować, 

był dość skromnym budżetem. Teraz dzięki dofinansowaniu, tak jak mówiliśmy, 

głównie na most w Kompinie, wizualnie ten budżet jest trochę lepszy, chociaż za 

wiele w nim się nie zmieniło i rzeczywiście ten budżet jest taki dostosowany do 

możliwości, jakie są obecnie. Przyznam się szczerze, że na Komisji Budżetu, na 

Komisji Rozwoju głosowałem przeciwko projektowi tego budżetu z kilku 

powodów. Pierwszy podstawowy powód to jest taki, że no założenia i wskaźniki, 

które głównie wskaźniki, na których Pani Skarbnik musiała się opierać, narzucone 

centralnie a głównie wskaźnik inflacji jest głównie nierealny, nieprzystosowany 

do rzeczywistości. Wskaźnik 3,3% inflacji, kiedy wiemy, że w tej chwili jest 10 

a nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy, może nam ten budżet przewrócić do 

góry nogami i dlatego staram się zawierzyć temu, co mówią Panowie Starostowie, 

żebyśmy uwierzyli sobie, że będą pozyskiwane dodatkowe środki, że będzie 

można mieć w miarę spokojne sumienie, jeżeli będziemy funkcjonować na bazie 

projektu tego budżetu. Ja od lat podnoszę ten sam problem, nie będę mówił o 

stracie w szpitalu, bo ten temat przed chwilą był omawiany i mam nadzieję, że 

będzie rozwiązany centralnie rzeczywiście, natomiast jak wiecie Państwo, 

problem nierozwiązanych elementów, remontów czy inwestycji w naszym 

szpitalu no jest dalej tematem, który zawisł w próżni. Czytałem dokładnie rozdział 

851, gdzie mówi się o modernizacji szpitala, cieszę się bardzo, że będzie rezonans 

wraz z robotami budowlanymi, że będą inne urządzenia kupione, ale w tej chwili 

dalej Izba Przyjęć jest uważam uwłaczająca godności, jeżeli ktokolwiek tam chce 

przez nią przejść, Oddział Chirurgii wygląda okropnie, już nie mówię o 

transporcie chorych na ten oddział, z pominięciem oddziału covidowego. Wiem, 

że nie wszystko na raz można zrobić, ale o tej sprawie mówimy od kilku lat i 

niestety nie jest to rozwiązane, chociaż projekt i przetargi były rozstrzygnięte na 

ten temat. Ja wiem, że za chwilę będzie powiedziane, że będą dodatkowe środki 

na inwestycje w szpitalu i liczę na to i mam nadzieję, że ten temat przy 

wzajemnym zaufaniu też będzie rozwiązany, natomiast na dzisiaj no to nie 
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wygląda dobrze. Jest jeszcze kilka takich tematów, które mnie, jako radnego no 

nie wiem, nie dają spokojnie myśleć. Na przykład w PCPR jest trzeci dyrektor, 

mamy dwa potężne projekty, jeden niezakończony, drugi w listopadzie przy 

naszej inicjatywie podjęty potężny, takich projektów jeszcze nie było. Nie bardzo 

wiem, jak one są realizowane, pierwszy jest przeciągany. Czy to idzie wszystko 

dobrze? Miała być tam kontrola, no nie wiem, nie mamy żadnej informacji, jak to 

wszystko wygląda. Kolejny temat bardzo trudny, o którym wszyscy rozmawiamy, 

bo to dotyczy każdego środowiska, w którym żyjemy, to są inwestycje drogowe. 

Ja nie będę tego tematu rozwijał, ponieważ nie chcę wchodzić w szczegóły, 

przyznam się, pomiędzy wczorajszą Komisją Budżetu a dzisiejsza sesją 

rozmawiałem z członkami Zarządu i mam nadzieję, że możemy zaufać sobie na 

tyle, że po kolejnych spotkaniach rozwiążemy wspólnie problemy drażliwych 

inwestycji na terenie Gminy Łowicz, bo ją reprezentuje, ponieważ no wydaje mi 

się, że przy dobrej woli będzie można te tematy rozwiązać, dlatego mówię, nie 

chcę być hamulcowym, nie chcę głosować tak, jak na komisjach przeciwko temu 

budżetowi. Uważam, że musimy mierzyć siły na zamiary i spróbować oprzeć się 

na projekcie tego budżetu a potem, jeżeli czas, możliwości i chęci na to pozwolą, 

przy wzajemnym zaufaniu robić tak, aby zadowolić mieszkańców naszego 

powiatu. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może Panie Przewodniczący taką 

przyjmijmy formułę, że od razu, albo Wicestarosta albo członek Zarządu 

będziemy odpowiadać, bo to tak myślę, że lepiej. No tu Pan Radny Górski 

poruszył wiele jakby kwestii różnych, cieszę się, że sprecyzowanych, wiem o co 

chodzi, więc ja myślę, że wzajemne zaufanie buduje się również w głosowaniu, 

także zachęcam do poparcia naszego budżetu oraz uczestniczenia w pracach jego 

realizacji i który na pewno będzie wielokrotnie zmieniany i będziemy 

wprowadzać, głęboko wierzę w to, że będziemy wprowadzać nowe inwestycje a 

w tym i inwestycje drogowe, to jest jakby pierwszy temat. Jeśli idzie o szpitale to 

nie chciałbym się powtarzać, ale jeśli o Izbę Przyjęć to się absolutnie zgadzam, 

sam tam czasem bywam czy z dziećmi, które tam złamią sobie rękę czy coś tam 

innego zrobią, więc wiem jak jest. Cieszę się, że płyną sygnały i to jest bardzo 

duży plus też rzeczy, na którą my do końca nie mamy wpływu, że traktowanie 

pacjenta w naszym szpitalu polepszyło się, bo takie głosy do nas docierają do 

mnie, nie wiem czy dlatego, że po prostu sprawuję tą funkcję, którą sprawuję czy 

też to są prawdziwe głosy, ale wiem, że i radni tutaj, z którymi częściej się 

spotykam też to mówią na ten temat, więc to jest taki plus. Z tą Izbą jeszcze chwilę 

Panie Radny poczekajmy, ja wiem, że trzeba by było szybko, ale tak, jak mówię, 
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filozofia nasza jest taka: są pieniądze zewnętrzne, dołóżmy nawet te 50%, niech 

będzie, tak jak z salą gimnastyczną, być może to będzie więcej nawet niż 50% 

przy sali gimnastycznej, ale no zostawmy coś po sobie. Ja jeszcze nie 

wspomniałem, bo Pan Radny mówi o wskaźniku, wskaźniku inflacji. Panie 

Radny, na granicy białoruskiej Rosjanie montują teraz czołgi i też można by było 

na ten temat tutaj mówić jak my zrealizujemy ten budżet w takiej sytuacji, czy w 

ogóle my go zrealizujemy, itd. No pracujemy nad tym co jest, uważamy, że życie 

będzie toczyło się w miarę normalnie, że w końcu może tak, jak rząd brytyjski i 

inne rządy w Europie, w tym i nasz przejdą na tryb grypy z wirusem i wróci jakaś 

tam normalność, która powoduje też i nerwowość i taką pretensjonalność może 

większą, szczególnie w internecie, domaganie się. Pewnie Państwo radni też 

jesteście pod presją i być może to jest też wynik tego, że macie te wnioski do 

budżetu o te drogi, bo słyszycie wokół swoich sąsiadów czy swoich znajomych, 

że tu nie ma tego, tam jest dziura. Wiemy też dobrze a Pan Radny Krzysztof 

Górski wielokrotnie powtarzał o swoim doświadczeniu, wszystkiego na raz w 

jednej kadencji się nie uda zrobić i nie mamy nawet takich ambicji, nie 

próbujemy, także tyle tytułem ad vocem Panu Radnemu Górskiemu. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Krzysztof Górski: Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Ja dodatkowego wniosku odnośnie dróg nie będę składał, 

ale muszę się odnieść do tego, zresztą kolega Jacek Chudy zgłaszał w tych swoich 

wnioskach, droga Bąków – Sobota. Chciałbym tylko przypomnieć, czego mi 

brakuje w tym budżecie: do samego końca czekaliśmy, że się załapie z tej listy 

rezerwowej, wydawało nam się, że może, może Pan Starosta, może nie tyle 

obiecał, za dużo powiedziane, spodziewaliśmy się, że może ta lista rezerwowa 

będzie zrealizowana. Okazało się, że definitywnie bardzo ważna, bardzo 

strategiczna droga, droga która biegnie od Bielaw jest zrobiona do Soboty od trasy 

A2 jest zrobiona do Bąkowa i środek tejże drogi, kilka kilometrów, wiem że to 

jest obciążenie dosyć duże, ale nie wyobrażałbym sobie, że w momencie, kiedy 

się dowiedzieliście Państwo, że ta droga definitywnie że już nie będzie żadnych, 

czyli jeszcze tego samego dnia, już następnego dnia, priorytetowo, ta droga już 

być powinna wrzucona w jakikolwiek, nie wiem, czy Polski Ład czy cokolwiek. 

Się okazuje, że tej drogi nie ma, na rok 2022 w żadnym projekcie ona nie jest 

ujęta i teraz pytania, kiedy wrócimy do tematu tejże drogi? Każda droga jest 

ważna, ale no jak można nie dokończyć inwestycji, która jest z dwóch stron 

prawie zrobiona i zostało takie coś ważne do zrobienia i w ogóle nie usłyszałem 
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słowa, zdania na temat tejże drogi. I jeszcze jedno pytanie, w tym projekcie 

budżetu, ja czasami pytałem na Komisji Oświaty Pana Dyrektora Muzeum o 

Skansen w Maurzycach, przecież to już tyledziesiąt miesięcy minęło i ten Skansen 

w końcu nam zwieje. Nie wiem, tam naprawdę też trzeba setek tysięcy złotych, 

ale nie możemy tego problemu oddalać, to jest poważne obciążenie dla Starostwa, 

dla inwestycji, ale nie czekajmy w końcu, że firmy ubezpieczeniowe, że może 

sponsorzy, ktoś. No ile razy ja już mogę się pytać czy w tym Skansenie wreszcie 

doprowadzimy do stanu pierwotnego sprzed wichury? Tego też mi w tym 

budżecie brakło. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o drogę, o której Pan Radny 

mówi, to ja już wielokrotnie to mówiłem, że ten problem dla nas jakby mam 

nadzieję rozwiąże się z dniem 15 lutego, kiedy zgłosimy do Ładu, bo tam ta droga 

zostanie zgłoszona. Natomiast jeśli idzie o Skansen to tak, tu bijemy się w piersi. 

To jest trochę wina tego, że horrendalne w ogóle te ceny napraw, to po prostu 

nieprawdopodobne. Szukamy cały czas rozwiązań, no ale tu można nas zganić, 

nie wszystko jest super, także tutaj troszeczkę kulejemy, ale obiecujemy poprawę 

w tym zakresie, w tym kierunku i faktycznie biorę na klatę to, że to powinno być 

zrobione a nie jest, ale jest to naprawdę wina środków, których nie mamy. 

Oczywiście moglibyśmy czegoś tam nie zrobić, w zamian zrobić to, natomiast nie 

ma możliwości pozyskania, na razie nigdzie tego nie ma, dlatego też czekamy, 

żeby pozyskać jeszcze dodatkowe pieniądze na to. Zresztą był Premier Gliński w 

2019 roku i mówił no faktycznie, na te skanseny to my nie mamy w Ministerstwie 

nic, no i tak jest. Znaczy w ogóle to jest temat na oddzielną dyskusję i może 

właśnie kiedyś, ja zachęcam tutaj do spotkania się u mnie w gabinecie, bo to nie 

jest na taką rozmowę. Może jednak forma tego Skansenu, jaką Muzeum 

powiatowego przerasta przerasta powiat i to każdy zarząd myślę, że miał z tym 

problem a jeszcze dorzućmy to, że nie ma już po prostu fachowców, którzy tym 

się zajmują, nie ma rzemieślników i to jest kolejny jakby problem, bo za chwilę 

będzie tak, że nie tylko nie będzie rzemieślników, ale będzie kilku technologów 

w Polsce, którzy będą decydowali o tym, jak te budynki będą funkcjonować, czy 

będą składane, czy będą rozbierane, czy będą wstawiane. Myślę, że nikt się w 

Polsce za bardzo nad tym nie pochyla, i wśród samorządów i wśród spotkań 

jakichś, o których mówił właśnie Pan Wicestarosta, nikt tego tematu nie poruszał, 

chociaż nie każdy ma skansen, prawda w powiecie, ale jest to temat taki 

faktycznie na uboczu pozostawiony. Dziękuje.  
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Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo radni, skoro wrócił temat 

dróg, myślałem że się odniosę do niego na koniec nawet, we wnioskach, w 

sprawach różnych, ale jeżeli powrócił to też chcę tutaj powiedzieć. Ja na bieżąco 

z radnymi z Gminy Bielawy rozmawiam na temat tych problemów, tej 

niedokończonej inwestycji, właściwie tej drogi Bąków – Sobota. Pamiętacie 

Państwo, kiedy po raz ostatni wybrzmiało, wiecie dlaczego i w jaki sposób ta 

droga nie została zrobiona, to jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że 

rzeczywiście liczyliśmy wszyscy, ja tak samo i mieszkańcy Gminy Zduny i 

Bielawy liczyliśmy, że jak zawsze przechodziły te wnioski z listy rezerwowej, 

będzie podobnie w 2021. No niestety tak się nie stało. Rozmawiam z tymi ludźmi 

i oni rozumieją ten temat. Ja mam głęboką nadzieję, że w najbliższym roku ta 

droga zostanie zrobiona, mówię Baków Dolny – Sobota i wreszcie temat zostanie 

zamknięty. Co do tej drogi w Waliszewie, do Popowa Głowieńskiego i chodnik 

w Bielawach to przecież od 3 lat już o tym mówimy i też walczymy. Nie wszystko 

zawsze idzie zrobić. Oczywiście budżet jest, jaki jest, ale o tych inwestycjach 

mówiłem wielokrotnie na sesjach i na komisjach o tych drogach, myślę, że to 

bardzo ważne i jednoznaczne chyba, nie trzeba tutaj tłumaczyć tego tematu, że te 

drogi i ten chodnik jest do zrobienia i jest potrzebny. Co do tych inwestycji w 

Gminie Bielawy, no rzeczywiście, jak może Radny Chudy zauważył, że tych 

inwestycji jest czy mniej czy w jakiś sposób są te zaniedbania. No ja chcę tylko 

powiedzieć, że w 2020 roku przy Chruślance 2 kilometrowy odcinek został 

oddany na terenie Gminy Bielawy i nie tylko. No przecież jest poprawa warunków 

w Domu Opieki w Borówku, no myślę, że te działania są podejmowane i one będą 

na pewno. Jest Gmina Bielawy przynajmniej mnie tak samo bardzo bliska i będę 

wielokrotnie optował, bo ci ludzie są mi znani i są mi bliscy również. A dlaczego 

zaniedbania, dlaczego zaniechania remontów dróg i inwestycji są w gminie 

Bielawy to myślę, że nie do końca chyba pytanie też do naszego Zarządu, do 

naszej kadencji, tutaj myślę, że trzeba wyciągnąć głębsze wnioski, dlaczego 

wcześniej te zaniechania i zaniedbania miały miejsce, a takie miały miejsce na 

pewno. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Michał Śliwiński. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja ad vocem jeszcze do Radnego 

Frankiewicza. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ach, przepraszam. Starosta Marcin 

Kosiorek. 
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Radny Michał Śliwiński: Ja wcześniej się zgłaszałem i to w pewnym sensie ad 

vocem było i do wypowiedzi Pana Starosty odnośnie szkół i szpitala… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, chciałem Panu 

wytłumaczyć jedną rzecz: ja udzielam głosu i bardzo bym prosił, żebyśmy 

przestrzegali pewnych zasad. Skoro umówiliśmy się z Panem Starostą, że 

każdorazowo na głos radnego będzie się odnosił, no to trzymajmy się tego. W 

związku z tym teraz odpowie Pan Starosta a potem Panu oddam głos. Starosta 

Marcin Kosiorek. 

Radny Michał Śliwiński: Wywołał Pan mnie już przecież. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, ale powiem tylko tyle. 

Chcę, żeby każdy kto się zgłasza miał możliwość wypowiedzi, w związku z tym 

Pana poprosiłem, ale ponieważ przyjęliśmy formułę taką, że Pan Starosta 

odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania radnych, w tej kolejności tak też 

uczyniłem. Więc bardzo Pana przepraszam, że Panu udzieliłem głosu zanim Panu 

Staroście, ale ponieważ taka jest formuła to Pan Starosta a potem Pan Radny 

Śliwiński. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Jeśli idzie o Gminę Bielawy to ja nie nadmieniłem jednej rzeczy, ale chciałem 

bardzo podziękować, ponieważ Pan Wójt Kubiński złożył deklarację, że będzie 

również partycypował w drodze, o której rozmawiamy, czyli Bąków – Sobota, 

tym bardziej, że na koparkę też jest gotów wspomóc. Jeszcze pozwalam sobie 

tutaj być bardzo dużym optymistą odnośnie drogi złożonej do Funduszu Dróg 

Samorządowych – Oszkowice – Emilianów – Orłów, łącznie ponad 6 km 

nakładki, także nie jest tak, że nie myślimy o Gminie Bielawy, ale tych 

wieloletnich tam opóźnień i nie wiem czy uda nam się w ciągu tych paru lat to 

wszystko zrobić. 

Radny Michał Śliwiński: Okej Panie Przewodniczący, tylko może ustalmy 

jeszcze coś takiego jak ad vocem, jakiś sygnał, że będziemy się zgłaszać, bo ja 

też miałem ad vocem do Pana Starosty odnośnie oświaty i szpitala i jak mam to 

zaznaczać? Może wprowadźmy jakiś lepszy system, który mamy do obsługi sesji 

i będzie też przycisk ad vocem, bo biorąc pod uwagę ten system, którym 

pracujemy naprawdę jest taki powiem słaby trochę do funkcjonowania i dużo 

łatwiej byłoby w głosowaniu, bo są systemy, którymi można zaznaczyć kto jest 

,,za”, kto jest ,,przeciw”, kto się ,,wstrzymał” i dalibyśmy sobie dużo pewnie 
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łatwiej radę. Mówiliśmy wcześniej o oświacie, Zarząd robi wszystko, żeby było 

okej, tutaj to, co Jurek powiedział odnośnie funkcjonowania oświaty i 

finansowania oświaty, bo my tak na razie patrzymy sobie króciutko, blisko przed 

siebie. Ja wiem o tym, że 2023, 2024 będzie duży spadek uczniów w szkole a póki 

co, patrząc po tym budżecie średnio przygotowujemy się w jakiś sposób do tego, 

żeby w 2023 i 2024 roku być przygotowanym na to, co będzie w oświacie, a może 

się uda, że ten obecny Zarząd znów będzie rządził i ten problem niekoniecznie 

będzie po stronie kogoś innego, tylko będzie musiał ten problem rozwiązać też 

zarząd. Wracając do szpitala, wiemy, tak Pan Starosta Malczyk powiedział, że 

pewnie więcej o tym będzie wiedział Pan Starosta Kosiorek, bo w większości 

spotkań uczestniczy, ja też pewnie z racji tego, że jest w Radzie Politycznej PIS-

u to też pewnie wie, jakie są przygotowane ustawy odnośnie szpitala, bo póki co, 

to z jakichś szczątkowych informacji wiem, że mówiło się wcześniej o 

centralizacji szpitali, tylko na czym miałaby polegać ta centralizacja szpitali? Ta 

centralizacja szpitali ma polegać tylko na tym, że będą dyrektorzy szpitali 

wyłaniani przez Wojewodę powoływani a problem i tak zostawić może u nas i te 

straty, które nie pokryte w dalszym ciągu będą rzutowały na powiat prowadzący 

tak, powiat prowadzący, którym jest powiat łowicki, bo tutaj biorąc pod uwagę i 

myślę, że akurat tutaj w tym temacie ta zwierzchność występuje, podobnie może 

być jak Lex Czarnek i kto będzie miał wpływ na powoływanie a powoła nam ktoś 

inny dyrektora a problem zostanie finansowy po naszej stronie, bo tak do tego to 

wszystko zmierza, tak. Ja wyznaczę szefa a Pan zarząd czy Pan Przewodniczący 

będzie płacił za wszystko, co się dzieje czy w szkole czy w szpitalu. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja od razu, to odpowie 

Pan Starosta, ale ja tylko jedna informacja: Lex Czarnek, jeżeli Pan się 

wypowiada, nie ma wpływu na zmiany powoływania dyrektorów. One tak, jak 

były powoływane tak będą, zmienia się tylko zasada, jeżeli dyrektor nie będzie 

tutaj zaleceń kuratoryjnych, natomiast nie mówmy o takich rzeczach, bo sam 

sposób powołania dyrektora będzie się odbywał… 

Radny Michał Śliwiński: Podobnie Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To nie tak, to nie jest takie proste, 

żeby kogoś sobie na zasadzie takiej odwołać, bo każdy ma tryb odwoławczy od 

każdej decyzji, jest tak zwana strona prawna. Wokół tej ustawy zrobiono bardzo 

dużo, żeby ją przedstawić w sposób nierzetelny. Najpierw trzeba ją przeczytać 
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dokładniej a potem się do niej ustosunkować. Ja tylko mówię, jako nauczyciel w 

sprawie tej ustawy, oddając głos Panu Staroście. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym nie chciał w takiej sejmowej 

debacie uczestniczyć. Myślę, że jak będzie prawo uchwalone to wtedy możemy 

dyskutować, jakie to skutki wywołuje, nawet w trakcie procedowania na 

komisjach sejmowych ustawy się zmieniają, a jeżeli, ja tu mówię teraz o reformie 

służby zdrowia, nie ma tego tematu na razie, na razie jest temat pandemii i na tym 

Ministerstwo jest skoncentrowane. 

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

przedstawionego projektu uchwały? 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, ja szanuję wnioski 

kolegów radnych, ale jednak apeluję o rozsądek i proszę o przyjęcie budżetu w 

kształcie, w którym jest Państwu przedstawiony. Sam będę głosował za tym 

budżetem i jeszcze może dopowiem, że ten budżet będzie o wiele bogatszy i 

bardziej przyjazny dla nas, tak oceniam i takie mam nadzieje. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Pozwolicie Państwo, zanim 

przystąpimy do głosowania, dzisiaj bardzo krótko odniosę się do tego projektu 

budżetu i pierwsza rzecz to jest wielkie podziękowanie dla Zarządu za działania 

zmierzające do wybudowania sali gimnastycznej. Wielki szacunek do Państwa, 

że zdecydowaliście się jak najszybciej zrealizować ten wniosek, ponieważ ja 

kiedyś byłem, jako członek Komisji Oświaty w tej szkole i w rozmowie z Panią 

Dyrektor, w rozmowie z innymi nauczycielami jest tak, że oni czekają na tą salę 

bardzo, bardzo długo. Przez wiele, wiele lat toczyły się dyskusje dotyczące 

działki, jak to ma być wszystko zorganizowane, natomiast młodzież sobie 

chodziła ze szkoły na OSiR, żeby każdorazowo uczestniczyć w zajęciach 

wychowania fizycznego. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, że jesteśmy już w XXI 

wieku i tak nie powinno być, dlatego też te działania zmierzające do powstania 

sali gimnastycznej uważam za wyjątkowo dobrą decyzję i mam nadzieję, że ona 

jak najszybciej powstanie, bez względu na to, że będą z tym związane trudności, 

ale kiedy ich nie było. Natomiast jeżeli my będziemy przez lata dyskutować czy 

ona ma powstać czy nie to nigdy ona nie powstanie, dlatego też wielki szacunek 

dla Zarządu o to, że ta inwestycja będzie realizowana. Nie mówimy, ja już też 

jestem kilka lat radnym, ten temat bardzo często był poruszany, ale on nigdy, 

kończyło się na rozmowie naszej czy na sesji, ale nie było konkretnych decyzji. 
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Teraz one są, a poza tym to, co powiedział Pan Starosta, dzisiaj jest szansa na 

pozyskanie środków. Oczywiście Pan Krzysztof Górski ma bardzo dużo racji, że 

może nie wystarczyć pieniążków, że tutaj no jednak ta suma dofinansowania jest 

bardzo duża, ale inwestycja również pochłonie konkretne pieniądze, natomiast ja 

uważam, że warto, ponieważ to po nas pozostanie, a dla młodzieży w tej szkole, 

jedynej która nie ma godziwych warunków, jeżeli chodzi o zajęcia wychowania 

fizycznego, no to wszystko zostanie i mam nadzieję, że to spotka się z dużym 

uznaniem, zarówno uczniów całej szkoły, jak i mieszkańców Łowicza. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, można słówko? Przepraszam, 

że przerywam Panu, dwa zdania. Ruszył Pan temat tej sali gimnastycznej przy 

ZSP Nr 4, przepraszam, że po Panu jeszcze zabieram głos przed głosowaniem. 

Ten temat jest mi bardzo bliski, jest to nasza szkoła, ale ja już chyba kiedyś o tym 

mówiłem. Ja w 1990 roku przeżyłem horror likwidacji Centralnego Związku 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska i ta szkoła, nowa budowana została bez 

środków do życia i potem, no jeden z Burmistrzów popełnił błąd – zamiast 

zaprojektowanej sali gimnastycznej zrobiono basen. Ja uważam, że w tej szkole 

pomimo, że wiem, że nie możemy naciągać tej struny finansowej odnośnie 

inwestycji, ale zrobilibyśmy krzywdę młodzieży i tej szkole, gdyby ten temat nie 

był forsowany to uważam, że jest to inwestycja bardzo potrzebna, dlatego 

włączyłem się na etapie przekazywania gruntów przez miasto w rozmowy i teraz 

uważam, ja wiem, że może moi niektórzy koledzy się na mnie pogniewają, ale 

uważam, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna Zespołowi Szkół Nr 4. Dziękuję 

bardzo. Przepraszam, że zabrałem głos. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, dlatego jeszcze raz bardzo 

dziękuję, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Drugi taki wniosek, który 

najwięcej wywołuje tutaj dyskusji i nie ma co się dziwić a mianowicie to są drogi. 

Od samego początku, jak mam szansę wypowiedzi, zwracam uwagę, żeby żadna 

gmina nie była pomijana, żeby inwestycje były racjonalnie przeprowadzane na 

terenie wszystkich gmin powiatu łowickiego. Mam pełną świadomość tego, że 

jeżeli chodzi o Gminę Bielawy to jest tam tych dróg najwięcej, natomiast muszę 

powiedzieć tak, że Zarząd, jak obserwuję te działania, stara się równomiernie te 

środki przekazywać. Początkowo nie ukrywam, było troszeczkę problemów ze 

strony gminy, jeżeli chodzi o dofinansowanie, natomiast od kilku lat Wójt Gminy 

każdorazowo obiecuje, że jeżeli będą przeprowadzane inwestycje drogi 

powiatowej na terenie gminy, on będzie i cała rada będzie głosowała i wspierała 

te wszelkie inwestycje i muszę powiedzieć jedną rzecz, że to bardzo, bardzo 
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pozytywne. Liczę, tak jak powiedział to Pan Starosta na to, że te środki uda się 

pozyskać w ramach Polskiego Ładu, bo tam wiele z tych dróg jest, przygotowane 

są wnioski na ich realizację. Natomiast dopóki ten wniosek nie zostanie 

rozpatrzony to na dzień dzisiejszy trudno się wypowiadać, ale myślę, że Zarząd 

dotychczas pokazał, że wszelkiego rodzaju działania drogowe są dla niego bardzo 

ważne i ilość dróg, które powstały w tym czasie, kiedy pełnił swoje funkcje, no 

pokazuje, że jest zdeterminowany i mam nadzieję, że i w tej sprawie uda się 

dodatkowe kilometry dróg na terenie naszego powiatu, żeby one powstały. I na 

zakończenie, to już od pewnego czasu sprawa, która uważam jest niesłychanie 

ważna dla wszystkich pracowników naszego Starostwa, wszystkich wydziałów i 

tutaj Państwo zwracaliście czy na komisji, na których uczestniczyłem czy dzisiaj 

w czasie sesji, żeby zarząd uwzględnił fakt, z tego co tutaj zostało powiedziane, 

przewidziane są podwyżki 5%, tutaj padło, że ta inflacja jest drugie tyle, w 

związku z tym bardzo bym prosił o to, żeby Zarząd, w momencie, kiedy pojawią 

się środki, żeby jednak uwzględnił, jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników. 

Zresztą określenie podwyżki nie jest do końca tutaj określeniem prawdziwym, 

ponieważ w momencie, kiedy jest wysoka inflacja… 

Radny Michał Śliwiński: Regulacje płacowe. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: …to można powiedzieć 

wyrównanie tych kosztów, które są związane z wyższą inflacją, w związku z tym 

jeszcze raz moja prośba, mój apel w imieniu swoim i całej rady, żeby w trakcie 

roku te wynagrodzenia pracowników Starostwa w poszczególnych wydziałach 

zwiększyć nie o te 5%, tylko wyżej i tutaj jeszcze raz moja wielka prośba. To 

byłoby z mojej strony wszystko. 

Radny Jacek Chudy: Ja bardzo serdecznie dziękuję za deklaracje, że w końcu 

normalnie Zarząd będzie podchodził do tych inwestycji drogowych, chociażby 

żeby nie było takich sytuacji, jak w okresie, kiedy w szczerym polu na Trakcie 

Napoleońskim kładzie się asfalt a na drodze, przy tej drodze jest jedno 

gospodarstwo, jeden budynek. Potrzebne są w znacznie innych miejscach. 

Natomiast ad vocem do Pana Frankiewicza – gdyby Pan przejechał dzisiaj ulicą, 

drogą, o której mówiłem, to miałby Pan świadomość tego, że natychmiast tam 

trzeba umocnić pobocze, przynajmniej jakimś przekruszem czy może innymi 

jakimiś minerałami, żeby nie tworzyć sytuacji bardzo trudnej dla użytkowników 

tej drogi, relacji Sobota – Bąków. Dziś jest nam potrzebne działanie, które 
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zabezpieczy uczestników ruchu. Proszę o takie działanie, żeby Zarząd w 

najbliższym czasie podjął. Bardzo dziękuję. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Oczywiście jeżdżę przynajmniej 2-3 razy w 

miesiącu, wiem jak wygląda droga, jest niebezpieczna, w innych miejscach jest 

podobnie, nie tylko na tej drodze, ale oczywiście zgadzam się z tym. Mam 

nadzieję, że będzie zrobione. Wiem, ja znam dokładnie, jak wygląda ta droga, 

jeżdżę średnio 2 razy w miesiącu tymi drogami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ponieważ nie ma już 

więcej głosów, ja musze pewną rzecz wyjaśnić, ponieważ zgłoszone zostały 

wnioski do budżetu. Procedura, która będzie w tej chwili realizowana jest 

następująca, a mianowicie, ponieważ my obradujemy online, nie mam konkretnej 

informacji, dokładnej, jak ten wniosek brzmi, w jakim jest brzmieniu, stąd moja 

propozycja: każdorazowo wniosek, który będziemy zgłaszali, będziemy następnie 

głosować. Tutaj Pani Beatka mi podpowiada, że żeby usprawnić nasze 

głosowanie wniosków bardzo byśmy prosili o to, żeby Państwo radni przesłali 

nam te wnioski drogą e-mailową i my po zapoznaniu się z nimi przegłosujemy 

odrębnie każdy jeden wniosek. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, to nie 

są trudne wnioski, to nie są długie wnioski, także niech Pan… no możemy tak 

zrobić, przerwę, ale tutaj… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale powiem w ten sposób, my 

musimy mieć wszystko na piśmie, żeby być precyzyjnym, dlatego też, jeżeli 

Państwo prześlecie nam to w formie pisemnej online, nie zabierze wam to dużo 

czasu, prześlecie nam te wnioski i my po prostu przygotujemy się do głosowania, 

a 10 minut przerwy każdemu dobrze zrobi, bo to już tutaj troszeczkę siedzimy, 

więc jak sobie te 10 minut przerwy zrobimy to będzie to wskazane. 

Radny Michał Śliwiński: No tak, wy sobie zrobicie przerwę a ja będę pisał. 

Dobra, okej. 

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

obradach XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:30 wznowił obrady 

XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jesteśmy już wszyscy i w związku 

z tym, co powiedziałem wcześniej, będziemy teraz głosowali poszczególne 

wnioski a dopiero potem przystąpimy do głosowania uchwały budżetowej. 

Ponieważ pierwszym wnioskodawcą był Radny Michał Śliwiński, zaczynamy od 

wniosków złożonych przez Radnego Michała Śliwińskiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Michała Śliwińskiego o utworzenie zadania 

,,Przebudowa drogi 2723E na odcinku Goleńsko – Niedźwiada” – poszerzenie 

istniejącego odcinka do 5,5 m oraz utwardzenie pobocza po 0,75 cm z każdej 

strony (jest to odcinek między dwoma bardzo niebezpiecznymi zakrętami). 

Środki na ten cel miałyby pochodzić z działu 750 rozdział 75075 w kwocie 

100 000,00 zł. /Zał. Nr 6/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 10 

Wstrzymało się   – 2 

Nie podjęli wniosku Radnego Michała Śliwińskiego o utworzenie zadania 

,,Przebudowa drogi 2723E na odcinku Goleńsko – Niedźwiada” – poszerzenie 

istniejącego odcinka do 5,5 m oraz utwardzenie pobocza po 0,75 cm z każdej 

strony (jest to odcinek między dwoma bardzo niebezpiecznymi zakrętami.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Michała Śliwińskiego o utworzenie zadania 

,,Odtworzenie drogi 2722E na odcinku Klewków – Niedźwiada poprzez 

położenie nakładki asfaltowej oraz odtworzenie chodnika w miejscowości 

Klewków”. Środki na ten cel miałyby pochodzić z działu 821 rozdział 92114 w 

kwocie 200 000,00 zł. /Zał. Nr 7/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 5 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 2 

Nie podjęli wniosku Radnego Michała Śliwińskiego o utworzenie zadania 

,,Odtworzenie drogi 2722E na odcinku Klewków – Niedźwiada poprzez 

położenie nakładki asfaltowej oraz odtworzenie chodnika w miejscowości 
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Klewków”. Środki na ten cel miałyby pochodzić z działu 821 rozdział 92114 w 

kwocie 200 000,00 zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przystępujemy do głosowania 

wniosków złożonych przez Radnego Jacka Chudego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 2734E poprzez wykonanie 

nakładki asfaltowej oraz utwardzenie pobocza na pozostałym odcinku Bąków 

Górny – Sobota”. Środki na ten cel miałby pochodzić z działu 821 rozdziału 

92114 w kwocie 100 000,00 zł. /Zał. Nr 8/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 11 

Wstrzymało się   – 1 

Nie podjęli wniosku Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu 

Powiatu Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 2734E poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie pobocza na pozostałym odcinku 

Bąków Górny – Sobota”.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Łowickiego zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735E poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej od m. Leśniczówka do Bogoria Górna”. Środki 

na ten cel miałby pochodzić z działu 821 rozdziału 92114 w kwocie 100 000,00 

zł. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 0 

Nie podjęli wniosku Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu 

Powiatu Łowickiego zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735E poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej od m. Leśniczówka do Bogoria Górna”. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu Powiatu 
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Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 2738E poprzez wykonanie 

nakładki asfaltowej od m. Oszkowice do m. Wola Gosławska”. Środki na ten cel 

miałby pochodzić z działu 821 rozdziału 92114 w kwocie 100 000,00 zł.              

/Zał. Nr 10/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 11 

Wstrzymało się   – 1 

Nie podjęli wniosku Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu 

Powiatu Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 2738E poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej od m. Oszkowice do m. Wola Gosławska”. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 5118E poprzez wykonanie 

nakładki asfaltowej oraz utwardzenie pobocza w m. Stary Waliszew do granicy 

powiatu zgierskiego”. Środki na ten cel miałby pochodzić z działu 821 rozdziału 

92114 w kwocie 100 000,00 zł. /Zał. Nr 11/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 7 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 0 

Nie podjęli wniosku Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu 

Powiatu Łowickiego zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 5118E poprzez 

wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie pobocza w m. Stary Waliszew 

do granicy powiatu zgierskiego”. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Łowickiego zadania ,,Dokończenie budowy chodnika przy Szkole Podstawowej 

w Bielawach oraz wykonanie aktywnego wyniesionego przejścia dla pieszych”. 

Środki na ten cel miałby pochodzić z działu 821 rozdziału 92114 w kwocie 

50 000,00 zł. /Zał. Nr 12/ 

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

RPŁ/: 
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Za     – 7 

Przeciw    – 12 

Wstrzymało się   – 0 

Nie podjęli wniosku Radnego Jacka Chudego o wprowadzenie do budżetu 

Powiatu Łowickiego zadania ,,Dokończenie budowy chodnika przy Szkole 

Podstawowej w Bielawach oraz wykonanie aktywnego wyniesionego przejścia 

dla pieszych”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przystępujemy do głosowania 

uchwały budżetowej, ale zanim przystąpimy to opinie. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

/Zał. Nr 13/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/324/2022 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 14/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 

radnym, którzy wzięli udział w głosowaniu, cieszę się, że zaufanie, bo tak to 

odbieram, zresztą tak prosiłem, do Zarządu jest takie, że tylko 2 głosy były 

przeciwne. Myślę, że postaramy się nie zawieść tego zaufania i powiększyć ten 

budżet tak, jak to robiliśmy w latach poprzednich. Oceniam to też, bo to 

głosowanie na budżetem jest takim zaufaniem, które wiadomo, absolutorium jest 
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trochę głosowaniem politycznym a tutaj pozwolę sobie tak to odebrać, że to jest 

takie docenienie naszej pracy. Dziękuję bardzo Państwu radnym. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. I my liczymy, 

że… Radny Krystian Cipiński. 

Radny Krystian Cipiński: Dziękuję. Ja też pozwolę sobie na drobny komentarz. 

Poprosiłbym Zarząd, żeby z biegiem czasu, jeżeli będą takie możliwości, wziąć 

naprawdę pod uwagę wnioski radnych. Ja dzisiaj przy wszystkich wnioskach 

praktycznie głosowałem ,,za”, bo rozumiem, że one są słuszne, ale z drugiej 

strony też rozumiem, że na tym etapie nie można ich wprowadzić a mimo 

wszystko głosując ,,za” staram się pokazać, że jest to rzecz potrzebna. Proszę, 

żeby z biegiem czasu wprowadzać w miarę możliwości nasze wnioski, te 

inwestycyjne, jak i również te, które zgłaszaliśmy wcześniej a mam tu na myśli 

konkretnie mój wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na utworzenie 

projektu budowy kładki pieszo – rowerowej na Bzurze. Mocno kibicuję 

Zarządowi i trzymam za was kciuki. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja chciałem 

bardzo podziękować tutaj Pani Skarbnik i Wydziałowi Finansowemu za tą ciężką 

pracę, którą wykonał, no i wszystkim jednostkom, wszystkim wydziałom 

Starostwa, postaramy się też jakoś tak jak powiedziałem, złożyliśmy tu 

deklarację, aby doceniać tą pracę, nie tylko słowami. Wiem, że szczególnie w 

przypadku szkół to nie są marzenia, a jeszcze jutro mamy spotkanie. W każdym 

bądź razie bardzo wszystkim dziękujemy i spróbujemy te wszystkie uwagi, które 

Państwo radni, częściowo słuszne, częściowo może z naszego punktu widzenia 

niesłuszne, ale jakoś tam uwzględnić i kierować się tym dalej w pracy na rzecz 

mieszkańców powiatu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Chciałem podziękować tym z Państwa, którzy poparli 

moje wnioski dlatego, że na sercu leży wam bezpieczeństwo mieszkańców Gminy 

Bielawy, zwłaszcza dzieci przy szkołach podstawowych. Oczywiście mąż 

opatrznościowy, który wypowiadał się wcześniej głosował przeciw – no cóż, 

rozumiem i takie zachowania. W każdym bądź razie wszystkim Państwu, którzy 

oddali głos za tymi wnioskami bardzo serdecznie dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Pozwolę sobie tylko na 

jedno zdanie. Ci wszyscy, którzy głosowali przeciw, nie głosowali przeciwko 

budowie jakiejkolwiek drogi czy chodnika w Gminie Bielawy, tylko głosowali za 

tym, żeby ten budżet w tym kształcie został przyjęty. Natomiast nigdy naszą 

intencją, moją i każdego z radnych nie jest to, żeby jakiekolwiek drodze być 

przeciwnym, bo każda droga, która jest, jest drogą potrzebną i tylko proszę 
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pamiętać o jednej rzeczy: te wszystkie wnioski będą, mam nadzieję, zrealizowane 

do końca tej kadencji, jeżeli oczywiście te programy, które są, czy Polski Ład czy 

Fundusz Dróg Samorządowych, wszystkie wnioski składamy, jak do tej pory 

Zarząd pokazał, większość tych wniosków drogowych udało się zrealizować. Ja 

taką żywię nadzieję, bo tu Pan Starosta bardzo wyraźnie powiedział, że te wnioski 

znajdą się w programach składanych do programów, które są przez rząd, w 

związku z tym myślę sobie, że proszę tego nie odbierać na zasadzie takiej, że 

ktokolwiek głosował przeciwko drodze. Nie. Głosowaliśmy za tym, żeby ten 

budżet pozostał w tym kształcie, który jest, bo na dziś takie są możliwości, 

natomiast zarówno Pan Starosta, jak i cały Zarząd zawsze podkreśla, że wszystkie 

wnioski są składane i jak dotychczas ilość dróg, która powstała jest naprawdę 

dosyć znacząca i proszę w ten sposób do tego podchodzić, a nie na zasadzie takiej, 

że ktoś jest przeciw, bo jest przeciw. Nie, tu nie o to w tym wszystkim chodzi, 

tylko powtarzam raz jeszcze, o to, żeby ten budżet został przyjęty w takim 

kształcie i tylko tyle. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Wysoka Rado, 300% zgadzam się z 

wypowiedzią mojego poprzednika Pana Przewodniczącego, myślę, że Pan Radny 

też to zrozumie. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję za pouczenie. Otrzymaliście szansę 

Państwo, jako Zarząd… (część wypowiedzi niemożliwa do odsłuchania – 

problemy techniczne) …teraz pozwoli Państwu na wnikliwe rozpatrzenie sprawy. 

Dziękuję bardzo, nie będę już zabierał głosu w tej sprawie. 

Radny Michał Śliwiński: Pańskie tłumaczenie takie… (część wypowiedzi 

niemożliwa do odsłuchania – problemy techniczne) …inwestycji małego zaczątka 

nie chcieliście wprowadzić. To są tylko małe rzeczy, które można… Jeżeli jest 

tak, jak Pan mówi, to trzeba było przedstawić nam na komisji, przynajmniej nawet 

na tej ostatniej Komisji Rozwoju, którą mieliśmy, że mamy propozycje do Ładu 

takie, takie, takie a wy nie, wy się zamkniecie, swoim przedstawiacie budżet, tak 

ma być i nie ma nawet na milimetr się ruszyć. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem odnośnie dróg pokazać, nie 

wiem czy będzie to… nie, nie będzie widać, ale tu mam taki wykaz łącznie 

pozyskanych środków na drogi i Państwo widzą te zielone słupki i te czerwone, 

no to to w latach poprzednich a to za tego Zarządu to są środki finansowe, które 

pozyskaliśmy na drogi i naprawdę nie będziemy się wstydzić tego. Jeszcze raz 

podkreślam, nie wszystko da się na raz zrobić. Ja prosiłem na początku w 

dyskusji, żeby przyjąć budżet w takim kształcie, bo to nie jest tak, że my sobie na 

pstryknięcie teraz coś tam pozmieniamy, Pani Skarbnik z całym Wydziałem 

bardzo nad tym pracowały. Oczywiście każdy ma prawo zgłaszać sobie wnioski 
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jakie chce i myślę, że jeszcze taką drobną złośliwość do Jacka Chudego, że 

prosiłbym, żeby bardziej mówić mąż Marzeny. Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, tak się może odniosę, tutaj 

mamy wnioski nagle dwóch radnych na dzisiejszej sesji budżetowej, myślę, że 

każdy ma w głowie o wiele więcej planów, potrzeb, które widzi i powiem 

szczerze, ja się odnoszę do tego zawsze w taki sposób, że staram się patrzeć na 

całokształt powiatu. Na pewno nie na to, który radny głośniej krzyczy, bo to nie 

jest dla mnie żadnym wykładnikiem słuszności. Często bywa niestety w 

samorządach i nie tylko, że właśni ci, co krzyczą dostają więcej, aczkolwiek ja 

zawsze uważałem i uważam, że tak być nie powinno. Powinni dostawać wszyscy 

sprawiedliwie i powinny to być oceny takie bardzo takie merytoryczne, a nie takie 

powiedzmy emocjonalne niekiedy, a niekiedy się tak dzieje. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Szanowni Państwo, ta 

nasza dzisiejsza dyskusja bardzo długa, w związku z tym myślę, że pora przejść 

do następnego punktu. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/257/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 

grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Łowickiego oraz o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego w 2022 roku. /Zał. Nr 15/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Pozwolicie Państwo, że ja tylko jedno 

słowo komentarza, ponieważ opinia jest do uchwały przesłanej 15 listopada, w 

związku z tym mamy mniejsze wartości dochodów, mniejsze wartości wydatków, 

deficyt jest 4 980 000,00 zł, obecnie mamy deficyt w wysokości 14 297 464,93 

zł, który zostanie pokryty w wysokości 10 316 883,05 zł przychodami 

pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

związanych ze szczególnymi zasadami planowania budżetu, określonymi w 

odrębnych ustawach, natomiast osiągniętego kredytu, nie jak jest w uchwale 

4 980 081,88 zł a 3 980 581,88 zł i planowane zaciągnięcia zobowiązania mające 

wpływ na wysokość długów jednostki – dług będzie wynosił 33 694 385,44 zł i 

to nie będzie stanowiło 40 a 36,4%. To tylko tak w gwoli wyjaśnienia, ponieważ 



39 

 

regionalna teraz ustosunkuje się już do uchwalonej uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2022-2025. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. /Zał. Nr 16/ 

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

nie głosowała K. Słoma/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/325/2022 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2022-2024 

,,Razem Bezpieczniej”. 



40 

 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie 

Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem Bezpieczniej”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

w Powiecie Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem Bezpieczniej”. /Zał. Nr 18/ 

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

nie głosowała K. Słoma/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/326/2022 RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 

i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem 

Bezpieczniej”. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na 

które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 

roku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest 

dofinansowanie w 2022 roku. /Zał. Nr 20/ 

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

nie głosowali: K. Słoma, K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/327/2022 RPŁ w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które 

przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku. /Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 22/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja myślę, że zrobimy tak, jak poprzednio. 

Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Z takich spraw może, które warto 

powiedzieć, to jak Państwo pewnie już wiecie rozstrzygnął się konkurs na 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, do konkursu zgłosiła się 

tylko jedna osoba, którą komisja głosami 9 za przy 12 głosach zaakceptowała, jest 

to Pani Beata Żuk, wieloletni pracownik, nauczyciel naszych różnych szkół, w tej 

chwili szkołą, w której pracuje jest szkoła główna ZSP Nr 4, czyli ,,Ekonomik”. 

Tutaj dogadaliśmy się z pełniącym obowiązki dyrektora Panem Jarkiem no i 

jeszcze Panią Dyrektor Zielińską, która jest pracodawcą Pani Żuk, że na początku 

ferii Pani Żuk obejmie, bo tu jeszcze tam Pan Jarek musi dokończyć jakiś konkurs 

prestiżowy, który w szkole się odbywa więc postanowiliśmy, że z początkiem 

ferii Pani Żuk obejmie dyrektorskie stanowisko w ZSP Nr 3. Jeżeli są oczywiście 

jakieś pytania dotyczące też innych spraw, bo tak w tym roku też nawarstwiają 

nam się, taką ciekawostkę, konkursy na dyrektora i tak, jak powiedziałem nie 

korzystamy z tej furtki, żeby mianować, możemy, ale będą konkursy i w II LO i 

w Specjalnym Ośrodku i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, także jeżeli 

już mówimy o konkursach dyrektorskich no to tak to wygląda. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Pytania proszę. 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: I Starosta tylko jeszcze nie dopowiedział, 

co prawda to była decyzja Pani Dyrektor szpitala, ale też konsultacje były 

prowadzone z Zarządem i bardzo dobry dyrektor jest w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu, chyba wszystkim Państwu dobrze znany, Pan Łukasz 

Skoneczny i mamy nadzieję, że będzie to osoba, która będzie dobrze 

współpracowała z kadrą medyczną, ponieważ jeżeli chodzi o podejście medyczne 

jest to podejście na pewno na bardzo wysokim poziomie i dlatego też duże 

wsparcie mamy też w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, co też jest dla nas 

oczywiście pozytywnym ruchem Pani Dyrektor, że Pan Łukasz się zgodził. Mamy 

nadzieję, że to też przyczyni się do polepszenia podejścia do pacjentów, ale także 

i do rozwoju całkowitego tej placówki. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nie 

będę się odnosił, bo wszystko jest w porządku w sprawozdaniu Zarządu, 

natomiast chciałbym dołączyć się do głosu Pana Wicestarosty. Cieszę się bardzo, 

że jest w końcu zastępca dyrektora w naszym szpitalu, myślę, że dobrze byłoby 

w imieniu radnych Pani Dyrektor pogratulować wyboru i wam, jako Zarządowi 

ja przynajmniej dziękuję za akceptację. Mamy dyrektora, zastępcę dyrektora, 

który jest lekarzem z powołania, jest bardzo dobrym fachowcem, ale przede 

wszystkim bardzo szanowanym przez pacjentów. To jest wspaniały wybór i 

uważam, że z grona lekarzy to, że się zgodził to dobrze. Jego znam od bardzo 

dawna, jego ojca jeszcze z czasów Solidarności, ale przede wszystkim jego, jako 

młodego, dobrego lekarza i daj Boże, aby jak najdłużej wytrzymał na tym 

stanowisku. 

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

sprawozdania złożonego przez Zarząd? Nie widzę. Ja z kolei pokuszę się o to, że 

będę bardzo kibicował Pani Beacie Żuk, nowo powołanej na stanowisko 

dyrektora szkoły na Powstańców, ponieważ od kilku lat w tej szkole są problemy 

i mam taką cichą nadzieję, że Pani Beata poradzi sobie z tymi problemami, że ta 

szkoła będzie się również bardzo dobrze rozwijała. Proszę, tutaj taka moja prośba 

do Zarządu o przekazanie tutaj w imieniu Rady Powiatu Łowickiego wsparcia, 

jakiego udzielamy Pani no w tej dosyć trudnej sytuacji i że Pani zgodziła się po 

pierwsze zostać dyrektorem, a po drugie, że chce tą szkołę prowadzić i żeby ta 

szkoła miała jak najlepsze wyniki w przyszłości. Bardzo jej kibicujemy i myślę, 

że będę wyrazicielem opinii wszystkich radnych, ponieważ w tej szkole bardzo 

często dyrektorzy się zmieniają i mam nadzieję, że czas na stabilizację i Pani 

Beata jest odpowiednią osobą, żeby tą szkołą kierować. Taką wyrażam wielką 

nadzieję w imieniu swoim i myślę całej Rady Powiatu Łowickiego. 



43 

 

Radny Krzysztof Górski: W pełni popieram Pana Przewodniczącego i życzę jej 

tego samego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

inne pytania? Nie widzę. 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 20 grudnia uczestniczyłem w 

miejsko – powiatowej Wigilii, 15 stycznia brałem udział w balu studniówkowym 

maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w 

Łowiczu, 22 stycznia brałem udział w balu studniówkowym maturzystów II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, 25 stycznia 

uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji i Komisji Budżetu i Finansów. Zanim przejdziemy do 

kolejnego punktu króciutkie takie moje zdanie: po roku przerwy w tym roku no 

udało się przynajmniej części szkół przeprowadzić bale studniówkowe, te 

studniówki się odbyły i nie ukrywam, że młodzież w ogóle w szkołach jest bardzo 

zadowolona, że wreszcie troszeczkę tej normalności było, bowiem w roku 

ubiegłym żaden bal studniówkowy się nie odbył. Na szczęście w tym roku te bale 

studniówkowe się odbywają i to naprawdę cieszy, bo to jest dla młodzieży ważny 

moment w życiu i myślę, że warto, żeby ten moment, tak jak każdy z nas 

przeżywaliśmy, tak i oni mieli taką szansę przeżycia takiej wielkiej chwili w 

swoim życiu mieli. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja się przyłączam do tego głosu, natomiast 

chciałbym zdementować, tu zniknęła Pani redaktor z Nowego Łowiczanina, może 

nie informację, może jak by się wczytać to ona nie jest błędna, ale to nie jest tak, 

że Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zrezygnował ze studniówki. 

Zrezygnowała jedna klasa, która oddzielnie, czy jedna grupa, która oddzielnie 

miała mieć od pozostałych dwóch. Te pozostałe dwie grupy z ZSP Nr 3 mają mieć 

tą studniówkę, więc no to nie jest tak, że cała szkoła zrezygnowała jakby ze 

studniówki. Trochę to tak opatrznie zostało zrozumiane i trochę potraktowane 

jako taką sensację, więc jest okazja to dementujemy, że to jest cała szkoła 

zrezygnowała. Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja mam może nie apel a prośbę. 

Pan powiedział ,,wracamy do normalności’’ i mam pytanie, wręcz apel: wróćmy 

wreszcie do normalnego funkcjonowania, nie patrzmy na model co się dzieje w 

Anglii, w Irlandii. Słuchajcie, no przecież ci, którzy naprawdę, przypadki losowe 
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i nie będą mogli na żywo uczestniczyć w obradach komisji czy też sesji, no 

oczywiście, że nie będą, ale przecież nie będzie nic stało na przeszkodzie, gdy 

zaczniemy normalnie spotykać się na komisjach, gdzie jest nas 6, 8, góra 10 osób, 

tudzież na sesji. Miesiąc temu mogliśmy zrobić sesję, kiedy rozmawialiśmy o 

dietach, o pensji dla Starosty, udało się to zrobić i się nic nie stało, dlatego jestem, 

też spodziewałem się, że ta dzisiejsza sesja odbędzie się live na żywo. Wówczas 

jest inny komfort dyskusji, można się inaczej jakoś zachować, nie było by tych 

technicznych błędów. No bardzo proszę was Państwa wszystkich, jeśli ktoś nie 

będzie mógł, nie wiem, różne sytuacje będą, i losowe i takie pewnie się będą 

zdarzać, ale myślę, że mamy na tyle dużą salę, że spokojnie, absolutnie z reżimem 

sanitarnym, z dystansem społecznym, nazwijmy to tak, możemy to zrobić. Myślę, 

że wreszcie to się stanie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny Wolski, nawet 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wiśniewski, który nie kryje się ze swoimi 

poglądami odnośnie epidemii, no ja niestety… zrobił sesje zdalną, no więc ja 

tutaj, my wyszliśmy z tego założenia, że wyszło rozporządzenie o pracy zdalnej, 

Starostwo nasze pracuje normalnie, staramy się, oczywiście są tam jacyś ludzie 

na zwolnieniach, są ludzie chorzy, ale staramy się pracować normalnie, bo wiemy 

ile na przykład kosztowałoby nas zamknięcie Komunikacji czy Architektoniczno 

– Budowlanego czy Geodezji na jakiś czas, gdyby nie można było się 

kontaktować z człowiekiem. Zachowujemy ten reżim, zachowujemy wszystko, 

natomiast my, no jeżeli jest taka możliwość bycia na pracy zdalnej naszej no to 

robimy to i myślę, że następna sesja planowa w marcu, więc może do marca to 

już nie będzie w ogóle tej epidemii. Zawsze jakieś problemy będą. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja w każdym razie muszę 

powiedzieć, że Radny Jerzy Wolski ma rację, powinniśmy się spotykać, tylko że 

powiem jedną rzecz, my też nie mamy prawa narażać innych. Skoro no w 

większości jednak jest takie podejście, żeby była zdalna sesja, my nie możemy 

sobie pozwolić na to, żeby no tu zachowywać się inaczej, bo w tym momencie 

możemy spotkać się z takim zarzutem, że zachowuje się w sposób 

nieodpowiedzialny proponując taką formę naszej pracy, więc co do zasady 

zgadzam się w 100% i mam nadzieję to, co powiedział Pan Starosta, że sesja 

marcowa odbędzie się normalnie, bo te, które były już normalnie przeprowadzone 

no nie było żadnego problemu i myślę, że tak będzie. Tym bardziej, że zawsze 

wiosną jest takie przystopowanie tego wszystkiego i nie sądzę, żeby tym razem 

było inaczej, natomiast na dziś składanie deklaracji nie ma żadnego sensu, bo 

naprawdę zbyt mało wiemy co będzie, więc trudno się wypowiadać. Zrobimy 
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wszystko, żeby była normalna, ale może być zupełnie inaczej. Radny ma rację co 

do jednego, że powinniśmy mieć obrady na sali obrad, to bez dwóch zdań. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, a rozważaliście, rozważał Pan 

może hybrydową kto nie może, bo ma na przykład… nie mógł być zaszczepiony, 

nie wnikam z jakich powodów, albo coś to mógłby mieć hybrydówkę a kto nie 

ma obaw jest na sesji. Przecież nawet by można stolik okrągły porozsuwać go 

dalej, żeby już faktycznie był ten dystans. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ukrywam, że technicznie jest 

problem. To nie jest tak prosto, żeby była sesja z jednej strony stacjonarnie a 

zarazem niektóre osoby są w formie hybrydowej, dlatego też uważam, że jeżeli 

robimy to zdalnie to dotyczy to wszystkich, jeżeli jest to stacjonarne to dotyczy 

też wszystkich i myślę, że to jest najbardziej racjonalne do tego podejście, ale to 

jest zdanie moje. Oczywiście każdy może mieć w tym względzie inne. Ja uważam, 

że… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze przypominam, Panie 

Przewodniczący wejdę w słowo, ale muszę, że mamy obowiązek transmisji też i 

nie wiem czy Pan Radny widział jak wyglądały sesje hybrydowe w mieście, że 

ktoś, kto je oglądał kompletnie nie widział co na tym ekranie się wyświetla i nie 

słyszał tego mówiącego z ekranu radnego. Oczywiście wszystko jest do 

zrobienia… 

Radny Michał Śliwiński: Ma Pan rację, kamera chodzi i tam potem jeszcze jest 

do zrobienia, bo za głosem idzie, nie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wszystko kosztuje, także nie wiem czy 

warto aż tyle pieniędzy wydawać, żeby no jak w TVN24 łączenia robić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ukrywam, że apel jest, żeby 

były stacjonarne nasze komisje i żeby sesja również była w formie stacjonarnej. 

Dziękuję. Czy są jeszcze inne tutaj pytania? Radny Aleksander Frankiewicz. Ale 

ja mam jeszcze takie pytanie, czy radny chce się wypowiadać w sprawach 

różnych, bo my jesteśmy w punkcie sprawozdanie Przewodniczącego. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Stop, w różnych. 

Ad. pkt 13 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo radni, pozwolę sobie tutaj 

Państwu, nie wiem czy też będzie widoczne, zaprezentować pewne zdjęcia z 

uroczystości, która miała miejsce 30 grudnia, ale do rzeczy. W imieniu 



46 

 

mieszkańców Gminy Zduny, szczególnie dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców, 

uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym dziękuję  

serdecznie Staroście Łowickiemu Panu Marcinowi Kosiorkowi, Zarządowi 

Powiatu Łowickiego, Dyrektorowi Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej Panu Jackowi Wiśniewskiemu za wszelką pomoc organizacyjną i 

objęty patronat honorowy nad uroczystościami upamiętniającymi 100-tną 

rocznicę urodzin łączniczki Batalionów Chłopskich Krystyny Idzikowskiej, 

absolwentki szkoły w Bąkowie, lokalnej naszej bohaterki, bestialsko 

zamordowanej przez okupanta niemieckiego. Te obchody odsłonięcia 

okolicznościowego pomnika, który wraz z Panem Dyrektorem Centrum 

uczestniczyliśmy, tak jak wspomniałem miały miejsce pod koniec roku, 

dokładnie 30 grudnia i one już właściwie kończą ten etap wspominania i 

upamiętniania tej 100-tnej rocznicy wielkiej naszej lokalnej bohaterki. Nie wiem 

czy Państwo widzicie na obrazie ten pomnik, jest on udostępniony w tej chwili… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale to trzeba na to zdjęcie… 

Radny Aleksander Frankiewicz: Czy teraz Państwo widzicie? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To trzeba najechać na to zdjęcie i 

kliknąć. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Tak też zrobiłem, no ale to nic, trudno. W 

każdym bądź razie pozostanę przy podziękowaniach, bardzo serdecznie 

wszystkim dziękuję, którzy pomogli w tych uroczystościach, w tych 

rocznicowych, zarówno lutowych, bo w lutym tablice żeśmy w szkole, na 

budynku szkoły odsłonili, Pan Starosta wtedy był również, za to dziękuję i tyle. 

Dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Kto jeszcze 

chciałby tutaj, jeżeli chodzi o wolne wnioski i sprawy różne? 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie do Pana Radnego Aleksandra 

Frankiewicza: kto był organizatorem tej uroczystości w Zdunach i w Bąkowie, bo 

nie ukrywam, że bardzo chętnie bym był nie tylko jako radny, ale jako 

mieszkaniec samych Zdun i tejże okolicy. Z tego, co wiem, nie wiem na jakich to 

było zasadach, ale sprawa to jest dla mnie wręcz żenująca i przykra. Przepraszam 

bardzo, ale musiałem to powiedzieć. Ja się dowiedziałem z mediów, że coś 

takiego się wydarzyło, kilkaset metrów koło mojego domu. Chociaż ja, jako osoba 

publiczna, samorządowiec myślę, że powinienem wiedzieć o tym i nie tylko ja, 

mieszkańcy oczywiście. Stało się nie wiem, partyzantka jakaś. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Ależ oczywiście Panie Radny, ja rozumiem to 

oburzenie, ja mam nadzieję, że po prostu nie wiem jak to się stało, jakaś dziwna, 
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trudna sytuacja, bowiem na 2 dni przed odsłonięciem tablicy w Zdunach na 

budynku w Domu Kultury, myślałem, że biuro organizacyjne, Biuro Rady Gminy 

Zduny wszystkich radnych miało obowiązek powiadomić. Nie wiem co się stało, 

przepraszam, nie wiem. Dowiem się na pewno, dlatego jestem też zdziwiony i 

rozumiem Pana Radnego zażenowanie, rozumiem jak najbardziej. Ja byłem 

przekonany, że wszyscy radni zostali poinformowani. Owszem, to było na dwa 

dni, bo bardzo szybko spięte te uroczystości, żebyśmy po prostu i w covidzie i w 

tej trudnej sytuacji, żebyśmy po prostu jednego dnia zaproszoną rodzinę, 

najbliższych tych Państwa Idzikowskich, żebyśmy mogli w jednym dniu po 

prostu zebrać i to było rzeczywiście robione dosyć szybko, ale no taką miałem 

informację, że Biuro przynajmniej miało powiadomić wszystkich radnych. Wiem, 

że Pan Przewodniczący, Pan Wiesiek Dałek był, no nie dopytałem, naprawdę, bo 

nawet przy tej uroczystości, no było po prostu szybko, czasu mało, nie dopytałem, 

ale rozumiem zażenowanie. Jeżeli coś tutaj tak wyniknęło, muszę dopytać się, bo 

rzeczywiście kto jest nieodpowiedzialny i takiej sytuacji nie powinno być. Ona 

się nie powinna wydarzyć, nie powinno mieć miejsca coś takiego. Jak najbardziej 

wszyscy radni, tym bardziej, że Państwo żeście 24 dokładnie w dniu 100-tnej, w 

dniu urodzin Krysi Idzikowskiej nadali tytułem honorowego mieszkańca, 

obywatela Gminy Zduny, ten tytuł nadaliście pośmiertnie Krystynie Idzikowskiej, 

wszystko było jednoznaczne, zrozumiałe. Ja mogę tylko przeprosić, ale nie wiem 

właściwie dlaczego tak się stało. Mam nadzieję, że to wyjaśnię. Trudna sytuacja, 

nie wiem. Na pewno nie powinna mieć miejsca, rozumiem Pana Jerzego, jak 

najbardziej. Tyle z mojej strony, na pewno się dowiem i jak się spotkamy to 

przynajmniej powiem, wyjaśnię dlaczego taka sytuacja zaistniała. Jak najbardziej 

ja wskazywałem, żeby radni obowiązkowo nawet byli wszyscy. Ja nawet 

mówiłem o tym, przekazywałem te informacje, żeby każdy radny, owszem, było 

to 2 dni, bardzo szybko, ale przekazywałem informację, żeby te uroczystości były 

godnie przeprowadzone, żeby też radni wiedzieli. Nie wiem, przepraszam. Nie 

wiem naprawdę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski i sprawy różne? Jeżeli nie ma, jeszcze raz gratuluję Zarządowi przyjęcia 

budżetu. Tutaj też wielkie podziękowania dla Radnego Aleksandra Frankiewicza 

za zorganizowanie uroczystości, ponieważ trzeba kultywować tradycje, trzeba 

przypominać zwłaszcza młodemu pokoleniu o bohaterach naszej tutaj Ziemi 

Łowickiej i taka każda inicjatywa jest godna wielkiego szacunku, wielkie dzięki, 

że taka została uroczystość zorganizowana. A kwestie związane z planami 

organizacyjnymi, miejmy nadzieję, że w przyszłości takie nie będą miały miejsc, 

ale tutaj bardzo dziękuję, że Radny podjął się współpracy z Centrum Promocji, z 

Zarządem i udało się te uroczystości przeprowadzić. Tym bardziej, że postać 
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Krystyny Idzikowskiej na terenie naszego powiatu, a zwłaszcza tutaj regionu 

zduńskiego to postać wyjątkowo ważna i powinna być w pamięci każdego 

mieszkańca i dobrze, że taki pomnik powstał. 

Ad. pkt 14 

Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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