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PROTOKÓŁ Nr XLIX/22 

z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 marca 2022 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania            – 18 (nieobecny P. Malczyk) 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

rok poprzedni. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

8. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 

roku. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. 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. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 

r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

17. 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. 

18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

21. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XLIX Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 18 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że porządek obrad 

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

obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XLVII 

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

z XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XLVIII 

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

z XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła 

sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2021. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

materiału? 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym zadać pytanie, pamiętam rok temu również 

o to pytałem czy Pani wystarcza zupełnie etatów, etatyzacji w ogóle do 

realizowania zadań, jakie są Pani powierzone i tutaj w tym sprawozdaniu 

dzisiejszym jest wytłuszczone kilkukrotnie, nawet we wnioskach Pani zwróciła: 

wprowadzenie obowiązku zatrudnienia rzecznika w pełnym wymiarze czasu 

pracy, celem umożliwienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań. Wiem, że 

rok temu o tym samym mówiliśmy i Pani mówiła, że gdyby po prostu było kilka 

godzin więcej to pewnie gro z tych interwencji byłoby może sprawniej, inaczej. 
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Pewnie ten rok też będzie dla Pani bardziej trudny jako, że specyfika roszczeń 

będzie inna, no tak może być nieciekawie, także pytanie moje czy faktycznie 

naprawdę jest taka konieczność, żeby Panią doposażyć w kilka godzin, może źle 

powiedziałem to, ale tutaj wyraźnie Pani wytłuściła, że naprawdę są zupełnie 

nowe zadania i tej etatyzacji takiej niecałej będzie Pani brakowało. Czy Pani się 

zgadza z tym? 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Znaczy tak, 

generalnie no wiadomo, zmienia się to wszystko i jednak rzecznik na cały etat no 

to jest to potrzebne, chociażby nawet z uwagi na potrzebę rozszerzenia działań z 

zakresu edukacji konsumenckiej. Tak, jak wspomniałam to sprawozdanie to jest 

to sprawozdanie, które jest wysyłane do Urzędu Ochrony Konkurencji 

Konsumentów, to jest obowiązek ustawowy i wzór tego sprawozdania, które 

Państwo otrzymali też jest określany przez Urząd Ochrony Konkurencji 

Konsumentów, tam jest właśnie ten punkt, o którym Pan Radny wspomniał i to 

są wnioski tak naprawdę wszystkich rzeczników z terenu całego kraju, bo w 

różnych powiatach innych też jest różnie. Są powiaty, gdzie jest biuro rzecznika, 

gdzie jest rzecznik i kilka osób, są powiaty, gdzie rzecznik jest sam, ale na cały 

etat, są również powiaty, tak jak u nas, gdzie rzecznik jest na część etatu, to 

wszystko zależy akurat od rozwiązań przyjętych na miejscu. W naszym powiecie 

zdecydowanie mogę potwierdzić, że pomogłoby to w pełni realizować zadania. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Górski: Tak jak Pani Agnieszka wspomniała teraz kontakt jest 

dość utrudniony i wiele spraw załatwianych było w formie elektronicznej. Ja 

czytałem materiał, nie mam uwag do pracy, do materiałów, natomiast chciałbym 

Pani Agnieszce bardzo podziękować, ponieważ w tych trudnych czasach wielu 

ludzi i do mnie zwracało się w różnych sprawach, ja potem rozmawiałem z Panią 

Agnieszką i nawet w formie takiej pół prawnej pomagała niektórym osobom. 

Chciałbym Pani bardzo podziękować za pomoc w imieniu tych ludzi, którym 

udało się wyjaśnić wiele rzeczy i za pomoc. Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Pani Rzecznik, takie mam do Pani tylko 

zapytanie jedno: czy może zgłaszali się już do Pani jacyś mieszkańcy Ukrainy, 

jako rzecznika czy nie? 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Na chwilę 

obecną mieszkańcy Ukrainy się do mnie nie zwracali, aczkolwiek w latach 

poprzednich miewałam kontakty od osób pochodzących z tamtych stron, no z 

Ukrainy również i z terenów innych krajów, no to rosyjskojęzycznych, którym 

pomagamy no to na palcach jednej ręki możemy policzyć. Natomiast jeżeli chodzi 
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o kwestie związane z pomocą tu z zakresu ochrony konkurencji konsumentów dla 

ludności z Ukrainy to otrzymałam już materiału z Urzędu Ochrony Konkurencji 

Konsumentów również w języku ukraińskim, zostały one przekazane tutaj do nas 

do udostępnienia naszej strony, zostały przekazane również prasie, ponieważ są 

to informacje dotyczące praw konsumentów, sporządzone tu właśnie przez 

prawników i osoby z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, także to są 

pewne tłumaczenia. Oprócz tego jest to informacja o bezpłatnej infolinii dla osób 

posługujących się językiem ukraińskim, gdzie mogą otrzymać pomoc, takie 

infolinie zostały uruchomione przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów 

oraz przez kilka instytucji i stowarzyszeń, które udzielają pomocy konsumentom 

i w tym zakresie już zostały podjęte działania ogólnopolskie, ta informacja została 

już i u nas przekazana tam, gdzie ona może dotrzeć do osób potrzebujących. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Znaczy to świetnie uważam i bardzo dziękuję 

za odpowiedź. 

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

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję Pani bardzo za pracę, którą 

Pani wkłada w to, żeby rozwiązywać problemy codzienne naszych mieszkańców. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: Ja podziękuję 

tutaj przede wszystkim i Państwu, jako radnym i przede wszystkim moim szefom 

za to, że umożliwiają mi tą pracę i mogę pomagać konsumentom. 

Ad. pkt 6 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski przedstawił 

informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Waldemar Krajewski: Ja mam dwa pytania, pierwsze: w tym roku 

rozumiem, że zostały rozpoczęte ponownie czynności lustracyjne, bo z tego, co 

się orientuje, co się zapoznałem ze sprawozdaniem, to one w tamtym roku były 

zawieszone prawda? 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Tak, 

lustracyjne obiektów zamieszkania zbiorowego z tego powodu, że jeszcze te 

obostrzenia sanitarne były znacznie większe i teraz Komendant Główny podjął 

decyzję, żeby te czynności kontrolne wstrzymać. 
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Radny Waldemar Krajewski: I drugie pytanko mam, czy mógłby Pan, czy ma 

Pan taką wiedzę na ten moment ile osób w naszym powiecie otrzymało już 

dodatki emerytalne po wejściu w życie ustawy o OSP, to jest od tego roku tak. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Tak, jak wiecie 

Państwo od 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach 

pożarnych i między innymi tutaj tymi przywilejami, które weszły w życie razem 

z tą ustawą to są świadczenia ratownicze dla druhów jednostek OSP i przede 

wszystkim druhowie muszą spełnić dwa warunki: wyjeżdżali przez 25 lat i w tym 

okresie czasu chociaż raz w roku dana jednostka musiała wyjechać do zdarzenia 

a w przypadku kobiet przez 20 lat i to nie musi być ciągłość, tylko musi być suma 

tych wszystkich lat. Do 2012 roku tutaj odpowiedzialność spoczywa na wójtach 

gmin i to wójtowie gmin muszą poświadczyć, że takie osoby faktycznie 

wyjeżdżały i druhowie muszą mieć 3 świadków, w tym jedna osoba musi być, 

która pełni funkcję publiczne, może być to sołtys, może być to pracownik urzędu 

gminy. Na tą chwilę mamy złożonych 120 wniosków i 103 decyzje już wydane 

są do dzisiejszego dnia, bo jeszcze dzisiaj drukowaliśmy i podpisywałem 103 

decyzje, które są już wydane pozytywnie, następnie te decyzje wysyłamy też do 

Komendy Wojewódzkiej, następnie jest wysyłane w tzw. paczce do Zakładu 

Emerytalno – Rentowego i druh ochotnik z datą, kiedy złożył ten wniosek o 

świadczenie ratownicze otrzymuje 200,00 zł co miesiąc, już tak naprawdę 

dożywotnio z waloryzacją w marcu, każdego roku. 

Radny Waldemar Krajewski: Dziękuję za odpowiedź na pytania, ja już więcej 

pytań nie mam, ale chciałbym jeszcze dosłownie dwa zdania, bo oczywiście z 

tego, co się zapoznałem z tego sprawozdania no to chciałbym pogratulować 

przede wszystkim tej edukacji społeczeństwa, bo te liczby, które tutaj Pan 

Komendant przedstawił no to myślę, że nie są tylko w skali naszego powiatu 

bardzo dobrymi liczbami świadczącymi o tym, że to, co robi i sala ,,Ognik’’ i 

prezentacje Pana Komendy no to świadczą tutaj o bardzo dużej edukacji tego 

społeczeństwa, przede wszystkim dzieci, ale też i osób dorosłych także chciałbym 

tu pogratulować, no i chciałbym też również podziękować, myślę że tu będę 

wyrazicielem wszystkich druhów Powiatu Łowickiego, jako członek Zarządu 

Oddziału Powiatowego, że za tą dotychczasową współpracę z Komendą 

Powiatową, nie tylko na szczeblu tym codziennej pracy, na polu w codziennej 

służbie, ale i za tą niewidoczną, gdzieś tam administracyjną, gdzie tych 

obowiązków dla funkcjonariuszy jest coraz więcej, także dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Ja też chciałem podziękować Panu 

Komendantowi, wszystkim strażakom przede wszystkim za tą dodatkową służbę, 
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którą wykonujecie czy w czasie pandemii czy w tej chwili, kiedy tej pomocy 

ludziom uciekającym z Ukrainy udzielacie, proszę przekazać wszystkim 

strażakom wielkie podziękowania tutaj w imieniu Rady Powiatu Łowickiego. 

Dziękuję też za tą pracę, którą wykonujecie i o tym mówił Radny Waldemar 

Krajewski, z młodzieżą. Ja jestem nauczycielem i musze powiedzieć, że zawsze 

z wielką satysfakcją przyjmuję to, że przyjeżdżacie do poszczególnych szkół i 

takie szkolenia się odbywają. Troszeczkę pandemia to utrudniała w roku 

ubiegłym, ale myślę, że w tym roku już tego nie będzie i te szkolenia, te 

prezentacje, bo tutaj było to pokazane na przykładzie Państwa sali, ale przecież 

wy jeździcie do poszczególnych szkół i tam też są organizowane takie spotkania 

czy ze strony PSP czy ze strony OSP i to jest też niesłychanie ważne, żeby to 

kontynuować. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. 

Ad. pkt 7 

Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o sieci szkół 

ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. /Zał. Nr 5/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, mam pytanie 

takie, w tym roku nasze ostatnie klasy opuści szkoły jaka liczba uczniów? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Globalnie wszystkich osób jest 646. 

Radny Krzysztof Figat: W ostatnich klasach szkoły podstawowej? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak. 

Radny Krzysztof Figat: W ostatnich klasach naszych szkół jest 646 dzieci. A w 

powiecie? Bo tutaj mamy liczbę, bo tak, 1068 to jest liczba wszystkich uczniów 

w klasach ósmych… 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie mam tych danych… 

Radny Krzysztof Figat: Rozumiem, dobra. A w tym roku mieliśmy jaką 

migrację w powiecie? Mieliśmy dodatnią czy… 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Więcej. 

Radny Krzysztof Figat: Dodatnią. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak, liczebność jest większa niż 

dane demograficzne. 

Radny Krzysztof Figat: Rozumiem, natomiast moje pytanie brzmi następująco: 

w jaki sposób przygotowujemy się do roku 2023/2024? Tu będziemy mieli spadek 

do 375 wszystkich uczniów w powiecie w klasie ósmej. No tym akurat może aż 

bym się tak bardzo, bo to jest jeden rok takiego bardzo drastycznego spadku, ale 

generalnie trzeba założyć, że ten spadek będzie na poziomie około 40%. Co 

czynimy w tej chwili, żebyśmy byli przygotowani na to, żebyśmy w roku 

szkolnym 2023/2024 nie mieli 3,5 etatu na jeden oddział? Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy my analizujemy i nawet całkiem 

niedawno na ten temat rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Wężowską, duża liczba 

naszych nauczycieli to też są nauczyciele w wieku emerytalnym lub tuż przed 

emerytalnym. Nie jest to jakby wina samorządów, że taka sytuacja się zdarzy i 

gdybym powiedział, że nie będzie żadnych problemów no to skłamałbym. Myślę, 

że nad tym głowią się wszyscy, nikt perpetuum mobile nie wymyślił tutaj 

jakiegoś, które spowoduje, że nie będzie problemów, natomiast jakoś szczególnie 

nie będziemy tutaj też drzeć szat. Ja jeszcze powiem też, że cały czas toczą się 

rozmowy między szkołami a głównie między dyrektorami szkół na temat zmian i 

to, o czym tutaj było mówione bardzo często, czyli zbyt wielu oddziałów, 

szczególnie liceów ogólnokształcących, jak Pan wie pewnie z doświadczenia nie 

są to proste rozmowy. Liczymy też trochę na ten rok właśnie, ten o którym Pan 

Radny tutaj powiedział, że rok ten pozwoli na samoistne uporządkowanie 

pewnych kwestii. Nie chcę też za dużo tutaj mówić na ten temat, aby nie 

wywoływać niepotrzebnych emocji, bo rzeczywistość i tak zmusi do decyzji, 

jakie nastąpią. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Ja jeszcze mam jedno pytanie do Pani 

Dyrektor, czy przy tej analizie, o której teraz mówimy trzeba chyba wziąć pod 

uwagę jeszcze taki jeden czynnik, o którym do tej pory właśnie jeszcze nie było 

mowy, nikt chyba o nim nie myślał, czyli o tej młodzieży, która do szkół naszych 

trafia właśnie teraz z Ukrainy i też tam jakaś pewnie liczba tych osób też trafi w 

takim wieku się domyślam i zobaczymy jak to się też utrzyma dłużej, bo nie 

mamy na ten temat teraz żadnej wiedzy, nikt tego nie przewidzi, ale możemy 

sobie co nieco założyć, że coś tam będzie tych dzieci jednak więcej a nie mniej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Właśnie tutaj Piotr Gołaszewski powiedział 

poważną rzecz, bo wyrażę tutaj osobistą opinię, ale myślę, że wielu może się ze 

mną zgodzić, że od kilku lat, dwóch co najmniej żyjemy w takim świecie trochę 

dziwnym, najpierw była epidemia, ale to był taki problem, z którym trudno było 

sobie poradzić, ale w wymiarze może bardziej ochrony zdrowia, natomiast mamy 
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w tej chwili do czynienia z sytuacją, której nikt nie był w stanie przewidzieć i nikt 

nie jest w stanie przewidzieć w jakim kierunku ona dalej się rozwinie. Oczywiście 

należy planować, przygotowywać rozwiązania pod różne warianty, natomiast co 

przyniesie następny dzień, tydzień, miesiąc, o roku to już nikt chyba nawet nie 

jest w stanie tutaj prognozować co się wydarzy, natomiast no podchodząc 

spokojnie do tego, co się dzieje, na razie ta sytuacja jest taka, że uczniów z 

Ukrainy w naszych szkołach jest ósemka, a właściwie 7 plus jeden w Szkole 

Pijarskiej, jedna osoba i żyjemy z tym z dnia na dzień, że tak powiem, patrząc na 

cyfry przede wszystkim i tutaj dołączę się do podziękowań w tej chwili Pana 

Komendanta, ale może trochę z innej strony dla Tomka Kurczaka, bo w tej chwili 

praca, którą wykonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego jest ciężka i w 

trudnych warunkach odbywa się, dlatego bardzo dziękuję i Tomkowi i całemu 

wydziałowi i tu jest jakby pierwsza linia tego o czym mówię. Drugą linią są te 

wszystkie dodatkowe rzeczy, robienie zajęć dla dzieci czy dla młodzieży, ale 

przyszło nam i ta kadencja obfituje w wydarzenia, których na pewno na początku 

nikt się nie spodziewał. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo tak, mamy punkt 

,,Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w 

świetle prognoz demograficznych”, także myślę, że trochę słaba jest ta informacja 

przedstawiona, bo my mamy przewidzieć, przewidywać, w którym kierunku idzie 

Zarząd, co Zarząd, jakie ewentualnie ma propozycje do tego, co się dzieje, a nie 

tylko dostajemy informację, że myślimy. No cieszymy się, że myślicie, ale 

żebyśmy chociaż jakiś jeden, dwa, trzy warianty, w którym kierunku będziemy 

szli mogli uzyskać. Dziękuję. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Panie Michale, mi się wydaje, takie odnoszę 

wrażenie niestety, że dla Pana każda informacja Zarządu będzie słaba. Dziękuję.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja, wydaje mi się, że w sposób taki, 

jako starosta mogę to powiedzieć powiedziałem, no i jeżeli radni chcą tam coś 

sobie usłyszeć to sobie usłyszą to, co chcą, natomiast ja powiedziałem wyraźnie, 

że rozmowy są prowadzone, analizujemy sytuację, natomiast dla dobra sprawy, z 

wiadomych względów ja rozumiem, że fajnie by było zrobić awanturę, rozumiem 

to, natomiast my tej awantury nie zrobimy i nie namówi mnie Pan do tego, żebym 

ja tutaj opowiadał w szczegółach i za chwilę miał w gabinecie kolejkę z tej szkoły 

czy z tamtej szkoły. I tyle mogę Panu na temat tego powiedzieć. Jeżeli Pan nie 

rozumie no to ja już nie mam na to wpływu. 
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Radny Michał Śliwiński: Znaczy bardzo mi przykro, że ocenia mnie Pan swoją 

miarą, bo najczęściej Pan robił awantury, jak Pan siedział po tej drugiej stronie, 

pamiętamy liceum w Zduńskiej Dąbrowie i te pytania częste też, które Pan mógł 

zadawać, ale my jako radni nie musimy zadawać pytań, bo tutaj dla dobra sprawy, 

bo Zarząd myśli. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Ja analizowałem tą tabelę, jeżeli chodzi o prognozy 

demograficzne i trzeba powiedzieć tak, że po tym trudnym roku, gdzie będzie 375 

osób, wchodzimy w okres na poziomie 700 uczniów i to jest jeden rok 680, inny 

720, na tym poruszamy się w tych liczbach. W porównaniu do tego, co jest w tej 

chwili różnica jest znacząca, ale ja już to powiedziałem, ten jeden rocznik jest 

efektem pójścia łącznego 6 i 7-latków, więc tutaj trzeba to odróżnić. Natomiast 

mówiąc o tej średniej 700 osób chcę powiedzieć rzecz bardzo ważną: przecież 

szkoły średnie po likwidacji gimnazjum przestały być szkołami 3-letnimi i 4-

letnimi, stały się szkołami 4-letnimi i 5-letnimi. To szkoły podstawowe mają 

dzisiaj największy problem, ponieważ straciły… no szkoły podstawowe i 

gimnazja, czyli gminy straciliśmy minimum dwa, trzy oddziały, jeżeli chodzi o 

jeden rocznik, w związku z tym myślę, że jeżeli chodzi o szkoły średnie to 

wydłużenie nauczania do 4 i 5 lat rozwiązuje, może nie całkowicie, ale w pewnym 

stopniu rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o liczbę tutaj pracujących nauczycieli, 

ponieważ automatycznie, jeżeli jest rok więcej to tych etatów też jest więcej. Tu 

Pan Starosta powiedział o rzeczy dosyć istotnej, a mianowicie, że niektórzy z 

nauczycieli będą przechodzili na emerytury, w związku z tym też będą tutaj 

zmiany. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 700 a 1100 to jest różnica, która 

będzie miała wpływ na demografię, ale mówię, to co powiedziałem, wydłużenie 

o jeden rok jest tym argumentem. Poza tym pierwsze jeszcze dwa lata, które są to 

będą jeszcze dwa roczniki, gdzie był ten nabór większy, ponad 1100 osób, w 

związku z tym też tego szkoły nie odczują. Ja myślę, że najważniejsze z punktu 

widzenia dyrektorów szkół i Zarządu jest to, że mamy wiedzę dotyczącą już na 

dłuższy okres czasu i to będzie nie więcej niż 700 osób i teraz musimy się 

przygotować na kolejne lata na poziomie 700 osób, więcej nie będzie. Oczywiście 

nasze szkoły średnie cieszą się dosyć dużą popularnością, są cenione i ta liczba 

jest zawsze większa niż osoby tutaj mieszkające, ale nie zmienia to postaci rzeczy, 

że będzie tych etatów i tych klas mniej. I tak, jak tutaj zostało to powiedziane 

pojawi się kwestia taka, jakie będzie to zapotrzebowanie, jakie będzie 

zainteresowanie i tutaj myślę, że w dużym stopniu też będzie miał wpływ wybór 

przez samych uczniów samych szkół, ale mówię, niektóre muszą się przygotować 

na taką dosyć dużą rywalizację, ponieważ im mniej uczniów tym większa 

rywalizacja o każdego ucznia. 
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Radny Michał Śliwiński: O i dziękuję Panu Przewodniczącemu. Pan 

Przewodniczący przynajmniej przedstawił nam analizę, która jest zrozumiała i 

fachowa. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do przedstawionej informacji? Jeżeli nie ma to przechodzimy do punktu 

8. 

Ad. pkt 8 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 roku. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o 

działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 roku. /Zał. Nr 6/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Ja na Komisji to zrobiłem, zrobię to 

jeszcze raz: ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich sportowców klubów, które 

działają na terenie powiatu łowickiego za wsparcie, które udzielamy i 

sportowcom i klubom dlatego, że to wsparcie, jak ktoś analizował te materiały, 

które otrzymaliśmy tam są 3 czy 4 strony i są podane nazwiska ilu osobom 

udzielamy zarówno wsparcia w postaci stypendiów jak i nagród, jak również 

trenerom. Jest to istotna suma, która została wydana, bo 60 000,00 zł, w tym 

budżecie jest przewidziane 80 000,00 zł, w związku z tym na kulturę fizyczną, na 

sport nie żałujemy. Nie powiem, że to mój trochę konik, ale uważam, że jestem 

bardzo tutaj wyrazicielem większości opinii, że tylko taka postawa powoduje, że 

ta młodzież bardziej się mobilizuje, ma chęć, bo widzi, że jest doceniana a nasz 

powiat pod tym względem się bardzo wyróżnia. Dziękuję tutaj Zarządowi, 

dziękuję wszystkim Państwu, że o tym pamiętacie w imieniu sportowców, klubów 

sportowych działających na terenie powiatu łowickiego. Dziękuję bardzo, nie 

widzę, żeby były kolejne pytania. 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań 

zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
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3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Jerzy Wolski: Ja na Komisji Gospodarczej pytałem Pani Agaty o oferty, 

jakie wpłynęły na 2022 rok i okazuje się, że aż takiego wielkiego zainteresowania, 

spodziewaliśmy się tutaj w kilka osób, że będzie większe zainteresowani, nawet 

tutaj często zabieraliśmy głos, tutaj Pan Marek, mówiliśmy, że może tych 

pieniążków jeszcze więcej i więcej. Spodziewaliśmy się większego 

zainteresowania, jeśli chodzi o te oferty, bo może po te tysiąc złotych, dwa, cztery 

niektóre kluby dostały, w sumie może to ten rok 2020/2021 taki był, pewnie tak, 

bo działalność ograniczona niektórych klubów była, także chciałoby się, żeby ten 

następny rok był… fajnie, że tutaj dofinansowujemy, ale osobiście myślałem, że 

tutaj będzie jakieś większe szaleństwo, jesteśmy chyba przygotowani na to, nawet 

kilka procent więcej tych klubów, tylko niech one faktycznie spełniają, niech chcą 

realizować. Sądzę, że może już ta nieszczęsna pandemia się skończy i naprawdę 

troszkę ta nasza młodzież się obudzi, także wówczas też będziemy przychylniej 

patrzeć na to i może te pieniążki, może nie znaczące, ale na pewno znalazłyby się, 

to takie właśnie życzenie moje. Dziękuję bardzo. 

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

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. 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 zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. 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 
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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: Dziękujemy. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma żadnych pytań proszę o opinię. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 28 lutego 2022 r. 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 8/ 

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

obecni niegłosujący: K. Figat, M. Śliwiński, nieobecni: P. Gołaszewski,  

Z. Kuczyński, P. Malczyk/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/334/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. 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 9/ 
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Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdalena Balcerak przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 

roku. /Zał. Nr 10/ 

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

obecni niegłosujący: K. Figat, M. Śliwiński, nieobecni: Z. Kuczyński,  

P. Malczyk/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/335/2022 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  
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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 Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 12/ 

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

obecni niegłosujący: K. Figat, M. Śliwiński, nieobecny P. Malczyk/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/336/2022 RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.        

/Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka 

Rado, rozmawialiśmy już na Komisji Zdrowia o tym jakby promowaniu wykazu 

aptek, które funkcjonują w ciągu nocy i w ciągu świąt i dni takich 

niepowszednich, ja mam na to pomysł i właściwie chciałbym też Państwu tutaj w 

tym zakresie pomóc, bo bardzo często spotykałem się z taką informacją ze strony 

mieszkańców, że nie jest tak łatwo odnaleźć ten wykaz mimo, że on faktycznie 

będzie wisiał na wejściu do aptek to on jest wciąż w formie takiej tabelarycznej, 

może mało przejrzystej dla niektórych. Ludzie oczekują komunikatu, który jest 

prosty i łatwo dostępny, także ja, żeby tutaj pozostał jakiś ślad na piśmie złożę 
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stosowny wniosek w wolnych wnioskach w tej sprawie, oczywiście deklaruję 

pomoc ze swojej strony i graficzną i w przygotowaniu całego projektu, no i 

później też w dystrybucji takiej informacji, bo myślę, że warto w tym zakresie 

gdzieś tam po prostu wyjść szerzej do mieszkańców. Dziękuję. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja tylko powiem, że procedowanie 

tego typu czynności możemy po opublikowaniu i wejściu w życie, więc 14 dni, 

ale to w razie czego będę się kontaktowała. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

/Zał. Nr 14/ 

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

obecny niegłosujący: K. Figat, nieobecny P. Malczyk/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/337/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz 

przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jacek Chudy: Moim zdaniem skarga jest źle adresowana, to jest  skarga 
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na Pana Starostę i jego opieszałość urzędniczą w tej sprawie. Doskonale 

pamiętamy moment, kiedy wraz z mieszkańcami i petycją skierowaną do Pana 

Starosty wraz z 300-stoma prawie podpisami zwracaliśmy się o to, żeby zadbać o 

tą drogę. Jak Państwo widzą po zdjęciach, bardzo ładne zdjęcia przyrodnicze, ale 

niekoniecznie musi to być rzeka na całej długości tej drogi. Rzeczywiście w 

poprzednich latach to kruszywo było wysypywane, równiarka wyrównywała to 

kruszywo, ale to nie wystarcza na to, żeby droga kategorii L była przez pewien 

okres czasu całkowicie nieprzejezdna. Skargę uważam jak najbardziej zasadną 

dlatego, że Państwo patrząc na te zdjęcia możecie sami ocenić, że bardzo trudno 

jest tam przejechać. Wielokrotnie podejmowałem ten temat mówiąc tutaj na 

sesjach Rady Powiatu Łowickiego o tym, że istnieje konieczność naprawy tej 

drogi. Przy procedowaniu budżetu również trafił wniosek na Radę Powiatu, który 

został odrzucony. Szanowni Państwo, ta droga nie wygląda na żadną drogę, a już 

szczególnie na drogę powiatową. Proszę zatem, żeby w jak najszybszym czasie, 

no nikt do wody nie będzie wrzucał tłucznia, ale jak tylko pozwolą warunki 

atmosferyczne, żeby te wyrwy, te zadolenia uzupełnić tak, żeby ta droga spełniała 

swoje funkcje dojazdowe. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 

Frankiewicz: Myślę, że to tylko przez pomyłkę Pan Radny wspomniał, że ta 

skarga była na Starostę Łowickiego. Nie, ona była oficjalnie na bezczynność 

Wójta Gminy Bielawy. To taka pomyłka. Skarga oficjalna. 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Radny, tak, skarga była skierowana na 

ręce wójta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Gminy 

przekazał ją zgodnie z właściwościami do Starostwa Powiatowego, jako zarządcy 

tej drogi i skarga, jeszcze raz powtarzam nie jest na PZD, bo PZD nie podejmuje 

decyzji, które drogi ma naprawiać, tylko Zarząd Powiatu, czytaj tutaj Pana 

Starostę. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander  

Frankiewicz: Moglibyśmy dużo mówić tutaj o tym, ale oficjalnie takiej skargi na 

Komisję nie otrzymaliśmy. To była skarga na bezczynność Wójta Gminy Bielawy 

a w grzeczności żeśmy rozpatrzyli tą skargę, ale to już nie o tym chcę mówić, 

tylko powiem, że rzeczywiście ja rozmawiałem, wiem dokładnie jaka ta droga 

również jest, wiem jakie są kłopoty tych mieszkańców tam również, ale myślę, że 

tak jak Pani Dyrektor mnie zapewniła, że w marcu będzie uzupełnienie i 

kruszywem i równiarką, to co przedstawiłem i co Komisja również wzięła pod 

uwagę, no to jeżeli te czynniki i te prace zostaną wykonane myślę, że poprawa tej 
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drogi będzie, mam taką nadzieję. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Zadajmy sobie pytanie czy musi dochodzić do takich 

sytuacji, żeby mieszkańcy musieli się skarżyć, że nie mogą dojechać do własnych 

posesji. Działajmy z wyprzedzeniem, reagujmy na te wszystkie głosy 

mieszkańców, które przekazuję tutaj Państwu, bo to jest istota sprawy. Taka sama 

analogiczna sytuacja jest z poboczem drogi Sobota - Bąków Górny, po prawej 

stronie nie można przejechać, bo wyrwy są do kolan, wodę odprowadza się 

rowkami na pola rolników. Czy tak ma wyglądać działalność Panie Starosto i 

dbałość o nasze drogi powiatowe? Przecież prośby ponawiam od 8 lat, w każdym 

roku przynajmniej kilka razy zabieram głos w tej sprawie. Czy ma dojść do 

tragedii? 

Radny Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, Panie Radny, ja muszę 

zainterweniować słownie, bo przejeżdżałem w ubiegłym tygodniu tą drogą i tam 

żadnych dziur do kolan nie widziałem. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Skoro już zostałem wywołany do tablicy w 

tak mocny i patetyczny sposób to jednak zabiorę głos ad vocem w tej chwili. 

Słusznie Panie Radny Chudy Pan powiedział, że od 8 lat, bo jeżeli mówimy o 

opieszałości urzędniczej tego Zarządu, pod moim kierownictwem no to wcześniej 

był inny Zarząd i nie widzę tutaj jakby innego stosunku do tego problemu niż 

poprzedniego Zarządu, przepraszam, widzę – my podjęliśmy działania widząc 

drogę Sobota – Bąków do Polskiego Ładu i poprzednio, nie udało się i teraz, no 

to taka jest różnica w opieszałości działań poprzedniego Zarządu i obecnego 

Zarządu. Droga jednak idąca przez las, o której mówimy uważamy, że jest 

gradacja potrzeb a Rada głosując wniosek Pana Radnego, wniosek do budżetu, 

zadecydowała, czyli nie tylko Zarząd, ale również Rada zadecydowała, że jednak 

droga ta nie znalazła się w projekcie tegorocznego, także może by Pan Radny 

rozszerzył zarzut o opieszałość urzędniczą w ogóle całej Rady, to myślę, że 

byłoby zasadne i jestem za tym, żeby najpierw bić się we własne piersi, potem w 

cudze. Była okazja a drogi w Gminie Bielawy są w stanie bardzo złym nie od dziś 

i nie od tej kadencji, była okazja Panie Radny będąc w Zarządzie wykazać się 

nieopieszałością i dynamicznie przystąpić w latach minionych do remontów 

tychże dróg. To jednak nie zostało uczynione. Staramy się to naprawiać i krok po 

kroku, czy to składając wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych a przecież 

tegoroczny Fundusz Dróg Samorządowych w całości został poświęcony z naszej 

strony i dostał dofinansowanie Gminie Bielawy, jak też do Polskiego Ładu, te 

drogi dojazdowe do pól i Polski Ład i Fundusz Dróg Samorządowych to są 
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miejsca, gdzie my składamy, więc ta opieszałość jest nie do końca opieszała bym 

tak to nazwał może. Ja myślę, że Pan Radny zrozumie to i pragnę nadmienić, że 

jestem po rozmowie z Wójtem gminy i Wójt zdecydował się również uczestniczyć 

finansowo, mam nadzieję, że uda mu się tą Radę przekonać a myślę, że i Pan 

Radny włączy się w to przekonywanie, aby dofinansowanie z gminy do naszej 

powiatowej drogi i do Orłowa, do Oszkowic nastąpiło, bo będzie to uczciwe w 

stosunku do innych gmin, gdy Gmina Bielawy również tak, jak inne gminy będzie 

partycypować finansowo w remontach dróg powiatowych leżących na terenie 

danej gminy. Nasze plany co do remontów dróg w Gminie Bielawy nie zmieniają 

się, będziemy je remontować, natomiast uważam za niesprawiedliwe uderzenie w 

patetyczny ton, jako byśmy byli winni, nie wiem, zniszczenia, zasypania 

dojazdów do posesji wielu mieszkańców Gminy Bielawy, bo coś takiego miejsca 

nie ma. Dziękuję.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander  

Frankiewicz: No w tej kwestii wyjaśniająco też chciałem zwrócić uwagę na to, 

co w uzasadnieniu do uchwały padało tam i wyjaśniałem. Rzeczywiście, 2016-

2017 rok składane były wnioski na dofinansowanie w ramach dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych. Zadaję sobie pytanie dlaczego finalnie wtedy ten wniosek 

przepadł i inna droga była zrobiona, skoro ta droga była tak ważna. Ona jest 

ważna. Chcielibyśmy przecież, ja sobie zdaję sprawę, żeby wszystkie te drogi 

naprawiać i robić i o tym mówił Pan Starosta i chyba każdy o tym wie, ale no 

rzeczywiście nie zawsze są te koszty możliwe do pokrycia i do zrobienia tych 

dróg, więc jeżeli mamy taką nadzieję i jest przynajmniej zapowiedź, że będzie ta 

droga poprawiona to powinniśmy już odrobinkę się z tego powodu cieszyć i 

miejmy nadzieję, że to będzie wykonane. Tam też nie można mówić, że 

mieszkańcy nie mają dojazdów do domów, do tych własnych domów dojazdu, nie 

można tak tłumaczyć, bo jest równoległa droga, od Bąkowa – Sobota i ta droga 

przebiega w granicach Leśniczówki, przebiega w granicach Bogorii, Bogoria ma 

dojazd i od tej strony jednej, asfaltowej drogi mówimy, które są kategorii Z – 

zbiorcza droga o znaczącym natężeniu, więc jeżeli chcemy wyremontować od 

Bąkowa Dolnego przez Leśniczówkę do Soboty to w tym roku będzie tym 

bardziej myślę, że społeczność tych wiosek sąsiadujących zadowolona, mam 

nadzieję taką i od Bogorii mają również drogę taką przez Urzecze 

wyremontowaną, tak samo przez Bogorię Górną. Są te drogi gdzieś dojazdowe, 

więc myślę, że nie tak dobitnie. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że w tym okresie 

jesienno – zimowym i przecież te przedstawione zdjęcia to każdy wie i 

rozumiemy ten problem, to jest oczywiste, że są to kłopoty, droga jest gruntowa, 
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tak jak wspomniałem, było w uzasadnieniu do uchwały, jest to droga i gruntowa 

i nie ma tam żadnych odcinków czy drogi asfaltowej czy betonowej, stąd te 

nawodnienia powodują, że no to są te kłopoty, ale ja bym naprawdę i cieszył się, 

że będzie wykonane to co będzie planowane jest i miejmy nadzieję, że to już 

pomoże a w następstwie po prostu trzeba składać, zobaczymy jak to będzie 

wyglądała dalsza sytuacja z tą drogą. Tam Państwo wszystko mieliście 

uzasadnienie dokładnie wytłumaczone, ja tylko powtórzyłem najważniejsze 

rzeczy. Od 2000 roku były składane prośby, podania, a nawet 300 podpisów, ja 

sobie zdaję sprawę, od 2000 roku, 22 lata mamy, jak składane były te 

dokumentacje. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem tylko sprostować i przeprosić 

Pana Radnego Jacka Chudego za to, że śmiałem się fatygować z prośbą o pomoc 

w przekonywaniu Rady, Rada już podjęła odpowiednią uchwałę i będzie Gmina 

uczestniczyć finansowo w remoncie tej drogi. Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, w sumie 20 lat temu powstały powiatu 

i uszczęśliwione zostały powiatu różnymi drogami, drogi były krajowe, 

wojewódzkie, drogi gminne a te takie powiatowe właśnie tak, nikt nie chciał tych 

dróg wziąć, między innymi ta droga od Leśniczówki do Bogorii, to jest ta droga i 

ja nie wiem czy ona powinna być stricte powiatowa, ale skoro jest od 20 lat, takich 

dróg na terenie powiatu jest co najmniej jeszcze kilka. Ja nie będę wymieniał, bo 

wiadomo, nie stać nas finansowo jakoś to ogarniać. Znam ten temat doskonale, 

nawet z racji tego, że pełnię zawód lekarza weterynarii, znam ta drogę od zawsze, 

także tutaj nie będę rozwijał temu i ile tam osób mieszka. Nawet jeszcze kilka dni 

temu z tą Panią rozmawiałem, no próbowałem tonować to wszystko, przecież 

wiemy, że tak naprawdę na cito nie da się zrobić tej drogi. Tą drogę to trzeba by 

było zrobić od podstaw, Pani Dyrektor Gajek doskonale zna tą drogę i pewnie tak 

samo chciałaby zrobić to jak najpilniej. To co możemy zrobić, ja tym ludziom 

obiecał, to co jest możliwe, dopóki kiedyś może doczekamy się naprawdę z 

prawdziwego zdarzenia drogi, która będzie trwała na lata, żeby doraźnie chociaż, 

nie raz na 2 lata, czyli to co usłyszeliśmy w tym komentarzu, bo raz na 2 lata to 

jest chyba jednak mało, naprawdę chodzi o bardzo, ale to bardzo ciężki sprzęt. 

Tam nawet nie wiem czy Pani Dyrektor może jakieś rowy zrobić czy to jest naszą 

własnością, ale jedynie co możemy to tą drogę odwodnić i faktycznie, gdyby 2 

razy do roku udałoby się dać dobry sprzęt, żeby to wyrównać i sypnąć, nie raz na 

dwa lata, bo wtedy ludzie by byli bardziej cierpliwi a tak no to cóż możemy. Ja 

tutaj nic więcej nie chcę dodać, bo mam taką drogę powiedzmy Traby – Skaratki 
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pod Las 2,5 km i tez co chwilę do mnie: Jurek, to jest droga powiatowa. Tam na 

szczęście są rowy i udało się tą drogę odwodnić i faktycznie takie gruntowne 

prostowanie, równanie, podsypka na jakiś czas wystarcza, ale ta nieszczęsna 

droga, jak mogę powiedzieć od Bogorii do Leśniczówki, ona jest naprawdę 

bardzo nisko, ona jest z lewej strony, są ziemie, tam ludzie jeżdżą takim ciężkim 

sprzętem, że myślę, że to, co w tej chwili w marcu zrobił to nie wiem czy 

wystarczy na miesiąc czy na dwa. No ale to cóż możemy zrobić. Ja to tym ludziom 

powiedziałem i też im to powiedziałem, to co Olek mówisz, drogi zbiorcze no nie 

można powiedzieć, że są bardziej ważne, bo dla tych paru, parunastu ludzi dalej 

jest ta droga najważniejsza. Oni są w stanie zrozumieć, że ta droga faktycznie od 

Soboty do Bakowa byłaby najszybciej zrobiona, to poszerzenie do 6 m, oni są 

świadomi, tylko chcieliby, żeby po prostu nie raz na 2 lata, nie raz na 3, żeby 

nawet nasz własny sprzęt czy nawet firmy, może ze dwa razy w roku ktoś się 

pojawił i żeby widzieli, że faktycznie stać nas jest na tyle i pamiętamy o tych 

ludziach. Także myślę, że ci ludzie chyba by to zrozumieli, ale nie raz na kilka 

lat, bo to jest niestety za mało. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam tylko takie dwa pytania, bo tam było 

uzasadnienie, że tam był wcześniej przetarg na to, żeby tą drogę destruktem 

wyrównać, tak, coś takiego było i takie pytanie mam tylko, dlaczego nie była 

podpisana umowa... 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: To było z 2008 roku... 

Radny Michał Śliwiński: Więc o czym my mówimy. I jeszcze jedno, bo myślę, 

że tutaj za daleko poszliśmy w tej dyskusji, bo ja rozumiem mieszkańców, ale 

opieszałość urzędnicza to może Pani Prawnik by nam wyjaśniła co to jest, bo to 

akurat w ogóle do tej sytuacji w ogóle nie pasuje tutaj, tak mi się przynajmniej 

wydaje, bo tutaj nie było żadnego wydawania decyzji czy czegokolwiek, tylko 

wtedy można mówić o opieszałości urzędniczej a nie o tym, że droga nie została 

naprawiona w odpowiednim czasie tak, no bo jeżeli byśmy nie odpowiedzieli a 

tam z tego, co Pan Frankiewicz mówił na petycję była odpowiedź w ciągu 

miesiąca tak, no to tu nie ma żadnej opieszałości urzędniczej, ja tutaj nie widzę 

przynajmniej. Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, o tym, jakie decyzje zapadały wiemy przy 

położeniu nakładki na tzw. Trakcie Napoleońskim, 1300 m, więc odnosiłem się 

też i do tego wydarzenia, ale żeby nie przedłużać tej dyskusji proszę na piśmie o 

harmonogram prac związanych z naprawą nawierzchni tej drogi oraz informację 
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na temat, kiedy zostanie uzupełnione pobocze na drodze Sobota – Bąków. 

Dziękuję bardzo.   

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i 

Transportu w Łowiczu. /Zał. Nr 16/ 

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

nieobecni: K. Figat, P. Malczyk, J. Michalak/: 

Za     – 9 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/338/2022 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja mam pytanie, oczywiście jestem za, tylko 

nie wiem czy ta kwota jest wystarczająca jakby w takich przypadkach, tylko z 

jakiej, czy Powiat Hrubieszowski się zwrócił do nas, w jaki sposób doszło do 

genezy tej właśnie całego przygotowania tej uchwały? Bo tak, rozumiem, że ta 

kwota też określona została na podstawie jakichś potrzeb czy po prostu na razie 

możemy taką kwotą dysponować, ponieważ na tyle nas stać i w taki sposób. Bo 

wiemy, że u nas rezerwa z zarządzania kryzysowego jest chyba ponad 100 tys. zł, 

tak, a tutaj biorąc pod uwagę skalę, jakie mają problemy, to tak trochę powiem, 

po łowicku, żebyśmy za biednie nie wyglądali. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pomoc dla Powiatu Hrubieszowskiego jest 

wynikiem takiej przyjaźni, którą zaciągnęli radni, Pan Wicestarosta i to jest 

inicjatywa Pana Wicestarosty, którego no niestety nie ma dzisiaj, z Powiatem 
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Hrubieszowskim, którym jest zaprzyjaźniony z Powiatem Tatrzańskim i 

Wicestarosta był w Hrubieszowie, widział jak wygląda w tych dniach pierwszych 

przede wszystkim, a właściwie drugich, bo w pierwszych to się wszyscy rzucili 

na pomoc a potem zostali sami urzędnicy i doszło praktycznie do paraliżu tego 

urzędu w Hrubieszowie, bo wszyscy zajmowali się rejestracją tych kobiet i dzieci, 

a nie pracą. Taką kwotę daje też Powiat Tatrzański, można powiedzieć, że można 

trochę więcej a można trochę mniej, to potrzeby i nasze też potrzeby w związku 

z tym dlatego, że chyba z powiatów jesteśmy powiatem, który oficjalnie spośród 

powiatów województwa łódzkiego ma najwięcej uchodźców, mówimy o 

powiatach, więc wszędzie te pieniądze są potrzebne, natomiast to był taki odruch 

solidarności ze znanymi nam samorządowcami, którzy nie potrafili sobie poradzić 

z problemem, jaki mają przy granicy, dlatego też ta kwota wynikała z rozmowy 

Pana Starosty Malczyka z Panią Starostą z Hrubieszowa oraz z konsultacji z 

Panem Starostą Bąkiem. 

Radny Jerzy Wolski: Właściwie już odpowiedź uzyskałem od Pana Starosty, ja 

chciałem tylko dodać, że w czerwcu poznaliśmy delegację z Powiatu 

Hrubieszowskiego z kolegą Krzyśkiem Dąbrowskim i z Waldkiem Krajewskim 

byliśmy w delegacji, miałem przyjemność uczestniczyć i naprawdę 

rozmawialiśmy, naprawdę jeszcze nikt nie wiedział, że tak się wydarzy, o 

współpracy zupełnie innej, na innych torach, naprawdę można z nimi rozmawiać 

długo a nawet bardzo długo i właśnie miałem zadać pytanie skąd to 30 tys. zł. 

Fajnie, że jest wola, że jest inicjatywa, pewnie to jest temat nie na teraz, nie wiemy 

jak długo to jeszcze wszystko potrwa, jeśli będzie nas stać, jeśli będzie naprawdę 

taka wola rady za miesięcy kilka, bo pewnie to będzie trwało i trwało, myślę, że 

tutaj jak Michał powiedział: po łowicku umiemy się zachować. Jeśli nas tutaj nie 

daj Boże nic nie dotknie to będziemy pamiętać. To jest nasz nowo zaprzyjaźniony 

powiat, którego wcześniej nie poznaliśmy, przy okazji właśnie pobytu w 

Zakopanem już tą delegację poznaliśmy, także dla osób, które nie wiedziały, jest 

Powiat Hrubieszowski, który jest naszym partnerem. Tak się dziwnie złożyło, no 

dziwnie, paradoksalnie, że ta współpraca w ten sposób, w tych okolicznościach 

się zaczyna, ale myślę, że to jest chyba taki dobry prognostyk na tą lepszą 

współpracę, a jeśli finanse nam pozwolą to ja również będę optował za tym, żeby 

naprawdę ich wspomóc, oni są na tej pierwszej linii i wiemy, gdzie to jest. 

Dziękuję bardzo. 

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

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

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu. 

/Zał. Nr 18/ 

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

nieobecni: K. Figat, P. Malczyk, J. Michalak/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/339/2022 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

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? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 20/ 

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

nieobecni: K. Figat, P. Malczyk, J. Michalak/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/340/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 17 

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. 
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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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 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. /Zał. Nr 22/ 

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

obecni niegłosujący: K. Dąbrowski, nieobecni: K. Figat, P. Malczyk,  

J. Michalak, K. Szkup/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/341/2022 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 23/ 

Ad. pkt 18 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 24/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, otrzymaliście drogą 

internetową nasze sprawozdanie, ja tylko mogę uzupełnić, tutaj od razu rzuca się 

w oczy punkt 1a, wczoraj Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach tego 

złożonego wniosku ,,Infrastruktura sportowa plus" przyznał około 100 tys. zł na 

boisko do plażowej siatkówki przy I LO, ponieważ tam jest nowe boisko i to 

boisko, które było wymaga renowacji, a że udało nam się pozyskać 80% kosztów, 

jakie są przewidziane to bardzo nas cieszy ta wczorajsza decyzja Zarządu 

Województwa Łódzkiego. Jeżeli są pytania do przedstawionego sprawozdania to 

jesteśmy do dyspozycji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 
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przedstawionego sprawozdania? 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto, w 

dwóch sprawach chciałem zabrać głos. Wczoraj na Komisji Rozwoju 

dowiedzieliśmy się, że we wtorek będzie podpisywany akt notarialny na 

nieodpłatne przekazanie gruntów naszych miastu Łowicz, nie wiem, wcześniej 

przynajmniej ja nic nie kojarzyłem, nie wiedziałem nic o tym, w poprzednich 

kadencjach były takie rozmowy i przekazanie gruntów, które są bardzo potrzebne 

miastu na boku ulicy Bolimowskiej, niech się tamta część miasta rozwija, niech 

tam te grunty będą przekazane, poszerzenie drogi, nowe działki, wszystko bardzo 

fajnie, tylko akt notarialny to już jest finalna rzecz. Nie wiem, ja nie kojarzę, 

żebyśmy my radni byli, chyba że popełniam błąd w swojej wypowiedzi, 

informowani byli o tym i w poprzednich kadencjach, jak jeszcze miałem zaszczyt 

bywać na posiedzeniach Zarządu, były takie ustalenia, że owszem, możemy 

miastu pójść na wymianę gruntów w zamian za inne ciekawe grunty. Tutaj 

informacja była o jakichś szczątkowych działkach gdzieś na Górkach, natomiast 

jak no wiecie Państwo ja mam trochę hopla na punkcie pomagania naszemu 

szpitalowi i tak, jak miesiąc temu cieszyłem się bardzo z tego, że będzie 

rozbudowywana i modernizowana Izba Przyjęć, tak teraz jestem zaskoczony tym, 

że już za kilka dni będzie podpisany akt notarialny a były wcześniejsze ustalenia, 

że miasto przekaże nam grunty na tyłach szpitala na lądowisko dla helikopterów. 

I teraz przekazanie gruntów w zamian za nic tak właściwie, bo jakieś tam gdzieś 

działki nie pod teren lądowiska dla helikopterów jest dużym błędem. Ja nie jestem 

z tych ludzi, którzy nie wierzą władzom miasta, ale no niech się zmienią i do tych 

ustaleń nie dojdzie. Ja mam taką serdeczną prośbę, aby Zarząd Powiatu przed 

podpisaniem aktu notarialnego spotkał się z władzami miasta, mamy tu 

Przewodniczącego i nie wiem, chociaż spisać jakieś wstępne porozumienie, skoro 

akt już jest ustalony, żeby doszło do zamiany gruntów, która jest korzystna dla 

obydwu stron, bo jest, no nie wiem, przemyślany teren pod lądowisko na tyłach 

szpitala, pod lądowisko dla helikopterów i wydaje mi się, że to byłaby bardzo 

słuszna rzecz. Miasto rozwiąże sobie pewien problem a my zostaniemy z 

nierozwiązanym problemem, dlatego mam serdeczną prośbę do Pana Starosty, 

aby doszło do pisemnego porozumienia, że jeżeli mamy nieodpłatnie przekazać 

grunty, to żeby zrobić to w taki sposób, żebyśmy rozwiązali i my sobie kolejny 

problem. Ja jestem bardzo wdzięczny radzie miasta i władzom miasta za pomoc, 

jaką okazano nam przy 80% upuście kosztowym przy przekazaniu terenów pod 

szkołę przy ZSP Nr 4, ale dbajmy o nasze interesy i o rozwiązywanie problemów, 

które dla nas są bardzo ważne. I drugi temat, jeżeli mogę poruszyć to jest to, że 
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wczoraj na Komisji Gospodarczej na nasze nieszczęście byliśmy z wizytą w 

Skansenie w Maurzycach. To, co tam jest to jest tragedia, to jest tragedia. Skansen 

jest od kilku lat po tych nieszczęściach i wichurach, które go spotkały, w stanie 

katastrofalnym. Ja mam prośbę do Pana Starosty, żeby tak, jak to jest planowano 

od 1 kwietnia nie wpuszczać tam ludzi z zewnątrz i turystów, bo to jest wstyd po 

prostu, że pokażemy ludziom ten nasz obiekt, który no jest jakąś tam wizytówką 

naszego powiatu, żeby włączyć się, bo Pan Dyrektor Dębski nie da sobie sam rady 

i żeby nie wiem, zwrócić się o pomoc do więźniów, przepraszam, do osadzonych, 

do strażaków, nie wiem, tam trzeba kilka rzeczy zrobić. Wywieźć po prostu te 

resztki niektórych obiektów, które są złomem, wywieźć lub nie wiem, pod 

nadzorem strażaków spalić lub sprzedać i włączyć w to, nie wiem, przynajmniej 

kilkadziesiąt osób, aby zrobić tam porządek, bo to co wczoraj zobaczyliśmy, nie 

wiem, może za krótko tam byliśmy, bo było tak zimno i wiało, że może  nie 

zajrzeliśmy w każdy kąt, ale tutaj przy wjeździe po lewej stronie w okolicach 

karczmy i szkoły to na tyłach tam jest tragedia po prostu i dlatego proszę Pana 

Starostę, żeby się włączyć. Ja wiem, że się cudów nie zrobi z tym Skansenem po 

tych wichurach, ale bardzo proszę, żeby pomóc w jakiś sposób, bo tam potrzebny 

jest sprzęt i ludzie a tego kilka osób z Muzeum nie zrobi i nie wiem czy słusznym 

będzie wpuszczenie tam ludzi z zewnątrz za dwa dni. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy najpierw ustosunkuje się do 

pierwszego tematu poruszonego przez Pana Radnego i Uchwałą nr 

XLVI/315/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Łowickiego wyraziła 

zgodę na dokonanie przez Powiat Łowicki darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego, położonej w Łowiczu obręb Bolimowska, 

składającej się z działek ewidencyjnych nr 2767/5 o powierzchni 0,0306 ha oraz 

nr 2767/3 o powierzchni 0,0263 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi 

Księgę Wieczystą o numerze LD1O/00029270/8 na rzecz Gminy Miasta Łowicza 

z przeznaczeniem na cel publiczny związany z inwestycjami infrastrukturalnymi, 

służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie gminnych dróg i ulic. 

No i w głosowaniu obecnych było 18 radnych, może nie będę czytał wszystkich, 

ale Pan Radny Krzysztof Górski głosował za przyjęciem tej uchwały. O ile ja 

sobie przypominam żadnej dyskusji chyba nie było, ale mogę się mylić, to by 

trzeba było zerknąć do protokołu, który przyjęliśmy bez uwag na kolejnej sesji. 

Ja pragnę tylko powiedzieć, że Miasto zadeklarowało budowę tam dróg, gdzie 

znajduje się też nasza działka, gdzie nie ma tam do niej dojazdu za bardzo i wtedy 

ta działka nasza będzie miała swoją wagę wyższą, więc uważamy, że takie ilości, 

jakie tutaj są w rewanżu za bardzo korzystnie kupioną od Miasta działkę pod 
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budowę sali gimnastycznej o bardzo korzystnej cenie i dużym upuście, że nie było 

to i tu ja wyrażę swoje oburzenie, jak to zostało określone na Komisji 

,,niegospodarnością", bo ja bym  bardziej nazwał niegospodarnością sytuację, 

gdzie sprzedajemy komuś grunt, pod tym gruntem są wszystkie media i 

sprzedajemy razem z tymi  mediami, nie zabezpieczając dostępu do tych mediów 

pozostałej części okolicy naszego gruntu i to uważam, że jest już dużo bardziej 

niekorzystne dla Powiatu niż oddanie tutaj 0,03 i 0,02 pod budowę dróg, które 

zwiększą atrakcyjność naszej działki znajdującej się w tej okolicy. Jeśli zaś idzie 

o lądowisko to rozmowy na temat lądowiska prowadzi Wicestarosta z Miastem i 

jako członek Zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia to rozmowy się toczą, 

one nie są łatwe dlatego, że wiadomo, że działka ta, o której wszyscy mówimy i 

myślimy ma dużo większą wartość niż te tereny, które są de facto terenami 

zalewowymi na ulicy Bolimowskiej czy w okolicach Bolimowskiej czy w 

dzielnicy tak zwanej i nie dziwię się władzom miasta, że te rozmowy nie idą jakoś 

tam szczególnie gładko. Nie wiem czy Pan Przewodniczący Rady raczej 

występuje tu w innym charakterze dzisiaj i nie wiem czy zabierze głos, ale myślę, 

że tą sprawę przedstawiłem wystarczająco dokładnie, aby wyjaśnić. Ja nie 

rozumiem tego oburzenia tą sytuacją dlatego, że wszyscy w sposób 

odpowiedzialny procedowaliśmy to na grudniowej sesji i nikt nie miał do tego 

uwag, treść oczywista i jasna tej uchwały, więc no jestem zdziwiony, ale no 

zdarzają się takie sytuacje. Natomiast jeśli idzie o Skansen no to Szanowni 

Państwo, sytuacja jest taka, co mówiłem na Komisji chyba Edukacji, gdzie Pan 

Radny Krystian Cipiński zapytał i piwnicę w Muzeum, że jakby są pierwsze 

potrzeby, sa drugie potrzeby i są potrzeby będące na dalszym planie. 

Radny Jerzy Wolski: I potrzeby fizjologiczne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No może i akurat w uchwale do samorządu 

powiatowego pod zaspokajanie potrzeb fizjologicznych Panie Radny Wolski nie 

jest wpisane akurat. Nie ma funduszy, aby zdobyć dofinansowanie na Skansen. 

Bardzo byśmy to chcieli zrobić i faktycznie, że jeszcze Pan Dyrektor przed 

piątkowym otwarciem Skansenu i myślę, że za chwilę to wyjaśni, nie posprzątał 

wszystkiego właśnie z powodów, o których Pan Radny tutaj wskazuje i bardzo 

dobrze, bo być może to będzie impulsem do dynamicznych działań Pana 

Dyrektora no i oczywiście Zarządu również, bo tutaj od odpowiedzialności nie 

będę uciekał, do tego, żeby tam porządek zrobić. Ubolewam, gdyż byłem tam 3 

tygodnie wcześniej i to wyglądało chyba tak samo, albo niewiele inaczej, ale biję 

się tutaj w pierś, bo byłem przekonany, że w maju startuje Skansen, więc 
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myślałem, że jeszcze jest trochę czasu, aby to uprzątnąć, bo ten Skansen jest 

przecież zamknięty i tam zwiedzanie nie odbywa się, a wiadomo, że przecież 

trzeba wysypywać tłuczeń na drogi, które Państwo Radni zgłaszają, trzeba 

nadzorować budowę mostu, trzeba pilnować remontowanych i odnawianych 

przejść dla pieszych, których Państwo radni życzą sobie coraz więcej i w związku 

z tym zostawiliśmy może i faktycznie Pana Dyrektora trochę samego. Kołdra 

naszego budżetu jest taka, że jak ją zaciągniemy na Skansen to w innym miejscu 

się niestety, nie będzie jej i wtedy Państwo radni pojadą w to miejsce, gdzie tej 

kołdry nie będzie i z oburzeniem wyrażą, choć to oburzenie jest absolutnie 

słuszne. Natomiast myślę, że do piątku Pan Dyrektor doprowadzi wejście do 

Skansenu i miejsca, na które Państwo szczególnie zwróciliście uwagę, przy 

pomocy sił i tu bardzo bym poprosił Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, 

gdyż oburzenie radnych jest bardzo duże i może nie zasypujmy jutro gdzieś tam 

dziur w drodze, gdzieś tam, gdzie jest to zaplanowane, tylko skierujmy te siły do 

Skansenu, aby pomóc Panu Dyrektorowi w przygotowaniu tego miejsca, aby 

Państwo radni, którzy tam zapewne 1 kwietnia zawitają, byli zadowoleni z 

wyglądu Skansenu w Łowiczu. Ja myślę, że nie wiem czy Pan Dyrektor jeszcze 

coś by tutaj dodał czy ta odpowiedź jest wystarczająca dla Państwa? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja, jeżeli można Panie Starosto, najpierw 

odniosę się do tej uchwały, którą Pan przeczytał, tam pewnie na dole jest w tej 

uchwale napisane, że wykonanie powierza się Zarządowi, no właśnie i my nigdy 

nie zapisywaliśmy warunku uchwały, że przekazujemy coś w zamian, bo takie 

nawet by to nie było możliwe do sformułowania prawnie, ale te negocjacje, które 

Pan mówi towarzyszyły tym rozmowom i one mnie przekonały do tego, że 

faktycznie tak było, jak Pan Starosta mówi, szkoda tylko, że jak mieliśmy 

przedstawiany materiał na komisji no to z tego materiału, który był nam 

przedstawiany wyniknęły od razu te obawy tak, bo przekazujemy działkę za nic, 

a to, że wcześniej, może już nawet przy tej działce, jeżeli chodzi pod szkołę, pod 

salę gimnastyczną już były takie rozmowy, czy ewentualnie o tej działce, że 

podniesie nam się wartość, bo zostanie zbudowana droga, no członek Zarządu, 

który był na komisji nam nie powiedział, on też był zaskoczony podobnie jak my, 

także przyjmuje teraz te wyjaśnienia, jest tutaj pokazana logika, że Zarząd działa 

w tym interesie, żebyśmy w przyszłości też zaufali przekazując te działki 

nieodpłatnie Gminie Miasto Łowicz. Pani nam akurat powiedziała, że teraz 

występuje Zarząd o przekazanie działek pod lądowisko i Miasto zażyczyło sobie 

jakichś innych działek w zamian, no to z tej takiej krótkiej wypowiedzi, która 

była, z tych kilku faktów połączyliśmy to może w niewłaściwy sposób. Ale mam 
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jeszcze pytanie, jeśli chodzi o, jak już jestem przy głosie, jaką kwotę 

odszkodowań odzyskało Muzeum po tych nawałnicach za te straty, które były, a 

drugie takie pytanie, bo tutaj Pan Starosta nam zrobił wspaniały wywód, że albo 

chcecie mieć w porządku drogi albo czysto w Muzeum, no to raczej nie wiem czy 

w statucie PZD znajdę coś takiego, że macie robić porządki w Muzeum, bo chyba 

nie ma tam czegoś takiego. Myślę, że nie ma, bo to jest zarządzanie w imieniu 

zarządu drogami a nie Skansenem. Dziękuję. To może być taka dobra pomoc, a 

te pomysły przedstawił też i Pan Radny Górski. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Może zanim oddam głos, 

odpowiedź Pana Dyrektora. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Panie Starosto, Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, co do odpowiedzi, tutaj a pro po pomocy ze 

strony Pani Dyrektor z PZD, chodzi nam o transport, bo są przygotowane, 

pograbione jest, materiał drewniany złożony, ale nie mamy czym wywieźć, po 

prostu nie mamy żadnego transportu a traktor niestety by się na stałe przydał po 

prostu w Skansenie. Co do uzyskanych środków od ubezpieczyciela, to było 440 

000,00 zł, one były przez 2 lata na naszym koncie i na ten moment były 

rozdysponowane częściowo. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja nie rozumiem jak częściowo zostały zużyte 

przez Muzeum a częściowo z racji tego, że jesteście placówką zewnętrzną trafiły 

do budżetu powiatu rozumiem, tak? 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Trafiły do budżetu Muzeum 

z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy mniejszą dotację niż w 2018 i 2019 

i w ten sposób część z tych środków zostało spożytkowane na zamknięcie 

budżetu. 

Radny Michał Śliwiński: A warunkiem ubezpieczyciela nie jest tak, że wypłaca 

się odszkodowanie i żeby odbudować ten obiekt, bo przynajmniej tak jest przy 

budynkach gospodarskich, że wypłacają, ale mamy ten budynek odbudować 

chyba. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Tak, tu jest przetarg 

ogłoszony. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, my te pieniądze mamy w tegorocznym 

budżecie, w piątek Pan Dyrektor przygotowany wcześniej przetarg na ta stodołę, 

która jest w najgorszym stanie ogłosił i jeżeli cena, bo te ceny są po prostu dużo, 
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dużo większe niż wcześniej były przewidywane. Jeżeli ta cena będzie mieściła się 

w tym, czego możemy się spodziewać no to na następnej sesji my przekażemy te 

środki na to, aby tą stodołę w najgorszym stanie będącą odnowić. Reszta no to nie 

będę powtarzał to, co już mówiłem, także tak to wygląda sytuacja z tymi 

pieniędzmi i te działania były wcześniej też przez Pana Dyrektora podejmowane 

i za mniejsze kwoty te zniszczone obiekty były remontowane dwa, tak Panie 

Dyrektorze, dwa. Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Ja w sprawie oczywiście Skansenu, ja byłem 

wnioskodawcą do Komisji Gospodarczej, co byśmy pojechali, jako że mieliśmy 

na marcowym posiedzeniu stan mienia, no i właśnie zasugerowałem, że wreszcie 

była możliwość, że można było się ruszyć, niekoniecznie zdalne, stanu mienia nie 

dało się inaczej, ze szkołami, które sobie gdzieś tam odkładaliśmy i wreszcie się 

udało. Może zacznę od końca, bo już naprawdę jestem zdenerwowany a już 

najbardziej to jestem ironią Pana Starosty zdenerwowany. Jak można w taki 

sposób mówić? Panie Starosto, tysiąc dni temu, w sierpniu 2019 roku była ta 

wichura, to jest prawie 1000 dni, nie potrzeba kalkulatora i to co Pan powiedział, 

w tym tygodniu Pan widział, że no faktycznie tak jest. Ja byłem w tamtym roku 

ze znajomymi z wielkopolski i mówią co to, miesiąc temu się u was wydarzyło? 

Ja mówię nie, w 2019 roku w sierpniu. 1000 dni i w tym momencie już wnioskuję, 

apeluje do wszystkich komisji, Krystian, do Komisji Oświatowej, koniecznie 

posiedzenie wyjazdowe zrobić jak najszybciej, wszyscy Państwo zobaczcie jak to 

wygląda po 3 latach dlatego, że za miesiąc za dwa będzie jak rok, dwa lata temu 

- wyjdą pokrzywy, wyjdzie zielsko, rzucimy czerwoną tasiemkę i ta alejką 

faktycznie Panie Starosto można gości puścić, ale 8 metrów dalej za ta stodołę, 

co Krzysiu powiedział to naprawdę. Krzysiu powiedziałem dobrze, płakać się 

chce a mi jest po prostu smutno. Na jesieni w 2019 roku pytałem Starosty 

Malczyka co będziecie robić, to było świeżo po tej nieszczęsnej wichurze - tak, 

słuchajcie będzie zima, będziemy zimą, wykorzystamy, bo Skansen jest 

zamknięty. Przypominam tylko, że Skansen jest zamykany, to już mamy trzecią 

zimę, zamykany mamy od jesieni do wiosny, a więc minęło 180 dni 2019, 2020, 

drugie 180 w poprzednich i teraz kolejne. 1000 dni powtarzam. Trzy lata to tak 

jakoś cienko wygląda, ale 1000 dni. I słuchajcie nam nie o to chodzi, ja pytałem i 

w 2020 roku, i w tamtym roku Pana Starosty Malczyka i Pana Dyrektora, wiem 

że setki tysięcy potrzeba na odrestaurowanie, ciężko, ja nie mówię o budowie, 

tam chodzi o zwykłe fizyczne sprzątnięcie tego bałaganu, przepraszam bardzo. 

Nie ma chyba na terenie powiatu łowickiego zagrody, która by w ciągu tygodnia, 

miesiąca, ja nie mówię, że 3 lat, nie posprzątała po jakiejś poważniejszej 
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wichurze. No przecież ile tam tego ubyło? Owszem, zgadzam się, ale tam sa 

sztachety, deski, które 3 lata temu, może 2 lata temu, ktoś to położył, przerosło to 

wielokrotnie tymi pokrzywami. mało tego, nie wiem czy wszyscy Państwo 

wiecie, jak wjeżdżamy do Skansenu po prawej stronie między tą żwirownią, to 

jest własność Skarbu Państwa, którą zawiaduje oczywiście no Starosta, tam jest 

może pasek, pamiętacie, 15 metrów i długości 200 metrów. Sosenek 15 letnich 

tam jest może 250, z czego 100 od 3 lat leży. W tamtym roku Skansen był otwarty, 

za chwilę, pojutrze będzie otwarty i Pan Starosta mówi tak, jeszcze mamy cały 

dzień do 1 kwietnia, to może Pani Dyrektor Gajek pomoże. 3 lata były na to, było 

zamknięte, jest zamykane. Można było w styczniu, w grudniu, ściągnięcie tego 

bałaganu drzewnego, ja wcale nie mówię, że musimy szybko stodołę pobudować, 

bo oczywiście konserwator, pieniądze, Pan Dyrektor słusznie powiedział, że nie 

tak łatwo znaleźć fachowca i ja się z tym zgadzam, ale zwykłej ludzkiej ręki jak 

Pan Dyrektor ma tylko 3 ludzi, nie ma sprzętu, ciągnika, no przecież do cholery 

jasnej, kolega Jacek pewnie słowo zabierze, strażacy też kiedyś pomogli. A jaki 

problem było powiedzieć: chłopaki, macie piły, macie to, wziąć to ściąć. Tam 

trzeba parę dni fizycznych rąk, nie potrzeba setek tysięcy złotych, żeby to 

uporządkować. Ja tylko o to proszę. Naprawdę, mi się zrobiło smutno a kolega 

powiedział, że płakać się chce, po 1000 dniach takiego czegoś. I to, co goście 

teraz przyjadą, patrzę tutaj na kalendarz imprez, które mamy w kwietniu, w maju, 

w czerwcu, pięknie, mamy i majówki, czego my tam nie będziemy robili. 

Naprawdę, tu kolega powiedział zastanówmy się w ogóle. Ja chciałem zabrać 

głos, zapytać Komendanta PSP, co on na to, gdyby widział to, co myśmy wczoraj 

widzieli, czy w ogóle by śmiał cokolwiek otworzyć. To jest niegospodarność i to 

jest mało powiedziane. I niech Pan nie mówi, że jest 2 dni czasu jeszcze to może 

Pani Dyrektor Gajek wspomoże to. Trzy lata na to było. Mi chodzi powtarzam, 

tylko o ludzkie, normalne sprzątnięcie. Na to to nas chyba do cholery stać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie do Pana Dyrektora: Panie 

Dyrektorze, czy leżą tam rzeczy, które wichura w 2019 przyniosła, bo to po prostu 

co mówi Pan Wolski to się w głowie nie mieści. 

Radny Jerzy Wolski: Ile razy Panie Starosto był tam Pan przez 3 lata? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Kilkanaście razy co najmniej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale moi drodzy, musimy w sobie 

zachować pewien spokój. Każdy kto chce może się wypowiadać a tak to będziemy 

sobie wchodzili w słowo. Wypowiada się Pan Dyrektor, kontynuujemy potem 
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naszą rozmowę. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Część rzeczy, która jest 

właśnie w tych kupkach złożona, bo to jest posegregowane na to, co jest 

całkowicie do utylizacji i do wywiezienia, na to co jeszcze się da wykorzystać i 

na to, co zostało zwiezione, nowy materiał do wybudowania i tam są kupki. No 

niestety, na terenie Skansenu nie ma żadnych wiat, nie ma żadnych magazynów, 

gdzie można to magazynować i pokazywać, dlatego to jest w tych miejscach 

magazynowane, gdzie zostało to rozebrane i dlatego to jest część do 

wykorzystania, część do wywiezienia a niestety utylizacja - nie ma chętnych, 

który by wziął do spalenia te rzeczy, bo to jest raz sosnowe, część to jest takie 

próchno, które powinno być utylizowane a nie spalone. 

Radny Krzysztof Górski: Zacznę od drugiego tematu. Ja mówię, uważam, że 

ocenić pracę Pana Dyrektora po tym, co dzieje się w Muzeum to naprawdę jest 

dobra rzecz. Nieraz uważam, że inicjatywy, które tam są podejmowane są fajne, 

dobre, zbierają publiczność i to jest wszystko dobrze, natomiast Pan Dyrektor 

przy pomocy dwóch czy trzech ludzi fizycznych na terenie Skansenu nic nie zrobi 

i cieszę się z deklaracji Pana Starosty, że ten problem będzie rozwiązany. Nie 

wiem czy uda się to zrobić w ciągu dwóch dni, natomiast no nie wiem, prosiłbym. 

Ja wiem, że jestem radnym trzeciego sortu i można reagować na moje wypowiedzi 

w niedobry sposób, ale robię to ze szczerego serca, z interesu naszej rady i 

naszego powiatu, żeby pewne rzeczy zostały naprawiane. Na Komisji 

dowiedzieliśmy się o tym wczoraj o godzinie 16:00 czy wpół do czwartej po 

południu i dlatego mówię o tym na sesji, bo na komisji jeszcze o tym nie 

wiedzieliśmy i dlatego, jeżeli jest szansa, żeby pomóc w różny sposób, właśnie z 

ludźmi, ze sprzętem, to problem mam nadzieję będzie w jakiś sposób 

załagodzony. Natomiast co do pierwszej sprawy - Panie Starosto, ja jestem za 

tym, żeby współpracować z miastem. Sam Pan dobrze wie ile wysiłku, czasu 

włożyłem w to, żeby wynik głosowania w radzie miasta był taki, jaki był odnośnie 

gruntów pod salę gimnastyczną przy ZSP Nr 4 i dobrze, że ta współpraca jest, ale 

też pamiętam, że byłem za tym, żeby przekazać grunty miastu tam, gdzie ta część 

miasta może się rozwijać a my możemy się w jakiś sposób ich pozbyć, natomiast 

no chciałbym, żeby w tym wszystkim była ciągłość i logika. No wspominając 

czasy sprzed 30 lat, gdy ja przekazywałem grunty miasta pod parafię Dobrego 

Pasterza, były na osiedlu Bratkowice szatkowane takie na ukos, udało się metr za 

metr zrobić tak, że mamy i dzisiaj i piękne osiedle i jest kościół i cmentarz i to 

wszystko można dogadać i wydaje mi się, że można wiele rzeczy osiągnąć a no 
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na Komisji Rozwoju Pan Radny członek Zarządu Piotr nie znał sprawy i dlatego 

pytam się o to. Uważam, że nic złego się nie stało i niepotrzebne jest wzburzenie 

w moją stronę, że walczę o to, żebyśmy my też coś korzystnego od miasta mieli. 

Jeżeli byłem przy takich ustaleniach, że w zamian za właśnie te grunty przy 

Bolimowskiej będzie możliwość rozwiązania kolejnego problemu - problemu w 

szpitalu, nic się nie stało. Podpowiadam rzeczy, które dla mnie są logiczne i dobre 

dla naszego powiatu i dlatego mówię, no ja nie chcę nic dziwnego mówić, ani 

wypowiadać się w tym stylu, że coś jest nie tak. Po prostu wczoraj dowiadując 

się o tym na Komisji myślę, że propozycja, którą też omawialiśmy na Komisji, 

aby powstało takie porozumienie przed podpisaniem aktu notarialnego, bo 

mówię, niech się zmieni zarząd czy władze miasta za miesiąc, to co, zostaniemy 

z ręką w nocniku, z jakimiś niepotrzebnymi działkami? Dlatego wydaje mi się, że 

nic złego nie zaproponowałem. Uważam, że przed podpisaniem aktu, gdy doszło 

do porozumienia, w którym byłoby coś korzystnego i dla miasta i dla powiatu, nic 

złego się nie stało. Ja wiem, że tam może te działki nie są atrakcyjne na dzisiaj, 

ale gdy powstanie tam ulica i powstaną kolejne działki pod budowę kolejnych 

domów to będzie atrakcyjne, dlatego ten teren, który rozwiązałby problem 

naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej w jakiejś perspektywie czasu też uważam 

jest dobrym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Jest obecny na naszej sesji 

Pan Przewodniczący Rady Miasta... 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jedno zdanie. Chciałbym podkreślić, że te 

działki, które przekazaliśmy miastu uchwałą, są to działki tylko pod drogę. Tam 

nie jest, żeby coś tam budować, tylko drogę, żeby zbudować, nie budynki. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. To, co powiedziałem 

wcześniej, obecny jest na naszej sesji Pan Przewodniczący Rady Miasta - Pan 

Jacek Wiśniewski i chciał się odnieść do kwestii związanej, tutaj relacja z 

miastem, jeżeli chodzi o te działki. Bardzo proszę. 

Przewodniczący RM Jacek Wiśniewski: Panie Starosto, Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo Radni, nie jestem wstanie tego teraz odtworzyć oczywiście w 

jakichś najdrobniejszych szczegółach. Z tego co zrozumiałem tutaj Pana Radnego 

to jest tutaj troska o to czy tutaj będzie jakaś równowaga tak, pomiędzy tą 

wymianą. Wydaje mi się, że po jednej i po drugiej stronie, przynajmniej do tej 

pory, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy tutaj Starostwem Powiatowym i 

Miastem, no jest, ja mógłbym nazwać nawet jako Przewodniczący Rady 
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Miejskiej, akurat w tej materii jest wzorowa. My mamy sporo problemów, 

oczywiście swoich, jeśli chodzi o Miasto, wewnętrznych jakby, ale akurat, jeśli 

chodzi o współpracę ze Starostwem Powiatowym to mogę powiedzieć, że cała 

Rada Miejska jest tutaj zgodna, jeśli chodzi o kwestie także związane z działkami. 

Intencja chyba po jednej i po drugiej stronie jest chyba szczera i dosyć uczciwa, 

jeśli chodzi chociażby o przekazanie działki przez Miasto pod budowę sali 

gimnastycznej, tam też było oczywiście zgłaszanych na komisjach jakieś 

ewentualne uwagi i wątpliwości, ale suma sumarum to wszystko zostało 

doprowadzone do szczęśliwego końca i wydaje mi się, że tutaj intencje są szczere. 

Nie wiem tylko, nie rozumiem troszeczkę jednej rzeczy, Panie Radny ta kwestia 

ewentualnej zmiany władzy, co tutaj mogłoby się zadziać, że mogłaby nastąpić 

jakaś... 

Radny Krzysztof Górski: Treść niemożliwa do odsłuchania ze względów 

technicznych. 

Przewodniczący RM Jacek Wiśniewski: Wydaje mi się, że tutaj... znaczy 

dobrze, że Pan Radny jakby reaguje, no bo przede wszystkim tutaj reprezentuje 

interes powiatu, ale ja tutaj reprezentując, przynajmniej Radę Miejską, nie 

władzę, broń Boże, musiałby tu stanąć Pan Burmistrz, myślę, że potwierdziłby to, 

co tutaj mówię, że naprawdę jest to szczera, dobra współpraca, te intencje też są 

wydaje mi się przejrzyste, klarowne i zapewnia, że... wiem, że o konkret, ale 

myślę, że i ta kwestia zostanie doprowadzona do tego szczęśliwego zakończenia 

i wszystkie strony będą tutaj zadowolone, tak myślę i mam nadzieję, że Pan Radny 

też, ja bardzo chciałbym usłyszeć od Pana Radnego, że Pan też jest tutaj w tej 

kwestii i zadowolony i czuje się bezpiecznie, może tak, reprezentując interes 

powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo za 

przedstawienie informacji. Czy są jeszcze pytania dotyczące sprawozdania 

Zarządu Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 10 lutego uczestniczyłem w 

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

i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli, 21 lutego brałem udział w powitaniu naszych olimpijczyków, razem 
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z Panem Starostą w Warszawie witaliśmy po powrocie z Pekinu, taka dosyć miła 

uroczystość, potem w Domaniewicach odbyło się spotkanie z naszymi 

olimpijczykami w sali GOK. To spotkanie było o tyle ciekawe, że Pan Zbyszek 

już wcześniej poinformował o tym, że kończy karierę, no i też się dzielił takimi 

swoimi wspomnieniami z tego okresu. 28 lutego uczestniczyłem w spotkaniu 

dotyczącym Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego do 2030 roku, 6 marca 

brałem udział w X edycji Biegu Tropem Wilczym, 28 marca uczestniczyłem w 

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

i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, bo tak, co do Pana działalności 

nie ma problemu, wszystko okej, natomiast ja wczoraj na Komisji Budżetowej 

prosiłem Pana Starostę, żeby z Panem porozmawiał, bo tak, wszyscy mówimy o 

pomocy dla Ukraińców. Nie wiem, wielu z nas na tej sali w różny sposób pomaga 

– zbieramy dary, różne rzeczy kupujemy, mam nadzieję, że dociera to tych, którzy 

powinni te dary otrzymać. Natomiast no zaproponowałem wczoraj, proszę to 

dzisiaj na radzie, żeby może z inicjatywy Pana Przewodniczącego czy no nie 

wiem, jeszcze kogoś, żebyśmy mogli podjąć inicjatywę zebrania jakichś środków 

finansowych naszej Rady, naszych radnych na pomoc dla Ukraińców, którzy nie 

wiem, może są u nas w Łowiczu, którzy znajdą się w jakiejś trudnej sytuacji. Ja 

wiem, że zbiórka formalna jest rzeczą trudną, prosiłem, żeby może przemyśleć 

jak to można zorganizować, ja nie mówię, że to trzeba robić dzisiaj, ta pomoc to 

nie jest sprint, tak jak wszyscy mówią, ale maraton, który mam nadzieję nigdy nie 

przekształci się w to, że ci ludzie przestaną nam przeszkadzać za miesiąc, dwa lub 

trzy, bo to różni są ludzie i różnie ludzie reagują i mogą być nieraz sytuacje, że 

nie wiem, jakaś matka z dzieckiem będzie gdzieś u kogoś, nagle zachoruje i będą 

potrzebne środki na leki czy na jakiś transport, coś co nie będzie miało przełożenia 

na formalne przekazanie z jednego, drugiego samorządu czy z jakiejś organizacji 

środków finansowych i mam propozycję, żeby no może nie na tej sesji, na 

kolejnej, przecież ta sytuacja nagle nie zniknie, żebyśmy mogli w jakiś sposób 

może zebrać trochę pieniędzy i nie wiem, Pan Przewodniczący miałby jakąś pulę 

środków, którą nie wiem, w Biurze Rady byśmy przechowywali i nie wiem, czy 

z jakiejś szkoły może wypłynęłaby jakaś propozycja lub z PCPR-u lub z jakiejś 

innej jednostki, która opiekuje się tymi nieszczęśliwymi ludźmi, żeby w nagły 

sposób można było im pomóc a myślę, że dobrym echem odbiłoby się to, że nasza 

Rada, jako radni włączamy się w taką akcję. Nie jako różnego rodzaju organizacje 

i stowarzyszenia, tylko my, jako Rada i taki był mój cel. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób: inicjatywa 

ze strony Pana Radnego jest inicjatywą, która wymaga wsparcia, bo jest tak po 
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pierwsze szlachetna, po drugie potrzebna. Ja zgadzam się co do jednego, że 

wszyscy pomagamy i jeżeli Państwa będzie taka wola to ja oczywiście w pełni 

popieram ten wniosek, natomiast tutaj chciał się odnieść ad vocem Starosta 

Marcin Kosiorek. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ponieważ pomoc, którą świadczymy jest 

wszechstronna, i indywidualnie i jako instytucja to my zorganizowaliśmy zbiórkę, 

ale żeby właśnie to było w sposób legalny, bo jednak jesteśmy instytucją, może 

grupa radnych to trochę inaczej, aczkolwiek no to też formalnie wszystko musi 

być, zrobiliśmy to przez organizację pozarządową ,,Stowarzyszenie MIKA”, 

które razem z nami realizuje projekt, z PCPR-em i to było najprostsze, klarowne 

i przejrzyste. Przyjechała Pani Mirka i tam te pieniądze zostały zabrane, zbiórka 

się już zakończyła, jeśli idzie o finanse. Moja propozycja jest więc taka, ponieważ 

zrobienie tego instytucjonalnie jest raczej naszym zdaniem niemożliwe i 

niewskazane, ale wciąż działa nasz magazyn na Blichu i on działa na takiej 

zasadzie, że w tej chwili te rzeczy, które tam są zbierane, jest ich coraz mniej, 

coraz mniej ludzie przynoszą, one trafiają właśnie, tak jak Pana Radnego intencja 

tutaj była do tych ludzi, którzy są u nas w miejscach, gdzie zakwaterowanie jest 

bez wyżywienia, bo w tej chwili państwo poprzez podpisywanie umów z 

samorządami a samorządy z podmiotami prywatnymi finansuje pobyt uchodźców 

z Ukrainy. I miejsca, gdzie jest razem z wyżywieniem no to wiadomo, że tam jest 

wyżywienie i kropka, ale są miejsca, gdzie nie ma tego wyżywienia, więc my z 

naszego magazynu, tutaj czuwa Pani Karolina Antoniak nad tym zgłaszają się 

osoby kwaterujące, bądź same zorganizowane grupy z Ukrainy, które taką pomoc 

w postaci czy to makaronu czy to puszek czy to pampersów, tego co jest na 

magazynie otrzymują. Więc moja propozycja jest taka, aby radni może zakupili 

te potrzebne rzeczy i albo przynieśli do nas tutaj przy okazji będąc w Starostwie 

albo podrzucili tam do tego magazynu i to jest najprostsza forma a te potrzeby nie 

maleją, bo z dnia na dzień mimo wszystko był taki moment, że to się zatrzymało, 

ale tych osób jest mimo wszystko no niestety coraz więcej, bombardowanie 

Lwowa to był kolejny taki moment, przy którym obawiamy się tego, że ta liczba 

będzie wzrastać. 

Radny Michał Śliwiński: Pan Starosta wspominał wcześniej już, że jesteśmy 

powiatem, który ma jedną z większych liczb uchodźców w województwie. A czy 

jakiś szacunek mamy Panie Starosto? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W tej chwili, bo mówimy o tych, które 

przez urzędy gminy się rejestrują, tak, to mamy w tej chwili 1265 osób na 

dzisiejszą godzinę 10:00, bo około godziny 10:00 codziennie Zarządzanie 
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Kryzysowe taki wykaz sporządza i przesyła do Wojewódzkiego Centrum 

Zarzadzania Kryzysowego. 

Radny Jerzy Wolski: To się zmienia, to ruchoma cyfra. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No tak, na przykład wczoraj było 1256, 

przedwczoraj 1243… 

Radny Jerzy Wolski: Tak, bo wiemy, że oni wędruję, część z nich wyjeżdża. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Uważam, że propozycja, którą 

przedstawił Pan Starosta jest sensowna, każdy w miarę możliwości, jeżeli będzie 

chciał w formie konkretnej rzeczy dostarczał do magazynu najlepiej i tam one 

będą potem rozdysponowane, tym bardziej, że tak, jak Pan Starosta powiedział, 

powiedział rzecz ważną, że tych rzeczy ubywa jednak, bo wraz ze wzrostem 

liczby osób przyjeżdżających to będzie ubywało, zresztą i entuzjazm troszeczkę 

nie będzie taki, jak jest na początku, więc tym bardziej ta inicjatywa jest jak 

najbardziej wskazana. Czy są jeszcze tutaj pytania? Jeżeli nie ma to przechodzimy 

do punktu 20. 

Ad. pkt 20 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka 

Rado, już zapowiedziałem, że złożę jedną interpelację, może rangi wniosku 

bardziej, ale po prostu chciałem, żeby tam gdzieś to zostało w dokumentach, 

Dotyczyć to będzie tego wykazu aptek, to taka pro forma. A druga interpelacja, 

którą złożę będzie dotyczyła wdrożenia publicznego rejestru umów. Ja już kiedyś 

o tym mówiłem, zdaje się Panie Starosto, że jest już po prostu obligatoryjny 

obowiązek publikowania takiego rejestru, także pozwolę sobie coś takiego na 

Pana ręce złożyć. Dziękuję serdecznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są wolne 

wnioski radnych i sprawy różne? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może od razu odpowiem, to w tej 

sprawie skontaktuje się z Panem Pani Dyrektor Wężowska, w pierwszej sprawie, 

natomiast druga sprawa – to jest obligatoryjne od lipca i do lipca to zrobimy to 

wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są wolne 

wnioski radnych i sprawy różne? Jeżeli nie ma to ja mam coroczny obowiązek 

przypomnienia o oświadczeniach majątkowych, które trzeba złożyć, każdy z 

Państwa no ma taki obowiązek a mój obowiązek polega na przypomnieniu. I 
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ponieważ jest ta sesja w okresie szczególnym, zbliżamy się do Świąt Wielkiej 

Nocy, chciałem złożyć Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 

życzyć, żeby ten Zmartwychwstały przyniósł nam pokój, który jest potrzebny, 

szczególnie na wschodzie, ale musimy pamiętać o tym, że ten pokój potrzebny 

jest na wschodzie, ale i w naszych sercach, życzyć wam, żeby te Święta upłynęły 

Państwu w rodzinnej atmosferze, żebyście je przeżyli, odpoczęli, no i nie 

zapomnieli o tradycji poniedziałkowej, czyli tego mokrego dyngusa. Jeszcze raz 

wszystkiego najlepszego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze w kwestii organizacyjnej tylko, 

z przyczyn, że tak powiem techniczno-terminowych będziemy prosili, aby sesja 

odbyła się w poniedziałek, nie w środę, 25 kwietnia, sesja kwietniowa. Dziękuję 

bardzo. 

Ad. pkt 21 

Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XLIX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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