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PROTOKÓŁ Nr XLVIII/22 

z obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 lutego 2022 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 15 (nieobecny K. Cipiński,       

Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma) 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań 

chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu 

powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu 

powiatu łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego 

mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 

2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy Zduny. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada – Goleńsko 

odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych 

Gminy Chąśno. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli 

utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY” 

i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 
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8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

9. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLVIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 15 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje.  

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań 

chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu 

łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i 

wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych 

treningowych w powiecie łowickim. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na 

terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu 

łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych 

treningowych w powiecie łowickim. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z tym czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 
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Radny Michał Śliwiński: Może nie do samej uchwały, tylko rozumiem, że 

chodzi nam o wychowanków, którzy są w pieczy zastępczej na terenie powiatu 

łowickiego, tak i rozumiem, że mamy przewidziane dwa mieszkania, bo były dwa 

mieszkania w projekcie, a czy mamy policzone ile tych dzieci będzie w 

następnych latach, czy to już na przykład zabezpieczy na te najbliższe lata tylko 

dla dwóch wychowanków? Bo ja rozumiem, że te mieszkania będą dla dwóch 

wychowanków, tak? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak Nie, nie… 

Radny Michał Śliwiński: Czy w tych mieszkaniach mogą funkcjonować, kilku 

wychowanków mogą mieszkać? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Tak, w tych mieszkaniach 

może funkcjonować kilku wychowanków, na razie mieszkania chronione są w 

ramach projektu, który trwa do czerwca 2023 roku. W pierwszym mieszkaniu 

chronionym, które zamierzamy otworzyć jeszcze w marcu, zamieszka 3-osobowa 

rodzina, rodzeństwo, czyli oni będą wspólnie mieszkali, to są sieroty zupełne. 

Radny Michał Śliwiński: Tylko do 2023 roku ten projekt trwa? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: To tak powiem cienko, jeżeli chodzi o tą bezpłatność, 

bo to tak tylko można powiedzieć na rok czasu. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: No 18 miesięcy, jeśli by 

ruszyło… Całkiem możliwe, że przy oszczędnościach projekt będzie 

przedłużony, ale to jeszcze jak gdyby temat na dalsza rozmowę. 

Radny Michał Śliwiński: Bo potem rozumiem, że dzieci będą, bo to są dzieci 

18-25, mogą się uczyć, mogą jeszcze nie pracować i zostaną potem wrzucone, że 

trzeba będzie płacić za to i tutaj… 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: No ale tutaj przez 

mieszkanie w mieszkaniu chronionym mają zapewnioną pomoc, gdzie chcemy 

ich zmobilizować do samodzielnego życia. To nie tak, że my przez ten czas w 

tym mieszkaniu chronionym będziemy tylko patrzeć, jak oni bytują tak. My 

musimy ich zmobilizować do życia, do samodzielnego życia. 

Radny Michał Śliwiński: Okej, dziękuje. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję Pani Dyrektor. Czy są 

jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały? 
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Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie, nie wiem, może do Pani Dyrektor, czy te 

pieniążki na ten projekt to w ramach tego projektu, co kilka miesięcy temu Rada 

Powiatu przyjmowała ten projekt 5-milionowy? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Nie, to jest zadanie IX w 

projekcie, momencik, bo mamy dwa projekty: ,,Łowickie Centrum Usług 

Środowiskowych” i ,,Rodzina z przyszłością” i właśnie w ramach projektu 

,,Rodzina z przyszłością” jest zadanie IX ,,Rozwój usług w mieszkaniu 

chronionym” i te dwa mieszkania chronione są właśnie tworzone w ramach tego 

zadania. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, tutaj bardzo 

dużo osób ma wyłączone… 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze Krzysztof Figat. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale Pan Krzysztof Figat wyłączoną 

ma kamerkę. 

Radny Jerzy Wolski: Nie, jest.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No ale ja nie mam w ogóle żadnego 

obrazu. Tak jak na przykład w przypadku Pana Jurka Wolskiego zatrzymała się 

klatka i ja nie widziałem, że Pan podnosi rękę do góry, w związku z tym stąd był 

problem, że nie udzielałem głosu a pozostali tutaj, większość osób ma wyłączone 

kamery, w związku trudno będzie, żeby zabrać głos, ale jeżeli Państwo to 

mówicie… 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Pan Krzysztof ma cały czas włączoną kamerę, 

cały czas go widzieliśmy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A my nie widzimy. Radny 

Krzysztof Figat. Nie możemy się połączyć. Czy ktoś jeszcze ma pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Ja mam pytanko do Pani Dyrektor czy już wiadomo 

konkretnie, które mieszkania będą dla tych młodych ludzi przeznaczone? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: To znaczy my na razie na 

oku mamy jedno mieszkanie i trwają jak gdyby rozmowy z wynajmującym. 

Radny Krzysztof Górski: I przy okazji korzystając z obecności Pani Dyrektor 

chciałbym Pani i przy udziale radnych bardzo podziękować za bardzo 

konstruktywną wizytę taką kontrolną w PCPR razem z Panią Skarbnik, byliśmy 

podzielić się… 
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Radny Jerzy Wolski: Mówiłeś, że z Panią Sekretarz. 

Radny Krzysztof Górski: Z Panią Sekretarz byliśmy u Pani Dyrektor w PCPR. 

Bardzo podobają mi się kierunki działania odnośnie obydwu projektów i przede 

wszystkim kontrola i nadzór nad realizacją tych projektów. Dużo rzeczy 

dowiedziałem się i mam pełen obraz jak to wygląda, dlatego dziękuję bardzo za 

odpowiedzi stawiane w czasie tego spotkania.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak: Ja również bardzo dziękuję. 

Gdyby ktoś jeszcze miał ochotę to bardzo serdecznie zapraszam, wszystko 

wyjaśnimy na spokojnie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny Krzysztof Figat, bo jest tutaj 

w tej chwili. Radny Krzysztof Figat zada pytanie przez telefon, ponieważ nie 

mamy innej możliwości połączenia się. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, to bardziej pytanie do Zarządu 

a nie do Pani Dyrektor, bo przecież my mamy hostel, który nadaje się na 

utworzenie nawet trzech takich mieszkań treningowych (treść niezrozumiała). 

Czy ktoś rozważał taką ewentualność? (treść niezrozumiała). Tu mamy pokoje z 

łazienkami, można to połączyć i można zrobić nie dwa a trzy lub cztery takie 

mieszkania. Czy Zarząd rozważał taką możliwość? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. To jest pytanie do 

Zarządu bardziej i tutaj prosimy o udzielenie odpowiedzi kogoś z Zarządu. Czy 

przedstawiciele Zarządu, Pan Starosta, Pan Wicestarosta słyszeli to pytanie Pana 

Radnego… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Właśnie gdyby Pan Przewodniczący mógł 

powtórzyć, chociaż początek. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pan Radny Krzysztof Figat 

stwierdził, że w związku z tym, że będą dwa mieszkania dla tych uczestników 

tego programu to zasugerował, że mamy hostel, w którym można wydzielić 

znacznie więcej mieszkań niż tylko dwa i czy Zarząd rozważał taką ewentualność. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie no, my nie mamy hostelu. Przecież nie 

istnieje już ten hostel. Pan Radny Figat jakoś… 2 lata temu żeśmy to 

zlikwidowali, nie wiem czy nie pamięta czy… 

Radny Jerzy Wolski: Te pomieszczenia zostały. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, pomieszczenia są zagospodarowane. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ spróbujemy się jeszcze 

połączyć z Radnym Krzysztofem Figatem i króciutko też powiemy jaka jest 
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odpowiedź Pana Starosty. Panie Krzysztofie, Pan Starosta powiedział, że my nie 

dysponujemy już hostelem, on został zamknięty 2 lata temu a pomieszczenia 

zostały już zagospodarowane. 

Radny Krzysztof Figat: Na CUW, który przynosi nam ogromne straty. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No ja tutaj bym się nie chciał już do 

tego odnosić, natomiast będzie okazja na następnej sesji już stacjonarnej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli mogę, bo to żeby uciąć tą dyskusję, 

jeszcze łączoną przez telefon, no ona nie ma w tej chwili najmniejszego sensu, 

takie były nasze decyzje, my już je podjęliśmy i nie będziemy ich zmieniać w tej 

chwili. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja tylko próbuję 

powiedzieć Panu Krzysztofowi, że na następnej sesji, która będzie już 

zorganizowana w sposób stacjonarny, będzie szansa w sprawach różnych wrócić 

jeszcze do tej sprawy, bo mówię, przez telefon i my jeszcze mamy tą sesję zdalną, 

bardzo trudno prowadzić dyskusję na ten temat, ja myślę, że wrócimy do tego na 

kolejnej sesji, jeżeli Pan będzie miał chęć jeszcze na ten temat rozmawiać to w 

sprawach różnych do tego wrócimy. Dziękuje i myślę, że jeżeli chodzi o kwestię 

tego hostelu mamy… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja bym bardzo Pana prosił, 

żeby Pan w jakiś sposób panował nad tą dyskusją, bo takie odpowiedzi są trochę 

nawet bym powiedział niegrzeczne, powiem tylko nonszalanckie: my już 

podjęliśmy, nie będziemy dyskutować. Jak nie będziemy dyskutować to nie 

prowadźmy może dyskusji nad punktem, który robimy. Tak nie można 

odpowiadać. Rozumiem, jest już zagospodarowane a nie to, że Pan Starosta 

odpowiada: my już podjęliśmy, nie będziemy żadnej decyzji zmieniać. Okej, 

możecie nie zmieniać tej decyzji, ale po co taka niegrzeczna bym powiedział 

odpowiedź. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że troszeczkę w tej chwili 

są emocje. Ja powtarzam to, co powiedziałem wcześniej, odpowiedź została 

udzielona, a jeżeli Pan Krzysztof będzie chciał do sprawy wrócić to na kolejnej 

naszej sesji w sprawach różnych wrócimy, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie 

sytuacji, sytuacji takiej, gdzie mamy sesję zdalną i naprawdę trudno, żebyśmy 

tutaj prowadzili takie dyskusje, skoro nawet Pan Krzysztof nie może w niej 

uczestniczyć w innej formie, niż tylko telefonicznej. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy 

do głosowania. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na 

terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu 

łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych 

treningowych w powiecie łowickim. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny Krystian Cipiński? 

Spróbujemy się połączyć. Nie mamy możliwości się połączenia. Dlaczego 

spróbowaliśmy się połączyć? Ponieważ Pan Krystian nie zgłaszał swojej 

nieobecności, nie powiedział, że po prostu nie będzie na sesji, stąd nasz telefon, 

ale skoro nie może odbierać to już w kolejnych nie będziemy dzwonili, bo 

podejrzewam, że nie ma po prostu możliwości skontaktowania się. Ja mam tylko 

tutaj od razu informację, Pani Kasia Słoma zgłosiła swoją nieobecność ze 

względów wiadomych i dlatego też jej na sesji nie będzie, to miałem tylko jedną 

informację od radnego o swojej nieobecności, pozostali nie zgłaszali, stąd 

telefony do tych osób, będziemy próbowali przynajmniej pierwszy raz, żeby się 

połączyć, natomiast jeżeli nie będziemy mieli żadnego kontaktu to już potem nie 

będziemy się łączyć, ponieważ ci radni najprawdopodobniej nie mogą brać 

udziału w naszej sesji, również poprzez kontakt telefoniczny. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, zmieniamy zasady. Łączymy 

się z tymi, którzy połączyli się na sesji. No jak nie uczestniczą w dyskusji a my 

ich potem pytamy o głosowanie. No tak samo ja już raz zwracałem uwagę, że nie 

jestem na sesji a potem dzwoniliście Państwo do mnie. Nie jestem to nie 

dzwonimy, jak jest problem z połączeniem się, z głosem to rozmawiamy a nie, 

nie uczestniczy w sesji a potem dzwonimy jak będzie głosował. To takie jest… 

Cały czas modyfikujemy zasady. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem w ten sposób, nie będziemy 

zgodnie z uwagą Radnego Michała Śliwińskiego dzwonić do pozostałych osób, 

które są nieobecne na dzisiejszej sesji. Przyjmuję uwagę i będziemy tutaj tak, jak 

radny zasugerował. 

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

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań 

chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu 

łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia 

regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie 

łowickim. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E 

znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg 

powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, ja rozumiem, że przekazujemy 15 000,00  

zł, jako że Gmina Zduny jest tutaj powiedzmy liderem, tak? Bo my tych dróg nie 

będziemy robić, tylko Gmina Zduny z własnych środków będzie to robiła, tak? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Gmina Zduny występuje z 

wnioskiem na dofinansowanie, w związku z czym, żeby wystąpić z wnioskiem 

niezbędnym jest również przekazanie w zarząd, żeby móc w ogóle realizować 

zadania zarządcze, stąd przekazanie zarządu, a przekazanie zarządu nie może się 

odbyć bez przekazania środków finansowych. 

Radny Jerzy Wolski: Ja rozumiem, tak pytałem tylko w kwestii formalnej. 

Dziękuję bardzo. 

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

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jacek Chudy: Chciałem zapytać o Gminę Bielawy, czy również 

rozmawiali Państwo z Zarządu o przekazanie zadania Gminie Bielawy, żeby 

dokończyć ten kawałek drogi od Bąkowa Górnego do Soboty? 
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Droga Bąków Górny – 

Sobota będzie uwzględniona we wniosku do Polskiego Ładu. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg 

powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w 

granicach administracyjnych Gminy Zduny. /Zał. Nr 5/ 

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

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/329/2022 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E 

znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada – Goleńsko odcinek w miejscowości 

Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E 

Niedźwiada – Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach 

administracyjnych Gminy Chąśno. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Pani Dyrektor, to chodzi tylko o ten odcinek nowo 

wyremontowany rozumiem, ten ostatnio tak? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Tak. Znaczy jeszcze nie 

znamy projektu i całego kompleksowego zamierzenia Pana Wójta, oczekujemy 

na przekazanie dokumentacji. 
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Radny Michał Śliwiński: Ale jak podejmujemy uchwałę o przekazaniu to 

przecież mówimy o tym tylko, że w granicach administracyjnych wsi Goleńsko, 

tak, a ja w dalszym ciągu pytam się o ten odcinek, który tam został, 150 metrów 

między Goleńskiem a Niedźwiadą. Ostatnio mi Pan Starosta Malczyk mówił, że 

teraz nie możemy tego robić, bo Pan Wójt będzie robił tam kanalizację, a tam nie 

ma akurat domów żadnych, także dlatego się pytam. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Ten odcinek obejmuje 200 

metrów bieżących i jest to ciąg będący na terenie gminy Goleńsko, więc 

kompleksowo cały odcinek planujemy przekazać Wójtowi. 

Radny Michał Śliwiński: Dobrze, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E 

Niedźwiada – Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach 

administracyjnych Gminy Chąśno. /Zał. Nr 7/ 

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

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/330/2022 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada – Goleńsko odcinek w miejscowości 

Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli utworzenia 

Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY” i przystąpienia 

do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zanim Pani Sekretarz przedstawi to 

chciałbym dwa słowa tutaj, dlaczego ta uchwała się znalazła. Niestety ostatnio 

nasze województwa, również jak i nasz powiat znajduje się w podmuchu wiatru, 

nawet można powiedzieć jakichś mini trąb powietrznych i przy ostatnich 

lipcowych zdarzeniach sytuacja była taka, że Urząd Marszałkowski pieniądze 

miał a nie do końca mógł je w sposób legalny przekazać pomocowo i Marszałek 
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wyszedł z taką inicjatywą, z którą wyszedł jako radny, z którą wyszedł jako radny 

będąc radnym sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego wiele lat temu, 

aby powołać takie stowarzyszenie z Urzędem Marszałkowskim z Radą 

Województwa na czele, które zajęłoby się właśnie przekazywaniem środków 

bardzo szybko gminom dotkniętym  kataklizmami różnego rodzaju. Mamy na 

myśli przede wszystkim te wichury, ale nie tylko i stąd też zebrała się grupa 

inicjatywna, wśród nich jest też Powiat Łowicki, dlatego też uważamy, że takie 

stowarzyszenie ma sens i powinniśmy w związku z tym, że te zdarzenia coraz 

częściej na terenie naszego powiatu występują powinniśmy uczestniczyć w takiej 

inicjatywie, a już szczegóły formalne to Pani Sekretarz bardzo proszę. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego 

,,PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jak mam pytanie, jeśli 

chodzi o statut, to ja mam propozycję, żeby nie odczytywać oczywiście, ale jeżeli 

można przesłać radnym drogą mailową. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Statut był załączony do materiałów na sesję 

nadzwyczajną, był pod uchwałą. 

Radny Michał Śliwiński: Przewiń niżej, przewiń niżej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, proszę, żeby też tak 

nie było, że każdy sobie oddaje głos, tylko żeby było troszeczkę na innych 

zasadach. Tutaj Pani Sekretarz wyjaśniła, że statut został przesłany wraz z 

materiałami na dzisiejszą sesję i w związku z tym prosimy tych radnych, którzy 

może nie zwrócili na to uwagi o zapoznanie się i tutaj nie będziemy czytali, skoro 

on został przekazany. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jak jestem przy głosie to 

chciałbym dokończyć. Oczywiście słuszna uwaga… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mamy problemy ze słyszalnością. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Oczywiście słuszna uwaga, 

nie doczytałem do końca materiałów, jak wydrukuję to się z nimi zapoznam. 

Drugie pytanie jest, zadam je jak już jestem przy głosie, jaki jest koszt 

uczestnictwa w tym Stowarzyszeniu, to jest pierwsze pytanie i drugie pytanie, czy 

mamy wiedze ile samorządów chce przystąpić do tego Stowarzyszenia? 

Radny Michał Śliwiński: 15 tysięcy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, Pan nie prowadzi 

obrad a Pan dzisiaj bez przerwy, bez udzielenia beze mnie głosu sam sobie udziela 
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głosu. Ja powtarzam raz jeszcze, tak nie należy robić, bo to nie jest forma, mamy 

chaos w tym momencie. Odpowiada Pani Sekretarz, bo otrzymała takie pytanie, 

w związku z tym proszę o przestrzeganie pewnych zasad. Pani Sekretarz prosimy. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Bardzo dziękuję, już odpowiadam. Wysokość 

składki członkowskiej to jest iloczyn ustalonej stawki w statucie i liczba 

mieszkańców na 31 grudnia roku poprzedniego, czyli biorąc teraz to w jakiej 

sytuacji jesteśmy, tą praktykę to liczba mieszkańców powiatu na dzień 31 grudnia 

2021 roku, składka w statucie dla powiatów to jest 0,20 zł, jeżeli chodzi o liczbę 

mieszkańców to GUS jeszcze nie opublikował stanu mieszkańców na koniec 2021 

roku, to zazwyczaj się dzieje, zawsze się dzieje do końca kwartału roku 

następnego, ale przyjmując, nawet zakładając tą liczbę mieszkańców z końca 

2020 roku to tak, przy tamtej liczbie mieszkańców to jest koszt tam 15 500,00 zł, 

także w tych granicach, około 16 000,00 zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy i drugie pytanie, 

dotyczyło ile gmin przystąpiło, powiatów przystąpiło do tej inicjatywy. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Na razie… Pan Starosta, proszę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W tej chwili chyba te uchwały podjął 

Sejmik Województwa Łódzkiego i chyba miasto Tomaszów z tego, co ja kojarzę. 

Być może dzisiaj albo jutro kolejne samorządy. Musi być w przypadku powstania 

stowarzyszenia grupa założycielska i taką grupę stanowi między innymi nasz 

powiat, zdaje się też powiat opoczyński, gmina Zduny, gmina Świnice Warckie, 

już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie do Stowarzyszenia może 

przystąpić każda gmina i każdy powiat naszego województwa, formuła jest 

absolutnie otwarta tak naprawdę i im więcej tym lepiej. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Rozumiem Panie Starosto, 

że… Czy mogę zabrać głos? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, Pan sam sobie dał 

głos, nie pytając mnie w ogóle o zdanie, w związku z tym nie wiem co się dzisiaj 

dzieje, ale każdy sobie udziela głosu a tak nie może być i bardzo bym prosił o to, 

żeby jednak przestrzegać pewnych zasad. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Przepraszam Panie 

Przewodniczący. Zabrałem głos, żeby zapytać się czy mogę zabrać głos, ad 

vocem do Pana Starosty. Wiemy, że tam jest minimalna ilość 3 samorządy, tak, 

żeby to Stowarzyszenie powstało. Rozumiem, że to Stowarzyszenie zamykamy 

tylko na województwie łódzkim? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, dotyczy to tylko województwa 

łódzkiego, tak jak funkcjonuje takie stowarzyszenie już tak jak mówiłem w 

kujawsko-pomorskim i dotyczy samorządów tamtego województwa.  

Radny Jerzy Wolski: Ja poniekąd już otrzymałem odpowiedź od Pana Starosty, 

a w zasadzie miałem Pani Sekretarz zapytać czy to dotyczy tylko powiatów czy 

wszystkich samorządów, ale z tego co słyszę każdy samorząd to struktura gminna 

czy powiatowa czy też miejski ma prawo w tym uczestniczyć i tak też jest. Czyli 

rozumiem, że jeśli powiat łowicki przystąpi do tego Stowarzyszenia i powiedzmy 

poszczególne gminy, my nie będziemy stricte reprezentantem całego powiatu, 

tylko samego, bo wiadomo tutaj chodzi o zdarzenia losowe, jeśli będą zdarzenia 

losowe dotyczące stricte naszego mienia powiatowego to my w tym momencie 

będziemy funkcjonować a gmina każda z tych, które przystąpi będzie miała swój 

udział, właśnie o to mi chodziło, a jeśli każda gmina wyrazi akces i będzie, się że 

tak powiem martwiła o sprawy swoje stricte gminne, tak. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jak zawsze doświadczony Radny Jerzy 

Wolski przeniknął dokładnie intencje powstania tego Stowarzyszenia, dokładnie 

tak jest Panie Jerzy. 

Radny Michał Śliwiński: Ja zastanawiam się, czemu tak naprawdę ma służyć to 

Stowarzyszenie, bo w jaki sposób ma udzielić pomocy powiatowi na przykład? 

Przecież my jesteśmy ubezpieczeni w powiecie od różnych klęsk, są programy 

też unijne, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie skutkom różnych kataklizmów i 

można uzyskać na nie środki, one się najczęściej pojawiają po takich 

kataklizmach i ja bym chciał, żeby mi wyjaśniono jaka jest naprawdę potrzeba 

tego Stowarzyszenia, bo ja póki co nie rozumiem tego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja mówiłem, ale chyba Pan Radny 

nie był połączony. Z inicjatywą wyszedł marszałek województwa łódzkiego, 

który w sytuacji lipcowej wichury, która przeszła nad naszym powiatem, no ale 

nie tylko nad naszym, nie mógł w sposób formalny przekazać środków i takie 

Stowarzyszenie pozwoli tym samorządom silniejszym finansowo wspomagać od 

razu, natychmiast gminy dotknięte klęską czy powiaty dotknięte klęską 

jakąkolwiek żywiołową. Myślę, że pomocy Panie Radny nigdy za wiele a byliśmy 

świadkami w lipcu, że to wcale nie było takie proste, żeby bardzo szybko a 

wiadomo, że ludzie potrzebują bardzo szybko środków i pomoc jaka jest 

najczęściej dotyczy budynków mieszkalnych, są problemy z budynkami 

gospodarczymi i z wypłacaniem odszkodowań na budynki gospodarcze szybkich, 

jest to często żmudne dla mieszkańców a to Stowarzyszenie ma pomóc w szybkiej 

pomocy, to jest jedno a drugie, takie Stowarzyszenie działa również w 

województwie kujawsko-pomorskim od lat. 
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Radny Michał Śliwiński: No ja rozumiem, problem z wypłacaniem jakie 

marszałek miał. Przecież jest rezerwa kryzysowa, także kwestia… rezerwa 

kryzysowa mówi nam w jakiej kwocie ma być minimalna. To po prostu Pan 

Marszałek robi sesję, zwiększa rezerwę kryzysową i znajduje środki. Tutaj to co, 

będziemy jako Stowarzyszenie wypłacać będziecie z własnej, każdy samorząd 

będzie dorzucał z własnej rezerwy kryzysowej, żeby pomóc drugim? No właśnie 

chciałbym drugiemu samorządowi, który uległ jakiemuś kataklizmowi, bo ja tego 

nie rozumiem jak to… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny, jeżeli Pan tego nie rozumie 

to ja już prościej… 

Radny Michał Śliwiński: Ja bym chciał, żeby Pan mi wytłumaczył, bo to, że Pan 

mówi tylko, że działa gdzieś tam, to tak jak by mi Pan wytłumaczył na jakich 

zasadach to działa i ja chcę zrozumieć to nad czym głosuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jestem bezradny i bezsilny wobec 

Radnego Śliwińskiego, nie po raz pierwszy, być może jestem ograniczony 

intelektualnie Panie Śliwiński, więc nie potrafię tego Panu inaczej wytłumaczyć. 

Jest statut, stowarzyszenia działają według statutu proszę Pana, Pan się zapoznał 

ze statutem no to Pan powinien wszystko wiedzieć. Przepraszam, że muszę być 

niegrzeczny, ale po prostu praca Pana Śliwińskiego na moje ograniczone 

intelektualnie horyzonty ewidentnie przekracza. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja chcę powiedzieć 

zarówno Panu, jak i Panu Michałowi Śliwińskiemu: starajmy się, żeby emocji 

było jak najmniej. Ja myślę w ten sposób, że Pan tutaj Radny Michał Śliwiński 

otrzymał informację w miarę możliwości tutaj Pan przekazał dotyczącą właśnie 

tej inicjatywy. Ocena Pana Radnego dotycząca samej uchwały to jest podjęcie 

decyzji poprzez głosowanie. Jeżeli Radny ma wątpliwości no to może je wykazać 

tylko w ten a nie inny sposób i myślę, że bo to taka rozmowa na zasadzie takiej, 

że jedna osoba zadaje pytanie, druga odpowiada, po raz kolejny pytanie i kolejna 

odpowiedź jest niesatysfakcjonująca to do niczego nas to nie doprowadzi, jeżeli 

w ten sposób będziemy do tego podchodzili. Ja myślę, że Radny Michał Śliwiński 

podejmując decyzję w trakcie głosowania zdecyduje, jeżeli ma wątpliwości to 

wykaże to poprzez głos i myślę, że to jest najlepsza forma, jeżeli nie jest 

usatysfakcjonowany odpowiedzią. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, to, że jak ja będę głosował to 

ma Pan rację. Jeżeli ktoś nie chce rozwiać moich wątpliwości, bo policzone macie 

głosy, że wam starczy to może lepiej tak samo nie wysyłać… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To nie jest dobra forma. 
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Radny Michał Śliwiński: Bo Pan Kosiorek będzie się denerwował, że zadaję 

pytania. No ja chcę wiedzieć, po prostu chcę wiedzieć i tylko tyle, a nie, że coś 

tam gdzieś funkcjonuje i bardzo dobrze działa. Jak funkcjonuje to powinniśmy 

wiedzieć ja jakich zasadach funkcjonuje, jak to jeszcze jest, skąd to będzie. 

Wyjaśnienie, przekonanie mnie do tego, żebym ten głos też oddał za tym, tak. Ale 

jak macie już głosów wystarczająco to nie potrzeba rozmawiać ze Śliwińskim. 

Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym powiedzieć jedną 

rzecz: formuła, którą Pan proponuje nie jest w porządku i nie należy tego robić na 

zasadzie wet za wet, bo też nie o to w tym wszystkim chodzi. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tak szybciutko, żebyśmy 

też nie przeciągali dyskusji. Panie Radny, paragraf 3 w statucie, nie zapoznałem 

się, ale otworzyłem w tej chwili: ,,Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei 

samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków, polegająca 

na organizowaniu i udzielaniu wzajemnej pomocy jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania oraz likwidacji 

negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych”. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym dopytać, ale tutaj dobrze, że Waldek odczytał 

ten punkt, bo tak, zawsze mówimy o likwidacji skutków. Wiadomo, że 

członkowie, którzy będą udziałowcami w tym Stowarzyszeniu, składki pewne 

będziemy ponosić, będzie pula pieniążków do likwidacji skutków, ale również 

właśnie to pierwsze, do zapobiegania. Ja rozumiem, że jeśli się nic nie będzie 

złego, że tak powiem działo, to będziemy mogli, jako udziałowiec w tym 

Stowarzyszeniu korzystać powiedzmy z jakichś środków na prewencję i ja tutaj 

wietrzę jakąś nadzieję, że będą pieniążki, które po prostu można będzie 

wykorzystać przez poszczególne samorządy, właśnie do prewencji, do 

zapobiegania różnych skutków losowych i być może można będzie nie wiem, 

zakupić jakiś fajny sprzęt itd., także nie tylko likwidacja skutków, ale właśnie 

pozyskać te pieniążki na tuż przed. Ja tak rozumiem ideę tego Stowarzyszenia, 

chyba tak to ma funkcjonować. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: I znowu Pan Jerzy Wolski doskonale 

przeniknął ideę i intencję powstawania tego Stowarzyszenia. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja jako radny 

emeryt mam dużo czasu na czytanie różnych materiałów i przeczytałem dokładnie 

ten Statut, uważam że w tak szczytnych celach nie powinniśmy tak rozmawiać ze 

sobą jak przed chwilą. Ja uważam, że ludziom należy pomagać, nie wiem, mam 

nadzieję, że jeszcze chwilę, chociaż to sesja nadzwyczajna, zamienimy dwa 

zdania o pomocy dla Ukrainy. Moi drodzy, uważam, że pomoc wszelka zawsze 
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przy klarownych sytuacjach wyjaśniajmy sobie, ale takich idei nie należy 

torpedować, uważam, że należy pomagać ludziom. Pan Starosta mówił o lipcu 

zeszłego roku a tydzień temu, co było, przeżyłem to na własnej skórze i na własnej 

działce i obok w lesie i dlatego trzeba pomagać i moi drodzy, pieniądze ludziom 

załamanym kompletnie czy pomoc w różnej formie należy się i potrzebują tego 

jak najszybciej. Pamiętacie w poprzedniej kadencji, jak była tragedia za 

Bydgoszczą w Gminie Sośno. Ja byłem wydelegowany przez Radę z naszego 

powiatu z samochodem z darami spożywczymi, z artykułami do cięcia drzewa, 

agregatami do tej gminy, do dziś mam przed oczyma załzawione oczy ludzi, 

którzy, nagle byli bez dachów nad swoimi domami i budynkami gospodarczymi 

i pomagać trzeba jak najszybciej, nie formalizować. Jeżeli ta organizacja, którą 

mamy wspierać uchwałą będzie mogła zareagować w ciągu jednego lub dwóch 

dni, pomóc finansowo lub coś kupić, dowieźć – głosujmy za ta uchwałą i 

pomagajmy ludziom, bo pierwsza lub druga doba po nieszczęściu jest straszna. 

Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia 

Samorządowego ,,PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma, J. Chudy/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 1 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/331/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia woli utworzenia 

Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zanim przedstawię Państwu projekt 

uchwały jeszcze jest w niej jedna zmiana, wprowadzamy dochody 

1 190 057 921,60 zł w związku z podpisaniem z Urzędem Wojewódzkim 

środków na umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 



17 

 

zbiorowego zachodzi konieczność wprowadzenia takich środków po stronie 

dochodów i wydatków. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest to 

sesja nadzwyczajna, nie było Komisji Budżetowej i tak naprawdę o bardzo dużej 

zmianie dowiedzieliśmy się z mediów w piątek odnośnie szpitala, bo z tych 

punktów to dla mnie jest jasne i oczywiste. Chciałbym, żeby ktoś no chyba z 

Zarządu wyjaśnił mi jak naprawdę będzie realizowany punkt, który przed chwilą 

czytała Pani Monika. Ja przyznam się tak po cichu, że jestem wdzięczny, że tak 

się dzieje, bo przy 3,5 roku myślę, że przy nawet i złości naszych członków 

Zarządu jak mówiłem o remoncie Izby Przyjęć, no doczekałem się dnia, w którym 

to się finalizuje i chciałbym się dowiedzieć jakie są możliwości i realia w 

sfinalizowaniu tej sprawy, która jest bardzo potrzebna. Uzasadnię dlaczego, 

oprócz tego, że jako wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Szpitala 

walczyłem o tą Izbę Przyjęć i cieszę się, że rezonans miałby do nas, może dotrze 

celowo później, ale przez Izbę Przyjęć przechodzi każdy a rezonans no nie wiem, 

co 20, co 30 leczony człowiek w szpitalu miałby okazję z niego skorzystać, 

dlatego cieszę się, że ta Izba Przyjęć znalazła miejsce w naszym projekcie budżetu 

na ten rok. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: To ja może dopytam, bo pewnie Pan Wicestarosta będzie 

odpowiadał za chwilę, skąd taka, no wiemy co to za inwestycje miały być, bo 

wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, co kolega Krzysztof przedmówca powiedział, 

ale skąd taka zmiana i w trybie nadzwyczajnym my musimy to procedować. Czy 

coś się wydarzyło w trybie ekstra i musimy podejmować? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

będę chciał jasno wytłumaczyć całą sytuację, jeżeli chodzi o zmianę tych środków 

na rozbudowę i przebudowę Izby Przyjęć Samorządowego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem. Tak naprawdę sam zamysł 

zakupu rezonansu był trafnym pomysłem i dobrze, że te środki pozyskaliśmy, 

jednak sytuacja związana z Covidem pokazała tak naprawdę, że bez sprawnej 

Izby Przyjęć jest bardzo, bardzo wiele problemów, każdy wie jak nasza Izba 

Przyjęć wygląda i podczas Covida wyniknęło bardzo wiele trudności, jeżeli 

chodzi o obsługę pacjentów. Dyrekcja wraz z personelem, który dyżuruje na tym 

oddziale, ale także i wspiera ten oddział, obecnie Pani Dyrektor i Pan Dyrektor 
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prowadzili z nami rozmowy i stało się tak, że dowiedzieliśmy się, iż te środki z 

tego Funduszu można przesunąć informując Prezesa Rady Ministrów Premiera 

Mateusza Morawieckiego przez Wojewodę i te środki można przesunąć na cel, 

który po prostu jest celem ważniejszym i stwierdziliśmy, że po tej całej sytuacji, 

kiedy trzeba było tak wiele zmian wprowadzać w funkcjonowaniu Oddziału 

Chirurgicznego, innych oddziałów, Oddziału Internistycznego, przy chorobach 

zakaźnych. Nie wiemy jak będzie w przyszłości, czy za 2, 3, 4 lata znowu nie 

będzie podobnej sytuacji, dlatego stwierdziliśmy że podejmiemy to wyzwanie i 

rozpoczniemy rozbudowę, ponieważ sam remont Izby Przyjęć nie byłby 

ostatecznie wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ na obecnej Izbie Przyjęć nie 

możemy stworzyć specjalistycznego oddziału ratunkowego, to już jest wiadome, 

tego miejsca jest za mało. Chirurgia też wymaga remontu i tego miejsca jest tam 

zbyt mało żeby można było to dokładnie zrobić, natomiast podczas nawet 

remontu Izby Przyjęć nie mielibyśmy możliwości podczas takich sytuacji, jak 

Covid, żeby nasz szpital mógł funkcjonować, więc rozbudowa Izby Przyjęć przez 

dobudowanie budynku do Izby Przyjęć, następnie po dobudowaniu 

przewidujemy, że projekt Izby Przyjęć będzie gotowy na sierpień, będziemy 

przekazywać te informacje, jak to wygląda, w sierpniu będzie projekt i 

chcielibyśmy w tym roku rozpocząć budowę, ponieważ Rada Miejska także 

przegłosowała przesunięcie środków 400 tys. zł na cele właśnie rozbudowy 

szpitala, ponieważ prosiliśmy o to, że jeżeli mają te środki nam przesuwać, to 

żeby już przesunęli na właśnie takie zadanie, więc w tym roku musimy rozpocząć 

tą budowę, ponieważ te środki trzeba wydać do końca roku. No i planujemy w 

przyszłym roku skorzystać z tych środków, z tych 3 mln zł, ponieważ 1,2 mln zł 

przesuwamy na zakup rentgena. Rentgen jest to urządzenie w tym momencie 

bardzo ważne, każdy z was wie, że jest to podstawowe urządzenie diagnostyczne 

i te dwa rentgeny ulegają ciągłym awariom i dlatego w naszym szpitalu 

podstawowym jest to urządzenie bardzo ważne i dlatego z tych 4,2 mln zł na cele 

Izby Przyjęć przesuwamy 1,2 mln zł. 3 mln zł planujemy wydać w roku przyszłym 

i kolejnym, planujemy żeby ten budynek powstał w przeciągu 3 lat, czy 2024 

roku, żeby powstał budynek, stan surowy a dalej stopniowo, żeby go doposażać. 

Oczywiście będziemy szukali środków zewnętrznych do tego czasu, jednak wasze 

sygnały też były ważne, Pana Krzysztofa i innych radnych, że jest to miejsce, 

które trzeba doprowadzić do porządku, jest to wizytówka, widzicie jak 

przychodzimy do szpitala, jak to wygląda nawet pacjent dokładnie nie wie, gdzie 

ma się udać, bo nie ma tam odpowiedniej rejestracji, bo przychodzi na Izbę 

Przyjęć, gdzie lekarz bada inne osoby i po prostu tak być nie może i dlatego też 

będziemy się starać znaleźć inne środki, natomiast mamy już na start tą kwotę i 

będziemy z niej korzystać a dalej także samorządowcy poinformowali na 

spotkaniu w tym roku, że również włączą się w pomoc, jeżeli będzie taka 
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potrzebna, więc też liczymy na samorządy z naszego powiatu, czyli gminy, które 

już wyraziły opinie, że dla szpitala na pewno środki znajdą w swoim budżecie i 

to jest taka podstawowa informacja. Oczywiście i chirurgii i o kotłowni nie 

zapominamy, musimy skupić się na projektowaniu, na odpowiednim 

projektowaniu tej Izby Przyjęć, ponieważ jest tam bardzo dużo różnych tematów, 

które trzeba wyprostować, natomiast według nas jest to odpowiedni ruch i mamy 

nadzieję, że po prostu uda nam się to zrealizować. Na pewno nie będzie to prosta 

inwestycja, ale trzeba iść w tym kierunku, żeby ją wykonać. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś jeszcze ma pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Rozglądam się, żeby nikogo nie pominąć, ale 

mam wrażenie, że już każdy kto chciał zabrać głos już ten głos zabrał. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

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

/Zał. Nr 11/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma, J. Chudy/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/332/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2022-2025. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

stycznia 2022 roku 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. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu 
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Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. /Zał. Nr 13/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: K. Cipiński, Z. Kuczyński, B. Sawicka, K. Słoma, J. Chudy/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLVIII/333/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2022-2025. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, zanim 

zakończymy nasze dzisiejsze obrady, kilka informacji bardzo ważnych. Pierwsza 

dotyczy składania oświadczeń majątkowych, ja przypominam, że na każdym z 

Państwa ciąży taki obowiązek i bardzo bym prosił, żeby takie oświadczenia były 

składane. Druga informacja to taka, że zaraz po sesji na tym samym linku, na 

którym Państwo jesteście będzie dyskusja dotycząca Strategii Powiatu 

Łowickiego, więc proszę pozostać, każdy z Państwa będzie mógł się wypowiadać 

w sprawie tej Strategii. No i tutaj jest jeszcze jedna kwestia dosyć istotna, a 

mianowicie żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości, wojennej rzeczywistości, 

w związku z tym mam taką myślę, że prośbę, która jest w tej chwili bardzo ważna, 

zwłaszcza dla walczących mieszkańców Ukrainy a ta kwestia związana jest z tym, 

żeby udzielić im szeroko rozumianej pomocy. Jak Państwo zdążyliście zauważyć 

naród polski wyjątkowo zaangażował się w tą pomoc i myślę, że my, jako Rada 

Powiatu Łowickiego również powinniśmy stanąć na wysokości zadania i tutaj do 

tej pomocy się przyłączyć. I chciałbym od Państwa usłyszeć taką propozycję 

dotyczącą w jaki sposób my możemy pomóc. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, poruszenie serc Polaków jest 

widoczne i chwała nam za to, że jesteśmy takim narodem, który gdzieś tam ma 

zapisane w swoim kulturowym DNA, że jak ktoś potrzebuje pomocy i rękę 

wyciąga to my mu tą rękę natychmiast podajemy i to jest bardzo piękne. 

Natomiast jednak mamy do czynienia z wojną za naszą wschodnią granicą, 

dlatego też chciałbym tu również przez Państwa zaapelować do mieszkańców 

wszystkich o to, aby robić to jednak w sposób przemyślany i zorganizowany, 

dlatego też jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Łódzkim, mieliśmy już dwa 

spotkania starostów i będą kolejne i są jakby dwie takie podstawowe rzeczy: 

pierwsza rzecz to jest pomoc humanitarna, to tutaj najbardziej jakby intensywnie 

my Polacy podeszliśmy do tej sprawy i szaleństwem jest w tej chwili 
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podróżowanie osobowymi samochodami czy busikami z darami za granicę 

dlatego, że tam pod granicą jest już coraz więcej ludzi i tworzy się chaos, zresztą 

z tego, co ja mam informację z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, indywidualne już przyjazdy z darami nie są już przyjmowane. 

Dodatkowo też na początku dosyć spontanicznie w tych powiatach 

przygranicznych odbieranie tych darów się odbywało, natomiast jest to w tak 

chaotyczny sposób nawet przywożone, że w tej chwili to wszystko jest 

wstrzymane i Wojewoda Łódzki wyłonił już firmę logistyczno – transportową, 

która obsługiwać będzie powiatowe centra zbiórek wszystkich darów, my tez 

jesteśmy w kontakcie tutaj z wójtami i jakby prosimy ich, wójtów, burmistrza aby 

postarał się, no może to nie jest możliwe do końca dlatego, że nawet tutaj na 

grupie mojej córki nauczycielka w internecie mówi, że tak, zbieramy misie i 

zabawki i jakiś Pan ze Zgierza zawiezie pod granicę… No nie opanujemy tego 

oczywiście, natomiast apelujmy, żeby to opanować dlatego, że jak nasz magazyn 

się zapełni, przyjadą tiry i zawiozą we wskazane miejsce dla najbardziej 

potrzebujących ludzi to na granicę czy nawet za granicę, to zależy jaka będzie tam 

możliwość i w sposób skoordynowany te dary będą przekazywane. Nasz 

magazyn, jak Państwo już słyszeli, a jak nie słyszał powiem, że mieści się w 

Zespole Szkół na Blichu i tam są wózki widłowe, dzisiaj wiem, że transport 

przyjechał z Mleczarni i wózkami palety poustawia, zresztą mamy tam wytyczne 

w jaki sposób grupować te wszystkie dary, jak te paczki mają wyglądać, żeby to 

wszystko sprawnie i w sposób skoordynowany było wiezione, to jest jakby 

pierwsza sprawa. I druga sprawa to są uchodźcy i teraz tak, z tego co wiem i tutaj 

wymienialiśmy się i ze starostami nie tylko, odbywa się w przeróżny sposób, np. 

są Ukraińcy, którzy pracują u nas i do nich przyjeżdżają rodziny, oni wynajmują 

sobie mieszkania, oni są czy opłacani przez firmy, no w przeróżny sposób to się 

odbywa, przyjeżdżają do zaprzyjaźnionych rodzin, to też apel, żeby albo na 

naszego e-maila Zarządzania Kryzysowego i może tak się umówmy, że tak 

będziemy mówić, przekazywać dane tych ludzi, czyli imię, nazwisko, z jakiego 

miasta pochodzą, gdzie i kiedy przekroczyli granicę, to są takie podstawowe 

rzeczy. POZ-y chyba wszystkie już wiedzą, że mają traktować ich tak jak 

Polaków i udzielać im pomocy w razie jakichkolwiek tam chorób czy problemów 

itd., itd., ja na przykład miałem telefon o jakiejś kobiecie, która w 7 miesiącu 

ciąży jest, potrzebuje opieki lekarskiej, no to tak, jak zwykłemu obywatelowi 

Rzeczpospolitej tej pomocy będziemy udzielać i też status uchodźcy wiąże się z 

wieloma formalnościami i z tego co wiem nie bardzo chcą przystępować do tego 

statusu uchodźcy, natomiast przyjeżdżają tutaj i musimy się pogodzić z tą formą 

i starać się im pomóc. Też ważny apel tutaj jest do wójtów i włodarzy gmin, żeby 

jednak rodziny, które przygarniają naszych sąsiadów z zagranicy wschodniej, 

żeby były weryfikowane przez GOPS-y i MOPS-y, bo no 99% tej pomocy, którą 
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chcemy udzielać jest uczciwa i w porywie serca, ale zdarzają się przypadki, że 

ktoś tam wziął już przybysza z naszej wschodniej granicy, no i kazał mu sprzątać 

albo coś tam robić, no niestety takie rzeczy też się zdarzają, dlatego też dobrze by 

było, żeby ktokolwiek czuwał nad tym co się dzieje i weryfikował, sprawdzał i 

pomagał. No mamy w powiecie a przede wszystkim w mieście są miejsca, gdzie 

już tutaj Burmistrz już te 10 osób dał schronienie i teraz zbierając różne dary 

można też pomyśleć o tych osobach, które przebywają w Łowiczu, natomiast jest 

lista, którą ma Wojewoda, ośrodków w województwie, jest kilka tysięcy miejsc i 

właśnie dzisiaj też Starosta z Rawy Mazowieckiej mówił o tym, że jest Ossa i do 

zagospodarowania, nie wiem czy wiecie, to jest olbrzymi hotel na tysiąc osób i 

tam łóżka były zabrane, ale mają tam te łóżka przywieźć, także tych miejsc w 

województwie łódzkim jest naprawdę bardzo dużo, a jak mówię, większość na 

razie póki co chce być ze znajomymi, z zaprzyjaźnionymi rodzinami i tak to się 

odbywa. Co będzie dalej? No na razie wygląda to jakoś tak optymistycznie, jeżeli 

w ogóle można coś takiego o wojnie powiedzieć, natomiast no może trzeba się 

liczyć z tym, że scenariusze mogą być przeróżne i na to staramy się być 

przygotowani, dlatego co drugi dzień odbywają się konferencje z Wojewodą, 

przekazywane nam są nowe informacje, myślę, że jako samorządy tutaj, ja już 

rozmawiałem też z wójtami i będzie kolejne spotkanie jutro rano. Przede 

wszystkim powinniśmy na razie się skoncentrować na tych dzieciach, które tutaj 

są przywożone, żeby zapewnić im opiekę, żeby te kobiety, bo to głównie są 

kobiety, mogły pracować, bo przecież pracy u nas jest sporo i mało chętnych do 

różnego rodzaju prac, także myślę, że to póki co będzie z korzyścią dla 

wszystkich, ale jak to się skończy to tutaj też i modlitwa jest potrzebna, o bo my 

tam nie chwycimy za broń i nie pobiegniemy za tą granicę, natomiast każde 

myślę, że dla nich wsparcie jest ważne, co widać w przypadku tej wojny, jak 

ważne jest dla walczących, wszystkie relacje to podkreślają, to tak w krótkich 

tych zdaniach tyle bym powiedział. Jeśli są jakieś pytania to odpowiem, a widzę, 

że Pan Wicestarosta chciałby coś jeszcze dodać, może to o czym zapomniałem. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wszystko się zgadza, co powiedział Pan 

Starosta, tylko że w tym jednym temacie, jeżeli chodzi o przekazywanie 

informacji, gdzie się znajdują uchodźcy, bo to jest bardzo ważne teraz pod kątem 

tak naprawdę informowania właśnie tych GOPS-ów, MOPS-ów i służb, ponieważ 

nawet dzisiaj była taka sytuacja, że osoby przebywające w naszym Łowiczu są w 

jednym można nazwać to hosteli. Tak naprawdę żadne służby o tym nie wiedzą, 

ponieważ na granicy już teraz są tak wielkie kolejki, że te osoby już podlegają 

coraz mniejszej weryfikacji, żeby nie trzymać ich bardzo długo na granicy. Jest 

zimno, to są kobiety i chodzi o to, żeby oni jak najszybciej po prostu trafili w 

bezpieczne miejsce, dlatego też, jeżeli wiemy o tym, że te osoby przebywają 
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gdzieś na gminie to sami zajmijmy się tym, żeby tam pojechał GOPS i 

zweryfikował czy są pod dobrą opieką. Sami wiemy i no niestety, że nawet dzisiaj 

były informacje, że czasami dochodzi do tego, że ktoś każe takim osobom na 

przykład sprzątać czy wykonywać jakąś pracę, dlatego też warto, żebyśmy mieli 

tą wiedzę, że jeżeli na danym terenie czy w Łowiczu czy w gminie przyjadą 

obywatele Ukrainy, to żeby urząd gminy to odnotował, żeby po prostu miał 

wiedze ile osób, ponieważ gminy będą miały listę, oni prześlą do nas a my 

prześlemy do Urzędu Wojewódzkiego, żeby nad tym wszystkim zapanować. 

Ponieważ no nie wiemy na jak długo oni będą przebywać i potem będzie trzeba 

na przykład tym mieszkańcom, gdzie przebywają obywatele Ukrainy też pomóc, 

ponieważ jak będzie rodzina pół roku tam to może po prostu przez te dary też 

będziemy wspierać te rodziny, które już mają kilka osób w domu, bo to nie jest 

pomoc na tydzień, dwa i dlatego, żebyśmy mieli dobrą siatkę informacji, gdzie te 

osoby trafiły, żeby nie było takich sytuacji, że właśnie powiedzmy ktoś się 

znajdzie na naszym terenie a nie wie co ma zrobić. Jeżeli nie wiemy co zrobić to 

wystarczy zadzwonić na policję i policja dalej te osoby będzie kierować, ale 

żebyśmy wiedzieli, że powiedzmy pomoc tym mieszkańcom na gminach, jeżeli 

będą miały te osoby to żebyśmy informowali GOPS-y. Tu nie chodzi o to, żeby 

kogoś kontrolować, sprawdzać w nie wiadomo jaki sposób, ale żeby to wszystko 

było poukładane. No i to chyba tyle, jak coś to jeszcze za chwilę zabiorę głos, bo 

miałem jedną sprawę, ale to później. 

Radny Krzysztof Górski: Najpierw taka prozaiczna sprawa, rozumiem, bo te 

druki odnośnie oświadczeń to do Biura Rady trzeba się zgłosić? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak jest. 

Radny Krzysztof Górski: Natomiast odnośnie tej pomocy, tutaj bardzo słusznie 

mówicie Panowie Starostowie, że nie ma sensu działać na hura, bo informacje są, 

że magazyny przy granicy już są pełne, tutaj też są różnego rodzaju inicjatywy i 

ja myślę, że tak, organizacje, z których startowaliśmy do wyborów będą 

organizowały zbiórkę jakichś darów czy pomocy i też może i tu na miejscu 

rzeczywiście będzie trzeba pomóc tym, którzy już tu są. No są to, jak Pan Starosta 

Malczyk mówił matki z dziećmi, może potrzebne są jakieś koce, jakieś nie wiem, 

kaszka, grysik dla tych dzieciaków, pampersy, no takie proste rzeczy, które drogo 

kosztują i tych ludzi na to nie stać, bo nie wiem, może też głupio myślę, ale może 

trzeba by pomyśleć o zbiórce pieniędzy, no bo wiem, że to jest trudne, ale za coś 

trzeba tu żyć i ci, którzy ich tu przygarnęli czy ci, którzy przyjechali no też chcą 

czasami coś kupić według własnych potrzeb i tak, jak Pan Starosta Kosiorek 

mówił, wysyłanie na siłę wszystkiego na granicę, żeby tego nie zmarnować. No 

odzew jest wspaniały, natomiast powiem Państwu, podzielę się czymś, wczoraj 
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rozmawiałem z jedną z osób z Ukrainy ze środkowej części miasta, ze środkowej 

części rzeki, no tam ludzie żyją inaczej. My widzimy to, co jest w telewizji i tutaj 

no Charków, Kijów, Żytomierz, Lwów, Iwanowo-Frankiwsk – wiemy, co jest w 

północnej i wschodniej części, ale od północy, od strony Rosji i Ukrainy, tam jest 

tragedia i wojny, natomiast ludzie w środkowej części Ukrainy żyją trochę 

inaczej. Tam jeszcze nie odczuwają wojny, tam nie ma presji na wyjeżdżanie z 

Ukrainy, oni chcą być na miejscu, oni tam żyją i też różnie oceniają informacje, 

które do nich docierają. Podam Państwu taki przykład, dzisiaj dowiedzieliśmy się, 

nie wiem, 3 godziny temu, że tych 13 żołnierzy z Wyspy Węży zostało wziętych 

do niewoli. Od kilku dni mówiono, że zginęli bohatersko. Ja wczoraj już w 

południe wiedziałem, że ci żołnierze żyją. Też rozdrażnieni ludzie no takie 

informacje przekazują, że no nie wiem, niektórzy na pokaz mówią, że walczą 

jacyś znani ludzie. Wcale tak nie jest. No nie chcę wymieniać nazwiska kto 

pokazał się w telewizji a okazało się, że kilka godzin później był w Londynie, 

najpierw do telewizji na zdjęciu z grupą żołnierzy a potem nagle znalazł się w 

Londynie i spokojnie sobie żyje. Różnie ludzie podchodzą tam, dlatego mówię, 

bardzo ważna jest nasza pomoc, spontaniczność, ale przemyślmy spokojnie w jaki 

sposób trzeba pomóc. Tymi podstawowymi rzeczami materialnymi, które no ktoś 

czuje to wszystko, bo należy to dawać i kupować i niekoniecznie na granicę, a 

druga rzec, nie wiem, może źle myślę, ja wiem, że zbiórka pieniędzy to nie jest 

łatwa rzecz, ale może i finansowo tym ludziom trzeba trochę pomóc, nie wiem, 

jako mieszkańcy, jako radni, bo tu na miejscu po przyjeździe też trzeba żyć a 

koszty nie są małe, dlatego proponuję… 

Radny Michał Śliwiński: Krzysztof, to w końcu nie pomagamy? Bo już nie 

wiem, w którym kierunku idziesz.  

Radny Krzysztof Górski: Pomagamy, tylko nie mogłem się nie podzielić 

informacją z bezpośredniego telefonu z miasta nad Morzem Azowskim z tej 

strony Ukrainy, gdzie ludzie mają takie odczucia i pomagać trzeba i tym, którzy 

tu są, nie wiadomo jak się działania wojenne potoczą, ilu będzie tych uchodźców, 

natomiast zapełnianie magazynów bez sensu przy granicy no jest według mnie 

niepotrzebne. Róbmy zbiórki, ale takie, które są potrzebne naprawdę tym 

ludziom, co wynika z potrzeb, a może i jakieś środki finansowe. Pomagać trzeba. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj po raz kolejny 

muszę powiedzieć, że Radny Michał Śliwiński sam sobie udziela głosu. Bardzo 

bym prosił jednak, żeby tego nie robić. Taka myślę, że najważniejsze przesłanie, 

jakie płynie to to, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w udzielanie pomocy, 

natomiast sam pomysł udzielenia takiego wsparcia finansowego uważam ja 

osobiście za najlepszą formę, ponieważ tak, jak tutaj się Państwo wypowiadacie 
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przecież to nie jest przyjazd na jeden dzień, będzie ta pomoc potrzebna cały czas 

i to przez dłuższy czas, więc z naszej strony, jako radnych wskazane byłoby, 

gdybyśmy zechcieli wesprzeć finansowo potrzebujących mieszkańców Ukrainy i 

to jest taka myślę, że najważniejsza rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć. Tym 

bardziej, że oprócz tego, że my byśmy wsparli jako radni powiatowi to jeszcze 

przecież w kościołach będą zbiórki, w poszczególnych gminach będą zbiórki, w 

które też możemy się włączyć, również do udzielania pomocy w różny sposób, w 

związku z tym moja taka wielka prośba, żebyśmy się tutaj zaangażowali w miarę 

możliwości a my tutaj jako radni w sposób finansowy wsparli potrzebujących, 

natomiast w jakiej formule to zrobić, czy tutaj ma być zostawiona jakaś puszka 

czy to, to ja myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni zdecydujemy w jaki sposób 

to zrobimy, ale myślę, że puszka byłaby najlepsza, do której można byłoby 

wkładać to ile po prostu każdy uważa za stosowne, by takiego wsparcia udzielić. 

Czy są jeszcze jakieś tutaj pytania dotyczące tej sytuacji? Jeżeli nie ma to… a 

jeszcze Wicestarosta Piotr Malczyk. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze Państwu przekażę, że złożyliśmy 

wniosek do Ładu, zostanie wysłany e-mailem, żebyście Państwo się zapoznali. 

Staraliśmy się podjąć taką decyzję, która będzie wszystkich w jakimś stopniu 

zadowalać, więc będzie to wysłane na e-mail, proszę sprawdzić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo, bardzo 

jesteśmy wdzięczni i mam nadzieję, że część wniosków uda się zrealizować. 

Radny Jerzy Wolski: Kiedy to będzie, ta informacja? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: W dniu jutrzejszym zostanie wysłane, bo 

już 17:00, więc jutro Biuro Rady wyśle do Państwa ten plik z informacją tych 

dwóch wniosków. 

Ad. pkt 9 

Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 
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