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PROTOKÓŁ Nr L/22 

z obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania            – 19  

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu za 2021 rok oraz o planowanych działaniach i potrzebach 

w zakresie pomocy społecznej na rok 2022. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 

7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2021 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w 

zakresie pomocy społecznej na rok 2022. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2021 rok. 

12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2021. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

,,Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

,,Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”. 
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15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego 

na lata 2022-2025. 

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 L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady L Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że porządek obrad 

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

obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XLIX 

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

z XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu za 2021 rok oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie 

pomocy społecznej na rok 2022. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu za 2021 rok oraz o planowanych działaniach i potrzebach w 

zakresie pomocy społecznej na rok 2022. /Zał. Nr 3/ 

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

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Michał Śliwiński: Mówiła Pani, że no mamy tylko jeden Dom Pomocy 

Społecznej w Borówku, no i wydano 12 nowych decyzji na umieszczenie 

pensjonariuszy, a z tego co wiemy to na poprzednich sprawozdaniach komisji 

mieliśmy, że jeszcze tam jest dodatkowo miejsc. Znaczy 12 było, tylko tyle 

chętnych było i potrzeba była taka czy faktycznie było więcej chętnych a nie 

mogliśmy, bo z jakichś powodów nie mogliśmy a miejsce w Borówku mamy? Bo 

tak Pani powiedziała, że tylko Dom Pomocy Społecznej w Borówku mamy i tylko 

tym możemy dysponować. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Tak, 

ponieważ zasada główna jest taka, że decyzję kierującą do Domu Pomocy 

Społecznej wydaje gmina z miejsca zamieszkania tego klienta. Jak gmina wyda 

taką decyzję kierującą to my, jako powiat możemy wydać o umieszczeniu, ale 

tylko do domu pomocy, który funkcjonuje na naszym terenie, nie możemy nigdzie 

indziej przekierować. No więc jeżeli te dokumenty były kompletne i miejsca 

wolne się pojawiały to wtedy umieszczaliśmy też. To jest bardzo złożony ten 

problem, bo okresowo jest więcej chętnych niż miejsc, ale jest też tak, że gminy 

słuchajcie liczą te pieniądze i patrzą ile będą płacić za swojego klienta i tak nie 

do końca chętnie wydają te decyzje o skierowaniu. Wprowadzają asystentów 

osobistych, różne działania podejmują, żeby to się nie kończyło domem pomocy 

społecznej, bo to są wyższe koszty. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałbym tu podkreślić, że trafił 

nam się bardzo dobry dyrektor, jeśli idzie o DPS, mieliśmy przecież okres 

covidowy, on szczególnie na początku wywoływał emocje i powodował paraliż 

różnego rodzaju służb, a szczególnie służb związanych z szeroko pojętą służbą 

zdrowia i dlatego nie było tych skierowań i tam pojawiły się pewne problemy, 

ponieważ no ci pensjonariusze też umierali nasi, natomiast no Pan Dyrektor 

kieruje się też zasadą, że na tyle, na ile jest mocy przerobowych, jeśli idzie o 

załogę w Domu Pomocy Społecznej, tak też reguluje te miejsca i przyjmuje 

nowych oprócz tego, co tutaj Pani przedstawiła w czym jest ten problem, czy po 

prostu sytuację opisała to jeszcze to chciałem dodać, że tutaj ta polityka 

przyjmowania nowych pensjonariuszy przez Dyrektora Dziedzielę jest bardzo 

rozsądna i bardzo przez nas akceptowana. 

Radny Michał Śliwiński: No tak Panie Starosto, tylko że my liczyliśmy, że no 

to jednak jest kwota około 0,5 mln zł, jeżeli byśmy uzupełnili Dom Pomocy 

Społecznej pensjonariuszami do 100%, także tutaj ja rozumiem, że można mieć 

problem z załogą tak, bo nie chcemy ich bardzo obciążać na tym etapie, ale tutaj 

dodatkowe środki wchodzą, co też może być powodem do tego, żeby można było 

czy zwiększyć liczbę zatrudnienia czy zwiększyć wynagrodzenia dla 

pracowników też tak, bo jeżeli jest nieobłożony w pełni Dom Pomocy Społecznej 

to mamy koszty stałe, które są cały czas tak i tak musimy je pokrywać a 

dodatkowe środki możemy pozyskać, jeżeli byśmy ten Dom Pomocy Społecznej 

zapełnili, dlatego chciałem zapytać tutaj Pani przedstawiciel z PCPR-u czy 

faktycznie była możliwość, że tych decyzji było więcej. Można było wydać 3, ale 

Pani mi wytłumaczyła, że niekoniecznie gminy chcą płacić za to, tak. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Też ten 

rok 2020 i 2021 też był specyficzny tak, bo dużo było kwarantanny w tym Domu 

Pomocy Społecznej, w związku z tym były wstrzymane przyjęcia, to są takie 

niewymierne te lata w stosunku do innych lat. 

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

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 6 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 
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Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła informację nt. zasobów pomocy społecznej za rok 2021. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do tej prezentacji, 

jeżeli chodzi o ten punkt związany z organizacją rodzinnej pieczy zastępczej? Nie 

widzę. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

rok 2021 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2022. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2021 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie 

pomocy społecznej na rok 2022. /Zał. Nr 5/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? 

Radny Michał Śliwiński: Jak ta piecza zastępcza wchodziła ustawą na początku 

mieliśmy problem z koordynatorami, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bo 

wynagrodzenie nie było zbyt wysokie. Czy teraz tych dwóch koordynatorów 

starczy dla takiej dużej liczby rodzin? No fakt, że Pani mówi, że te rodziny, które 

są dosyć długo już nie potrzebują takiego wsparcia i tych dwóch koordynatorów 

bardziej się zajmuje tymi 30 rodzinami i tutaj czy to jest wystarczająca liczba 

osób… 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: My nie 

dążymy do tego, żeby wszystkie rodziny były objęte pomocą koordynatora, bo są 

na przykład rodziny, gdzie są już osoby pełnoletnie, mogą zostać w rodzinie i one 

są na studiach w Łodzi, Warszawie, no to co ten koordynator będzie tam robił, to 

by była praca dla pracy. Natomiast na tyle rodzin uważamy, że jeszcze jeden 

koordynator by się przydał. 

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

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

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

obradach L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:10 wznowił obrady 

L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 8 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk przedstawiła 

informację na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

/Zał. Nr 6/ 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie Pani Dyrektor, bo tak, stratę, którą 

mamy już na ten pierwszy kwartał w porównaniu do zeszłego roku to już jest 

duża, jaką szansę mamy na przykład, bo teraz tak, zwolniły nam się oddziały, już 

Covida nie mamy, czy będzie szansa, żeby nadrobić tą stratę, bo tu patrzymy z 

działalności operacyjnej, jakby była, także to za niskie wycenianie punktów czy… 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Przede 

wszystkim problemem jest ocena punktów, tego na razie nie możemy 

przeskoczyć. Mieliśmy właśnie wyjazd do Zakopanego, był on bardzo owocny, 

bo mieliśmy informację od wiceprezesa NFZ-u, że będzie wyceniana nowa 

interna. Mamy 52 łóżka, te łóżka non stop są zajęte a w porywach mamy 60 łóżek, 

więc ta wycena ma być z końcem roku. Trochę późno, ale miejmy nadzieję, że 

coś to nam przyniesie. Po drugie w tym wyniku finansowym nie mamy jeszcze 

nadwyżki, jeżeli chodzi o ponad limitowe świadczenie w ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej i to jest kwota ok. 450 000,00 zł, to jest za I kwartał, więc myślę, 

że to będziemy mieli ok. 20 maja odpowiedź z NFZ-u, powinni nam te punkty 

naliczyć i to zmniejszy tutaj deficyt. Wszyscy dyrektorzy szpitali są przerażeni 

taką sytuacją, po drugie przed nami kroi się reforma restrukturyzacyjna, o której 

się mówi półtora roku temu, w ciągu roku troszeczkę przez Covid to się 

wyciszyło, natomiast teraz było odnośnie projektu tej ustawy 2000 tysiące 

poprawek wniesionych, tutaj pracodawcy właśnie i szpitale powiatowe ostro jak 

gdyby krytykują, bo jedynym kryterium, który warunkuje kategoryzację szpitala, 

a będą to 4 kategorie: A, B, C i D, są właśnie wyniki finansowe. Należy dobrze 

leczyć, nie da się przy tej wycenie punktów nie mieć straty, albo żeby mieć dobry 

personel.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania? 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Radni, na Komisji Budżetu już 

ten temat poruszałem, ponieważ Pani Dyrektor dobrze zasugerowała sprawę 

finansów i zawsze ona idzie w tym samym kierunku co jakość na naszym 

spotkaniu w powiecie tatrzańskim był właśnie poruszany temat jakości, żeby nie 

był tylko brany pod uwagę temat finansów, czyli zadłużenia szpitali i też takie 

sugestie przekazaliśmy. Na pewno z tego co wiemy Ministerstwo będzie 

rozważało schemat, który miałby również dołożyć tutaj w uchwale, w ustawie jak 

sprawdzać jakość szpitali nie tylko pod kątem finansów, ponieważ wiemy, że 

może być szpital, który będzie miał bardzo słaba jakość a będzie bardzo dobrze 

finansowo wychodził i także odwrotnie, więc z tego co dowiedzieliśmy się na 

chwilę obecną wygląda to tak, że w przyszłym roku, czyli 2023, będzie brany 

wynik finansowy za rok 2022. No oczywiście to jest na chwilę obecną w fazie 

ustaleń, więc czekamy, natomiast i Ministerstwo Zdrowia, mieliśmy spotkanie z 

Panem Wiceministrem i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował nas, że 

jeszcze będzie wiele poprawek w tej ustawie, więc może na jesieni albo pod 

koniec roku będziemy już tak naprawdę wiedzieli trochę więcej. Na chwilę 

obecną ta ustawa jest w trakcie realizacji, swoje uwagi wnieśliśmy, przekazaliśmy 

Panu Prezesowi NFZ-u i zobaczymy, natomiast na pewno sama ustawa, jeżeli 

miałaby brać pod uwagę wynik finansowy na pewno to nie będzie dobra droga, 

natomiast liczymy na to, że jakość również będzie się liczyć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. My również dziękujemy, tutaj chciałem 

wyrazić w imieniu Rady Powiatu Łowickiego podziękowania za tą służbę, która 

przez zwłaszcza ten ciężki okres COVID-u była przez cały szpital, zwłaszcza 

pracowników realizowana, wszyscy mogli się spotkać, z przyjęciem nie było tutaj 

żadnych odmów, jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast jeśli chodzi o samą 

organizację szpitali to czas pokaże jakie będą tutaj decyzje, natomiast na dziś 

bardzo dziękuję. 

Ad. pkt 9 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Sławomir Mucha przedstawił informację o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękujemy jeszcze raz za wysiłek, który 

Państwo wkładacie. 

Ad. pkt 10 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa przedstawił informację z 

działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 8/ 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Na zakończenie chciałbym 

może też tutaj podziękować Panu Staroście i Panu Wicestaroście i również 

członkom Rady, od których też tutaj wyszła inicjatywa, za wsparcie tego naszego 

Inspektoratu w takich dążeniach wzmocnienia kadry, przede wszystkim lekarzy 

weterynarii zatrudnionych w Inspektoracie Weterynarii, ponieważ mieliśmy już 

takie dosyć trudne czasy, gdzie faktycznie w ubiegłym roku nawet mieliśmy taki 

powiedzmy czas dwóch miesięcy, kiedy ja byłem i zastępca Powiatowego 

Lekarza byliśmy jedynymi lekarzami, którzy w Inspektoracie pracowali. Sytuacja 

nam się poprawiła, mamy tutaj informację o planowanych jeszcze zwiększeniach 

ilości etatów i łącznie do końca tego roku planowane jest zwiększenie obsady w 

Inspektoracie w Łowiczu aż o 7 osób. Ile się uda zatrudnić? Będziemy dążyli do 

tego, żeby przede wszystkim pracowali lekarze weterynarii. Takie są plany. Na 

dzisiaj powiem też jest na 6-cioro, jeżeli chodzi o lekarzy weterynarii, są jeszcze 

inne osoby, które na stanowiskach inspektorów pracują, więc ta kadra no powiem 

uległa wzmocnieniu w ostatnim roku i w tym roku się wzmacnia. Jeśli chodzi o 

moje powiedzmy wystąpienie, jeśli byłby pytania to bardzo chętnie Państwu 

odpowiem i bym zmierzała powoli ku końcowi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Jacek Chudy: Ja chciałem podziękować Panu Doktorowi za współpracę, 

a przede wszystkim za szerokie informowanie w kwestiach influenzy czy ASF-u, 

ale zwracam się do Pana z takim apelem, rozmawialiśmy w przerwie dzisiejszej 

sesji o wielu kwestiach, wiem że Pan Doktor jedzie na spotkanie do Lekarza 

Wojewódzkiego, bardzo proszę o to, żeby w trybie natychmiastowym poprosić 
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Pana Wojewodę o wydanie rozporządzenia w sprawie walki z ASF-em, wszyscy 

wiemy o co chodzi. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Oczywiście będę powiedzmy 

tutaj monitował w tej sprawie i poinformuję tutaj Pana Radnego. No ja też 

spodziewam się, że to rozporządzenie zostanie wydane lada dzień, ono powinno 

zostać wydane, ponieważ poprzednie rozporządzenie, które tam obowiązywało 

skończyło się z dniem 31 marca, no i rzeczywiście mamy taką lukę troszeczkę, 

jeżeli chodzi o podstawy prawne do wykonywania odstrzału sanitarnego a ten 

odstrzał jest niezbędny i on jest takim podstawowym odstrzałem prowadzonym 

przez myśliwych. Również jest to odstrzał, który gwarantuje myśliwym jakby 

większe możliwości bezpieczeństwa w ogóle prowadzenia polowania też, bo to 

też trzeba cały czas mieć w pamięci te sytuacje, kiedy różne organizacje czy osoby 

takie związane powiedzmy z organizacjami pro zwierzęcymi, no też był taki czas, 

że rzeczywiście utrudniali i utrudniały prowadzenie takich działań jak polowanie, 

które jest niezbędne, żeby tą chorobę rzeczywiście zlikwidować w Polsce. 

Radny Jacek Chudy: Tak jeszcze zastanawiając się nad problemem, jaki spotyka 

zarówno Państwa z opieki weterynaryjnej, jak i myśliwych z tym wypełnianiem 

tego ZIPOD, zastanawiam się, czy nie należałoby zwrócić szczególnej uwagi, 

żeby systemy, które obecnie funkcjonują w Związku Łowickiem, a więc 

elektroniczna książka wyjść w łowisko była połączona elektronicznie z tym 

waszym systemem ZIPOD. Uniknęlibyśmy wtedy problemów, które stwarzają 

niektórym starszym zwłaszcza wiekiem myśliwym na wypełnianie tego 

programu, więc gdyby Pan Doktor był uprzejmy zwrócić na to uwagę no to… 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Artur Moskwa: Mogę obiecać, że jeżeli będę 

miał taką możliwość, jest zapowiedziane jutro na spotkaniu z Wojewódzkim 

Lekarzem również obecność Głównego Lekarza Weterynarii, więc jeżeli będzie 

taka tylko możliwość, oczywiście bezpośrednio przekażę taką sugestię, no jeśli 

nie to oczywiście poprzez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii też przekażę. No 

jest to system taki, który stworzył Główny Inspektorat Weterynarii na potrzeby 

właśnie rejestracji tych odstrzałów dzików, ale nie tylko, bo również i padłych 

dzików, co też powiedzmy się przekłada na obrazowanie na mapie, jak ten 

odstrzał wygląda. No w tym systemie właśnie w tym roku zgodnie z 

wprowadzonym programem zwalczania afrykańskiego pomoru świń, właśnie z 

tym systemem będą też pracowali myśliwi, którzy będą tam wprowadzać dane. 

No jest to jak każdy system taki obsługujący jakąś tam dziedzinę, program 
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komputerowy, tutaj można wprowadzać poprzez internet lub bezpośrednio też z 

komórki takie dane. No są to bariery jakieś techniczne, ja to rozumiem doskonale, 

no i oczywiście ja przekażę taką sugestię, jeśli będzie taka możliwość to 

natychmiast jutro. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję również i ja. Czy są 

jeszcze pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękujemy Panu. 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2021 rok. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2021 rok. /Zał. Nr 9/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są pytania 

do przedstawionej informacji? Nie ma pytań, dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 12 

Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2021. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację na temat 

działalności kulturalnej w Powiecie Łowickim w roku 2021. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie ma pytań, dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego 

programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2022-2025”. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: 

Szanowni Państwo, tak jak mówiłam od 2007 roku realizujemy programy 

korekcyjno-edukacyjne. Nigdy nie skusiliśmy się o rozszerzenie tego programu 

właśnie o program psychologiczno – terapeutyczny, chcemy to zrobić w tym roku 

po raz pierwszy. Oczywiście realizacja takich programów wynika z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu 

psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

lata 2022-2025”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Sam tytuł tej uchwały to powiem taki jest dla mnie 

trochę dziwny, bo od razu mówi o wsparciu osoby, która stosuje przemoc. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Tak, bo 

to jest program skierowany do sprawców przemocy. 

Radny Michał Śliwiński: Dlatego z tej samej nazwy wynika, jak byśmy 

promowali tą jeszcze przemoc, z samej nazwy przynajmniej. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Nie, nie. 

Prawda jest taka, że szeroko pracujemy z ofiarami przemocy omijając sprawców, 

a jak sprawca nie zmieni swojego zachowania to też ofiara ma nikłe szanse na to, 

żeby w jej życiu coś się zmieniło, więc to są takie działania stricte skierowane do 

sprawców przemocy domowej. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu psychologiczno – 

terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”. 

/Zał. Nr 11/ 

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

obecni niegłosujący: K. Cipiński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr L/342/2022 RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego 

programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2022-2025”. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2022-2025”. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Proszę 

Państwa, program korekcyjno-edukacyjny to jest ta podstawa pracy ze sprawcą, 

ten terapeutyczny to jest uzupełnienie i program korekcyjno – edukacyjny zawsze 

mieliśmy przyjmowany uchwałą zarządu, ale przepisy się zmieniły i w związku z 

tym należy przyjąć Uchwałę Rady Powiatu i teraz chcemy to wszystko 

uporządkować i też te okresy funkcjonowania obu programów, żeby były spójne. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka 

przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 

2022-2025”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja może mam nie tyle pytanie, co pewne 

zastrzeżenia, jeśli chodzi o załącznik, bo ja rozumiem, że najczęściej osobą 

znęcającą się jest mężczyzna, ale tutaj biorąc pod uwagę też aspekty i 

psychologiczne, proponuję, żeby nie było w pytaniach tylko ,,czy twoja partnerka 

boi się Ciebie”, tylko ,,czy twój partner/partnerka boi się Ciebie”, bo to nie jest 

tylko tak, że przemoc może stosować partner, ale jest wiele objawów znęcania się 

też psychicznego i tutaj też przez kobiety, także proponowałbym, żeby w tej 

ankiecie też pozmieniać te właśnie pytania, które tutaj są zawarte. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: 

Oczywiście, jeżeli będziemy mieli do czynienia ze sprawczynią przemocy to będą 

pytania dostosowane, to będzie indywidualny formularz. 

Radny Michał Śliwiński: Możemy wnieść te poprawki teraz, my je 

przegłosujemy. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tutaj pojawiła się pewnego 

rodzaju kontrowersja, ponieważ Pan Radny zaproponował wprowadzenie 

poprawki, tutaj Pani z kolei zadeklarowała, że przy wprowadzaniu takich badań 

będzie to uwzględnione, w związku z tym mam takie pytanie do Państwa czy 

wprowadzamy taką poprawkę czy przychylamy się do zdania tutaj Pani, która 

referowała nam, że w momencie gdy będzie to procedowane i będzie to kobieta 

to będzie do tego dostosowana ankieta. 

Radny Michał Śliwiński: Ja myślę, że te poprawki wnosimy a potem z tymi 

poprawkami głosujemy. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jak najbardziej Panie Radny, równość to 

równość, również tutaj rozmawiamy, że słuszna uwaga. 

Specjalista pracy socjalnej w PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Ja 

chciałam jeszcze dodać, że od 2008 roku, jak realizujemy ten program, to nigdy 

nam się sprawczyni nie trafiła, bo robimy to w izolacji w Zakładzie Karnym ale 

gdyby to też możemy tą równość szans zachować, żeby to było elegancko. 

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

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 przyjęcia ,,Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025” wraz z 

zaproponowanymi poprawkami. /Zał. Nr 13/ 

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

nieobecni: K. Cipiński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr L/343/2022 RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

na lata 2022-2025”. /Zał. Nr 14/ 
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Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Jerzy Wolski: Ja może nawet nie tyle pytanie, co chciałem powiedzieć, 

że na Komisji Oświatowej miałem okazję zapoznać się z tym materiałem, ale 

naprawdę to nie jest zwykły materiał na sesję, projekt uchwały, to jest naprawdę 

fajny, wartościowy dokument, także Pani Asiu, naprawdę pogratulować Pani 

takiego materiału, to jest faktycznie, dosłownie, jeśli Państwo tego nie mieliście 

okazji przejrzeć, świetna, fajna rzecz, publikacja, gdzie rzadko by się zdarzyło, 

żebyśmy coś na temat Powiatu Łowickiego takich rzeczy się dowiedzieli. To nie 

jest tylko materiał na dzisiejszą sesję, to jest fajny, ciekawy dokument, niejedna 

osoba myślę, że co najmniej pracę licencjacką by obroniła na bazie tego. Dziękuję  

bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tu pachnie jakimś pokojem wielkim, ale 

poprę tutaj Radnego Wolskiego i tutaj wyjątkowo się zgadzamy we wszystkim, 

natomiast naprawdę, znamy Joannę nie od dziś i podziękowania się jej należą za 

każdy moment jej pracy tutaj. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym powiedzieć, że po 

przeczytaniu przygotowanych tutaj takiej analizy architektonicznej muszę 

powiedzieć, że również przychylam się do tego, ponieważ jest to wiedza 

niezbędna dla każdego z nas, ponieważ znajdujemy się niekiedy w różnych 

miejscach na terenie powiatu i na podstawie tych krótkich informacji każdy może 

wiedzieć z jakim budynkiem, w jakim stylu został zbudowany, jakie były 

modernizacje, czyli te najważniejsze informacje niezbędne do tego, żeby poznać 

nasz piękny Powiat Łowicki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

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

– pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. /Zał. Nr 15/ 
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Radni PŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecni: K. Cipiński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr L/344/2022 RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.         

/Zał. Nr 16/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć o 

tym, że już po przygotowaniu tych zmian wpłynął do nas wniosek od Komendanta 

Powiatowego Straży Pożarnej o przekazanie dodatkowych 200 tys. zł na wóz 

strażacki, który Powiatowa Straż zamierza kupić, co umożliwi otrzymanie w 

pierwszej połowie roku i w ogóle otrzymanie tego samochodu, o który straż się 

stara. Gdybyśmy tego nie dołożyli, tak jak powiedziałem na Komisji Budżetu, 

mogłoby się okazać, że być może Straż otrzyma ten samochód, a zwiększając ten 

wkład myślę, że spowodujemy to, że na pewno otrzymają dosyć szybko ten 

samochód. Dziękuję bardzo na razie, ale jeszcze może potem zabiorę głos. 

Dziękuję. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Figat: Pani Skarbnik, chciałbym zapytać o taką rzecz: ile 

mamy w budżecie, jaką kwotę mamy wolnych środków w roku 2021 

zaangażowanych jeszcze w obecny budżet? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Została nam nadwyżka budżetowa w 

wysokości 1 214 255,10 zł. 

Radny Krzysztof Figat: Rozumiem, że są to środki niezaangażowane? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak. 

Radny Krzysztof Figat: Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o opinię. 

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 17/ 

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

nieobecni: K. Cipiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr L/345/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 18/ 

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. 

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 19/ 

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

nieobecni: K. Cipiński /: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 
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Podjęli Uchwałę Nr L/346/2022 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 20/ 

Ad. pkt 18 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. pkt 21/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, jak zawsze 

otrzymaliście Państwo sprawozdanie, jeśli są pytania to odpowiem. 

Radny Jerzy Wolski: Informacyjnie tylko, tam nie wyrażono zgody na, dobrze 

pamiętam, na wykupienie tych metrów kwadratowych od prywatnych osób, w 

jednym miejscy 30,00 zł, a tam co poniektórzy chcieli 50,00 – 70,00 zł. Co dalej 

w takich sytuacjach Panie Starosto? Tam chodzi o pas drogowy, może źle pytam, 

z pamięci. Jest coś takiego, tam w kilku miejscach nie wyrażono zgody na zapłatę 

tam 50,00 czy 70,00 zł z metra kwadratowego, o wycenę chodzi, może źle 

zapytałem. I co dalej w takiej sytuacji z tymi ludźmi, którzy nadal będą żądali 

zbyt dużo? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: My się tak Szanowni Radny umówiliśmy, 

że jak będzie cena 30,00 zł to nie będziemy robić operatu, jak jest powyżej to żeby 

nikt powiedzmy potem nie uważał, że powiedzmy jednego uważamy lepiej, 

drugiego gorzej, to powyżej 30,00 zł zawsze robimy operat. 

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

sprawozdania Zarządu? Nie ma, dziękuję. 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 3 kwietnia uczestniczyłem w 

Ogólnopolskich Targach Pszczelarskich ,,Wiosna w Pasiece”, 9 kwietnia w 

łowickim Muzeum uczestniczyłem w koncercie pasyjnym zespołu Jerycho pod 

nazwą ,,Golgota”, 10 kwietnia z Panem Starostą złożyliśmy kwiaty przy Pomniku 

Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 12-stą rocznicę tragedii, 13 kwietnia w dniu 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z Panem Wicestarostą oraz Dyrektorem 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu Panem Dariuszem 

Żywickim złożyliśmy kwiaty na grobie podporucznika rezerwy Antoniego 

Trebińskiego, 23 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, 
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Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję, czy są pytania? 

Jeżeli pytań nie ma to przechodzimy do punktu 20. 

Ad. pkt 20 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Mam takie pytanie do wszystkich radnych, 

ponieważ zostałem zaproszony, w piątek byłem w Ministerstwie Rolnictwa, z 

Panią Minister Gembicką i z Panem Dyrektorem Kosmowski rozmawialiśmy na 

temat przyszłości naszego budynku i naszej działki, chodzi oczywiście o byłe 

liceum, no i chciałbym usłyszeć Państwa opinie, ponieważ Ministerstwo liczy na 

to, że dostanie od nas ten teren nieodpłatnie i na pewno w tym roku, na pewno, 

nigdy nie ma na pewno, ja oczywiście będę prowadził tam jeszcze jakieś 

rozmowy, ale czy Państwo widzieliby taką formułę, żebyśmy nieodpłatnie 

przekazali te budynki szkole, ponieważ no tam Dyrektor Kosmowski ma plany, 

moglibyśmy go poprosić na jakąś komisję to by opowiedział i powiedział czego 

on chce, natomiast no chciałbym poznać Państwa opinie, no bo z punktu widzenia 

mieszkańca dalej to będzie teren publiczny tak, natomiast zdaję relację z 

dotychczasowych moich rozmów, że Ministerstwo liczyło na to, że nieodpłatnie. 

Ja powiedziałem, że na razie takiej woli nie ma, żeby to było nieodpłatnie 

przekazane tak, dlatego postanowiłem, że porozmawiam z Państwem na ten temat 

i wtedy wspólnie podejmiemy decyzję. Dziękuję bardzo. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja przepraszam, ja bym chciał wrócić do tematu, 

który kiedyś poruszaliśmy, w jakiej formie mamy otrzymywać materiały, jeżeli 

chodzi o prace w poszczególnych komisjach. Ta ilość materiałów, którą 

zobaczyłem, jak Panie mi przekazały naprawdę mnie dobiła i przypomniałem 

sobie, że my chyba składaliśmy takie deklaracje, żebyśmy drogą mailową mogli 

otrzymywać. Czy możemy wrócić do tego tematu, bo chyba pobiliśmy rekord, 

jeżeli chodzi o ilość w formie pisemnej tak, jeżeli chodzi o papier. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, ja poproszę Biuro Rady, aby zadało 

pytanie e-mailem radnym, którzy nie chcą w formie papierowej radni otrzymywać 

informacji i proszę już stosować się do tego. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Figat: A pro po Zduńskiej Dąbrowy i liceum – Panie Starosto 

myślę, że należałoby wrócić do działań, które zostały podjęte w poprzedniej 

kadencji jeszcze i one były naprawdę daleko zaawansowane. Tam jest sytuacja 

taka, że szkoła również użytkuje ok. 18 ha gruntów powiatowych w Zduńskiej 

Dąbrowie, w tych rozmowach uczestniczył jeszcze Wiceminister Romanowski, 

również były rozmowy, nawet przy okazji spotkania w Skansenie nadmieniłem to 

Wojewodzie, wtedy jeszcze Panu Wojewodzie Rau, że chcielibyśmy dokonać 
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takiej zamiany gruntów, które użytkuje szkoła plus tego terenu parku i budynku, 

bo jest to po prostu zasadne, żeby to włączyć do tej szkoły, bo jeden gospodarz, 

po drugie żeby to miało wykorzystanie w celach oświatowych, bo tak naprawdę 

te grunty są wykorzystywane w celach oświatowych a ten budynek i park również 

mógłby być do tego wykorzystywany i w zamian za to była chęć i wola przejęcia 

w Bełchowie. Powiem tak, za chwilę w Bełchowie nie zrobimy nic, bo większość 

tych drzew będzie miała powyżej 14 cm na metrze i uznają to za las, więc jak 

najbardziej powinniśmy do tego dążyć, powinniśmy do tego wrócić, myślę, że 

wszyscy będą wyrazicielem takiej opinii, żeby to połączyć w jeden organizm, w 

jeden zasób w Zduńskiej Dąbrowie, bo tak naprawdę jest to Skarb Państwa, jest 

to użyczenie na rzecz Skarbu Państwa, doprowadzenia tej szkoły. Kiedyś ktoś tam 

wymyśli jakąś formułę, zmieni, wprowadzi reformę do powiatów, aczkolwiek 

dobrze, że one są w Ministerstwie Rolnictwa, bo subwencja jest nie wiem jak 

teraz, ale w poprzedniej kadencji ponad 3 tys. zł była różnica w subwencji na 

ucznia w szkole w Zduńskiej Dąbrowie i w szkole rolniczej na Blichu, także 

wszelkie możliwe starania, jakie może Zarząd poczynić do tego, żeby takie 

połączenie i takie działania przeprowadzić, myślę, że ja jestem za a i pozostali 

radni tak, aczkolwiek sugeruję, żeby wrócić do tej próby zamiany, bo powiat by 

na tym skorzystał. Ja myślę, że to też jest istotne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No to ja na bieżąco relacjonuję Państwu i 

w Ministerstwie Dyrektorka była zdziwiona formułą, bo ja też powiedziałem, że 

rozważamy sprzedaż, rozważamy również zamianę na grunty Skarbu Państwa, no 

to było zdziwienie i skonsultujemy to z prawnikami była taka odpowiedź, więc 

no to jest jakby początek tego. Ja bym chciał tą intencję, tu rozumiem, że jeżeli, 

to jest to możliwe, również Państwo zgodzilibyście się na to, żeby nieodpłatnie w 

razie czego przekazać, jeżeli będą jakieś tam problemy, bo no nie czarujmy się, 

przy dzisiejszych cenach mamy wyniki przetargów, moglibyśmy oczywiście mieć 

milion pomysłów i pozyskać nawet na to środki, ale jednak wkład własny trzeba 

będzie mieć, no nie stać nas w tej chwili na to. Natomiast na pewno Ministerstwo 

by miało pieniądze na to, żeby tam zrobić porządek i to jest bez dwóch zdań. 

Dziękuję. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, to znaczy ja myślę, że złą rzeczą by się 

chyba nawet stało, gdybyśmy my tam tworzyli coś innego na tej połowie. No jak 

patrzy się na to wszystko to jest to integralne. No była gdzieś tam kiedyś podjęta 

decyzja, że przekazujemy szkołę w Zduńskiej Dąbrowie do prowadzenia przez 

Ministerstwo, potem się dogadaliśmy z Ministerstwem, że nie dublujemy, 

staramy się nie dublować kierunków, że tam zrobimy typowo rolnicze i 

hodowlane kierunki, na Blichu zrobimy ogólnorolne i to funkcjonuje, to się nie 

zabija jedno z drugim, więc tworzenie tam czegoś innego poza oświatą i poza 
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szkołą rolniczą ze Zduńskiej Dąbrowy uważam, że byłoby chyba takim nie do 

końca trafionym pomysłem, natomiast no Szanowni Państwo, macie dużo atutów 

do tego, żeby w zamian za to nie pieniądze a ze Skarbu Państwa… ja bym te 18 

ha, które użytkuje szkoła w Zduńskiej Dąbrowie z gruntów mienia powiatu też do 

tego dołożył, też do tego bym dołożył, bo oni to użytkują, niech to już dalej 

użytkują, natomiast no zawalczmy o coś dla powiatu. 

Radny Aleksander Frankiewicz: No w planach jest Branżowe Centrum 

Umiejętności w zakresie przedmiotów weterynaryjnych, tam postawienie całego 

centrum, jeśli by się udało to by była bardzo ważna i dobra inwestycja. 

Radny Krzysztof Figat: Ja mam tylko jedną uwagę, zresztą taka była wtedy 

rozmowa i taka była intencja, żeby w tym budynku tzw. politechnicznym jednak 

zrobić takie centrum pamięci szkół zduńskich, te które tam się odbywały, no żeby 

tego gdzieś tam nie zatracić, żeby jakiś ten akcent po prostu tam został, ale 

weterynaria czy w ogóle działania szkoły, tej, która tam jest jak najbardziej, to 

nawet my nie powinniśmy tam ingerować w to. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Oczywiście odnośnie tradycji i pamięci dbamy 

bardzo mocno w Zduńskiej Dąbrowie odnośnie liceum, odnośnie całego tego 

terenu i wszystkiego co jest związane z tą szkołą, z Liceum Ogólnokształcącym. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, Szanowny Zarządzie, Krzysztof Figat – 

Starosta Łowicki przedstawił Państwu ten wypracowany kompromis ostatniej 

kadencji i uważam, że był to najlepszy pomysł, jaki istnieje. Budynek po liceum 

przechodzi do szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, służy edukacji i rozwojowi tej 

szkoły, poza tym ta ziemia, o której Krzysztof powiedział to też bardzo ważny 

element przetargowy do tego, żebyście Państwo mając te atuty w ręce mogli w 

zamian dla powiatu wygospodarować z Ministerstwem Rolnictwa grunty, które 

okazałyby się też i rozwojowe dla powiatu. Pomysł przedyskutowany, 

sprawdzony, niedokończony, ale warto do niego wrócić i zachęcam do tego, 

dlatego, że niewyobrażalnym byłoby, gdyby w Zduńskiej Dąbrowie ktoś wpadł 

na pomysł zbycia, przekazania czy jakiejkolwiek innej formy jakiemuś innemu 

podmiotowi. To jest tak bliska właściwie w gospodarstwie, w podwórku szkoły, 

że nie wyobrażamy sobie inaczej. A co Dyrektor planuje, to mam nadzieję, że 

usłyszymy od samego Dyrektora dlatego, że no zawsze warto rozmawiać i jestem 

przekonany, że Pan Dyrektor zaszczyci nas swoją obecnością i przedstawi swój 

pomysł, program… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Albo my Pana Dyrektora. 
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Radny Jacek Chudy: No tak, zawsze mówię, że warto rozmawiać i dochodzić 

do konsensusu. Wyprzedzanie myśli Dyrektora… no nie będę tutaj się 

wypowiadał. Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Ja już w innym temacie, co prawda nie wcisnąłem ad 

vocem, ale tutaj zgadzam się z Radnym Kuczyńskim, tylko bym proponował, 

żebyśmy wrócili może do formy rozważania czy nie zakupić tabletów dla 

radnych, żebyśmy nie musieli naprawdę tych materiałów drukować, bo tak, w 

domu mam na komputerze, będę musiał teraz przynosić swój komputer na sesję, 

nie ukrywam, że to jest jakieś utrudnienie dla mnie, ale tablety byłyby takim 

rozwiązaniem naprawdę i oszczędnym też, jeżeli chodzi przynajmniej o to 

drukowanie i papier i sam druk. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To my to przemyślimy i przeliczymy i na 

najbliższej sesji czy tam na komisji przekażemy odpowiedź. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski radnych i sprawy różne? Nie widzę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak się złożyło, że w dniu dzisiejszym 

Przewodniczący obchodzi imieniny, także chcielibyśmy w imieniu tutaj 

wszystkich złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, spełnienia 

marzeń, żeby wszystkie sesje przebiegały tak, jak dzisiejsza, czyli w spokoju.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz bardzo dziękuję za 

życzenia, za pamięć. Dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 21 

Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady L Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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