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PROTOKÓŁ Nr LI/22 

z obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 maja 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 LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do 

Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 

marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

10. 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. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

14. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LI Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 17 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 L Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z L Sesji 

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

Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok. /Zał. Nr 3/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo 

zgodnie z procedurą przedstawiania Raportu o stanie Powiatu wersji tak, jak sobie 

życzyliście – albo w wersji mailowej albo w wersji papierowej i może wzorem lat 

poprzednich na tym byśmy dzisiaj poprzestali i dyskusję całą przeprowadzimy na 

przyszłej sesji, jak to miało miejsce poprzednio. Taka jest moja propozycja, 

dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, w latach 

ubiegłych dyskusja nad raportem odbywała się na sesji czerwcowej, zresztą to jest 

tak obszerny dokument, że dzisiaj każdy z nas będzie miał szansę przez ten okres 

do kolejnej sesji dokładnie się z nim zapoznać, a na sesji czerwcowej będziemy 

dyskutowali na temat tego Raportu. 

Ad. pkt 6 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pan Michał Kordecki pełni od 

niedawna funkcję dyrektora, gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że Centrum, 

które przechodzi różnego rodzaju zawirowania teraz będzie miało szansę mieć 

więcej takiej stabilności i będzie szansa na to, że przez dłuższy czas ktoś będzie 

ta placówką kierował. Jeszcze raz gratuluję wyboru 

p.o. Dyrektora CKTiPZŁ Michał Kordecki: Witam Państwa bardzo 

serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że mogę być pierwszy raz u Państwa na sesji. 

Rzeczywiście, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, objąłem obowiązki 

Dyrektora Centrum Promocji Ziemi Łowickiej i podzielam te wszystkie nadzieje, 

które Pan Przewodniczący tutaj wygłosił, mam nadzieję, że po pierwsze nastąpi 

tam jakaś stabilizacja a po drugie, że będziemy mogli spokojnie i rzeczowo 

działać na rzecz kultury, turystyki i promocji ziemi łowickiej, zwłaszcza, że jak 

Państwo doskonale wiecie budżetowo czasy nie są łatwe. Wiem, że mam wam 

dzisiaj przedstawić Drodzy Państwo sprawozdanie za rok 2021 i mam do was taką 

prośbę ogromną, ponieważ no nie ode mnie to zależy, ale jednak nie 

kontrolowałem tego, co się działo w Centrum w ubiegłym roku, natomiast 

przyprowadziłem ze sobą jednego ze swoich najlepszych pracowników – Pana 

Tomasza Dróżkę, który jest w tym zorientowany, więc jeżeli Państwo macie 

pytania do materiałów, które zostały przekazane i które, mam nadzieję czytaliście, 

to ja będę bardzo wdzięczny, jeśli pozwolicie Panu Tomaszowi odpowiedzieć na 

wasze pytania czy wątpliwości. Możemy tak zrobić? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że to jest rozwiązanie, 

optymalne, ponieważ Pan pełni od kilku dni, może tygodnia swoją funkcję, w 

związku z tym wydaje się to najbardziej rozsądne, że poprosimy Pana Tomka a w 

następnym roku Pan Dyrektor będzie już prezentował. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo mówił Pan o 

zawirowaniach, ostatnio mieliśmy informację, że jest wszystko w porządku w 

Centrum, Pan Dyrektor obecny też potwierdził, że może będzie w końcu 

stabilizacja. Może by nam Pan wyjaśnił, albo by Zarząd wyjaśnił co takiego się 

działo, bo cały czas mieliśmy informację, że jest wszystko pod kontrolą i 

wszystko jest dobrze w Centrum, także i zresztą druga osoba, nowy Dyrektor też 

potwierdził, że jakby coś było nie w porządku w poprzednim dyrektorze, także 

rozumiem, że taką informację też dostaniemy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem tak, po pierwsze każdy 

kto sprawuje funkcję publiczną powinien liczyć się z każdym słowem, które 

wypowiada. Na podstawie tego, co powiedział Pan Radny Michał Śliwiński, moje 

określenie dotyczące zawirowań dotyczyło tylko i wyłącznie jednej rzeczy, a 

mianowicie, że często zmieniają się dyrektorzy i muszę powiedzieć, że z punktu 

widzenia funkcjonowania każdej placówki to nie jest dobra sytuacja i w tym 

kontekście należy interpretować moje słowa. Zresztą w latach ubiegłych, Pan 

radny nie jest pierwszy rok, doskonale się orientuje, jakie były, ja jestem drugą 

kadencję, ale jeśli chodzi o Centrum to rozmawiamy już z 7-8 lat, w związku z 

tym nigdy tam takiej sytuacji nie było, żeby można było powiedzieć, że wszystko 

jest w porządku, bo my wszyscy chcielibyśmy, żeby to Centrum no lepiej 

pracowało, lepiej funkcjonowało. Myślę, że ostatni rok, kiedy dyrektorem był Pan 

Jacek Wiśniewski, te zmiany uważam, że wiele pozytywnych zmian zostało 

wprowadzonych, natomiast ja tutaj Pana Radnego informuję, że to ja użyłem 

takiego określenia, ono zostało tak przez Pana zinterpretowane, w związku z tym 

mogę powiedzieć, że powinienem każde swoje słowo ważyć, no bo jednak moje 

określenie spowodowało, że jakieś są wielkie trudności. Jeszcze raz przepraszam, 

to nie była moja intencja, jeżeli chodzi o moją wypowiedź. Jeszcze tutaj 

poprosimy Pana Tomasza Dróżkę. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, skoro jesteśmy 

w punkcie o Centrum Promocji, tak nie do końca się zgadzam z tym, że zmieniali 

się tylko dyrektorzy na przestrzeni ostatnich lat, jednak dużo się wydarzyło. 

Zakres działalności tego Centrum kilka lat temu był jeszcze inny, na obecną 

chwilę czego nie było. Mamy szkołę rodzenia, mamy PCK, mamy coś jeszcze i 

parę innych różnych instytucji tam się znalazło. Bardzo fajnie, że te pustostany są 

w jakiś sposób zagospodarowywane, ale z założenia to Centrum Promocji ileś lat 

temu z założenia były inne, inne były plany, nawet jakieś dochody z tego tytułu 

miały być, no i cóż się okazuje – ostatnio na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 
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słuchaliśmy sprawozdania za 2021 rok poszczególnych instytucji, łącznie z 

Centrum Promocji i teraz tutaj może nie słowo, ale nowy Panie Dyrektorze, 

chciałbym, bo dochody po stronie Centrum Promocji były wypracowane środki i 

to jest tylko 15% wszystkich dochodów, tylko 15%. Nie wiem czy to jest dużo 

czy mało, bo przecież są instytucje mniej lub bardziej dochodowe, jest wiele 

instytucji, które przynależą do Starostwa, oczywiście, że będziemy dokładali, bo 

się nie da inaczej, ale spodziewamy się tutaj czegoś więcej, jakiegoś innego, 

nowego rozdania, naprawdę, bo możliwości tego Centrum były kiedyś zupełnie 

inne i myślę, że należałoby tutaj odświeżyć parę pomysłów i tutaj z nadzieją taką 

do Pana Dyrektora. Jednak wypracowanie takie 15% takiego Centrum, które jest 

w dobrej lokalizacji myślę, że należałoby to ,,sprzedać inaczej”. Czy tylko 

dochodów po stronie Centrum jest 15% wypracowanych? No myślę, że ambicje 

to Centrum powinno mieć wyższe, także to jest taka moja może nie sugestia, ale 

sugeruję, że chyba w tym kierunku powinniśmy jednak mimo wszystko pójść. 

Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze tutaj 

pytania radnych? Jeżeli nie to poprosimy Pana Tomka o przedstawienie… no bo 

jeżeli są pytania dotyczące funkcjonowania Centrum, no to tylko i wyłącznie Pan 

Tomek będzie w stanie odpowiedzieć za te… Czy są tutaj do Pana Tomka pytania 

ze strony radnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Centrum? Jak można tutaj 

odnieść te słowa Pana Radnego dotyczące właśnie tej działalności. Czy można 

coś więcej Pana zdaniem osiągnąć czy te działania, które były podejmowane, bo 

to jest taka placówka, która trudno mówić o niej, żeby była placówką dochodową, 

ona ma zupełnie inne znaczenie… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja myślę, że tak, każdy jest ekspertem, 

szczególnie od promocji i tu zaczniemy dyskusję, której nie skończymy, no ale 

jeżeli tu Pan Przewodniczący wywołuje ten temat to chciałem powiedzieć, że są 

dwie szkoły: falenicka i otwocka i jest sytuacja taka, że przez ubiegły rok, 

chwalony przez wszystkich radnych, ja nie słyszałem, żeby był ganiony dyrektor 

Jacek Wiśniewski, przedstawił pewną wizję funkcjonowania Centrum, bardziej 

jako instytucji kultury i nie było w tej wizji, w tym co robił Dyrektor Wiśniewski 

zarzutów. Musimy się zastanowić czy mamy robić instytucję, która będzie starała 

się pokazać, że również zarabia, bo instytucje kultury zazwyczaj nie są 

dochodowe, a jeżeli są przedsiębiorstwa, które zarabiają w branży chyba tu 

turystycznej trzeba by było powiedzieć, bo na imprezach kulturalnych to firmy, 

które mają sprzęt, mają nagłośnienie itd., to te firmy zarabiają i artyści a nie 
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instytucje tego typu – instytucje kulturalne, tak. Zresztą znamy przykłady 

komercyjnych instytucji kulturalnych typu teatry w Warszawie, które ciągle są 

prywatne a ciągle domagają się w imię wyższości sztuki wyższej, że tak powiem 

używając tautologii i domagają się coraz większych dotacji czy to ze strony 

państwa czy to ze strony samorządu, więc oczywiście my jesteśmy otwarci, ale 

odniosłem wrażenie i myślę, że cały Zarząd, że ta wizja dyrektora Wiśniewskiego, 

która nie była nastawiona na konieczne zarabianie była przez Państwa 

akceptowana, dlatego też w związku z odejściem z przyczyn osobistych 

Dyrektora Wiśniewskiego, jak wiemy myślę, że ten pomysł na kulturę i promocję, 

który miał Pan Dyrektor Wiśniewski będzie kontynuowana, bo był to jakiś 

pomysł wspólnie z nami uzgodniony i konsultowany. I biorąc pod uwagę to, w 

jaki sposób Państwo też reagowaliście na te działania uważaliśmy, że jest okej. 

No w zasadzie tyle mam do powiedzenia. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo przeglądam dokument 

,,Sprawozdanie z działalności promocyjnej Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej” i tak jakoś nie rozumiem, może mi Pan Dyrektor 

wyjaśni ,,uzupełnienie zaplecza sprzętu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Pilaszkowie, dokumentacja zdjęciowa, publikacja informacji na stronie” – jaki by 

to miało wpływ na promocję i na jakich zasadach można, czy to było, składać 

mogą jednostki do Centrum o jakiś sprzęt pożarniczy? To jedno, drugie – prace 

remontowe w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 

sterylne malowanie parteru. Jaka to jest tu działalność promocyjna, na czym to 

polegało? Albo prace remontowe też kolejne, malowanie parteru, klatki 

schodowej i I piętra, instalacja internetowa, wymiana oświetlenia, tu jakoś takie 

prace remontowe nie wiem czy wpływają na promocję, albo kolejny jeszcze, też 

prace remontowe znów tam w marcu, czy jakoś ktoś mógłby mi to wyjaśnić jaki 

to ma wpływ na działalność promocyjną? To, że ma budynek wyglądać dobrze to 

okej, ale tutaj, no chyba że to ileś tam osób przyjechało, jacyś malarze jeszcze z 

zewnątrz i zrobiliśmy, dobre pędzle przyjechały i promujemy, że malujemy 

Centrum Turystyki, chyba że tak to wyglądało. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja, ponieważ tutaj Pan Tomek ma 

pewnego rodzaju wątpliwości, ja chcę powiedzieć, że Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej – tam nie ma tylko promocji. W związku z 

powyższym, jeżeli chodzi o Centrum to nie da się… to jest tak, jak ze szkołą czy 

z każdą inną instytucją – tam trzeba w ramach budżetu, który się posiada 

przeprowadzać niezbędne remonty i takie zostały przeprowadzone, natomiast 
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podciąganie tego pod formę promocji no to praktycznie rzecz biorąc każda szkoła 

czy każda jedna instytucja nie może nic zrobić, bo to nie jest promocją. To są 

prace, które trzeba wykonać w ramach moim zdaniem, tak ja przynajmniej 

interpretuje te wszelkie działania, jako działania właśnie do tego, żeby normalnie 

funkcjonowała placówka, bo jednak jeżeli na przykład chcemy coś wynająć albo 

jakąkolwiek prowadzić działalność no to to musi być odpowiednio 

wyremontowane i takie oddane, ja tak bym to interpretował, bo ja nie wiem 

dokładnie też jak Pan tutaj radny, do czego to odnosi, bo jeżeli samo słowo 

promocja – no pewnie, że no trudno nazwać promocją remont, natomiast on jest 

niezbędny, żeby dana placówka mogła funkcjonować, tak przynajmniej ja to 

interpretuje. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, to trzeba było nazwać ten 

dokument sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, a nie z działalności 

promocyjnej, no chyba, że faktycznie byli jacyś słynni malarze. 

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

Pana Tomka? Jeżeli nie ma to dziękujemy bardzo. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do 

Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 

roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2022 roku. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska: Dzień dobry. Chcę 

powiedzieć, że nie mam treści uchwały, bo nie była przygotowana, że to właśnie 

my a nie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie przedstawiało. Wyjaśnię 

dlaczego są zmiany – otóż dostaliśmy 44 tys. zł,  z tego podzieliliśmy na dwie 

części ta kwotę, jedną część przeznaczyliśmy na dotacje dla osób 

niepełnosprawnych, drugą część na tworzenie miejsc pracy. W związku z tym, że 

pracodawca wycofał się z tworzenia miejsc pracy, przekazaliśmy tą drugą część 

na dotację, ponieważ ten przyszły pracodawca, który złożył taki akces będzie 

nadal korzystał z tych pieniędzy i satysfakcjonuje go kwota 2 razy większa, w 

związku z tym powinno dojść do przesunięć w ramach tej uchwały. Teraz już 

dostałam treść tej uchwały od Pana Radnego, mogę ją przeczytać. 
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Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/335/2022 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska: Chcę powiedzieć, że 

zawsze te uchwały nie Powiatowy Urząd Pracy przedstawiał, tylko Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, stąd ta moja uwaga na początku. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Janusz Michalak: Pani Dyrektor, ja zadałem pytanie Panu Dyrektorowi 

Gawrońskiemu, ale powiedział, że Pani będzie wiedzieć na pewno dzisiaj. Cóż to 

za stanowisko? 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska: Są to tereny zielone 

w gminie Nieborów, miejscowości Bednary. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękujemy Pani Dyrektor. 

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 zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. /Zał. Nr 5/ 

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

nieobecny: K. Cipiński, A. Frankiewicz/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LI/347/2022 RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały 

Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w 
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sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

/Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękujemy Pani Dyrektor. 

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 XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. /Zał. Nr 7/ 

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

nieobecny: K. Cipiński, A. Frankiewicz/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LI/348/2022 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 9 

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? 
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Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam takie 

pytanie czy w związku z tym, co dzieje się obecnie z inflacją i ze stopami 

kredytowymi nie zagrożone są nasze inwestycje? Powiem dlaczego – po pierwsze 

zakładaliśmy wskaźnik inflacji na poziomie 3,5%, jaka jest inflacja wszyscy 

wiemy i co będzie to nikt nie wie, natomiast no materiały i robocizna w różnego 

rodzaju inwestycjach drożeją. Natomiast wczoraj też o tym mówiłem na Komisji 

Budżetowej, rosną odsetki. Nie wiadomo jeszcze ile Narodowy Bank Polski 

podniesie stopy procentowe i my tego nie zakładaliśmy na początku roku, że 

będzie taki wzrost, że taki wzrost stóp procentowych będzie miał miejsce. Z tego, 

co dowiedziałem się wczoraj na Komisji Budżetowej nie ma przewidywanych 

dodatkowych środków na bardzo znacząco zwiększone odsetki od kredytów w 

naszym budżecie, a jeżeli trzeba będzie je pokryć to będzie trzeba zmniejszyć 

prawdopodobnie coś z inwestycji, więc mam pytanie: czy w związku z sytuacją 

niewiadomą odnośnie inflacji i odnośnie odsetek przewidywane są jakieś cięcia 

w inwestycjach na najbliższy rok w naszym powiecie? Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tu przy tej okazji chciałem bardzo 

podziękować Pani Skarbnik, która z dużą troską podchodzi do tego tematu i nie 

ma w związku z rośnięciem tych stóp do spłacania kredytów z wolnych środków 

i tak też robimy, natomiast tutaj są dwie sprawy – pierwsza sprawa to sprawa 

kredytów, na którą kompletnie nie mamy najmniejszego wpływu i nie było 

jeszcze takiej kadencji samorządu, Pan Radny doskonale pamięta, że była 

światowa epidemia i wojna i wszystko na raz dlatego Bóg jeden wie, co się jeszcze 

stanie w ciągu nawet najbliższych paru miesięcy, a nie mówiąc o czymś dalszym, 

jeśli idzie o te stopy procentowe. Natomiast jeśli idzie o inwestycje to nie wiem 

konkretnie które inwestycje Pan Radny ma na myśli, ale idą po kolei po 

wszystkich, szczególnie po tych największych naszych inwestycjach no to most 

jest absolutnie niezagrożony, tutaj kwoty nie wzrosły, ten most tak jak był złożony 

z dotacji w zdecydowanej większości tak będzie oddany i tu powiem szczerze 

chyba w terminie, bo firma, która robi to to można powiedzieć, że z nieba nam 

spadła, albo jak chyba twierdzi Pani Dyrektor, że Święty Jan Nepomucen ją 

podesłał i idzie bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo zmartwieni 

byliśmy o salę gimnastyczną dlatego i tutaj Pan Radny ma absolutną rację, sama 

kwota nie była tak znacząca, jak w pozostałych naszych wcześniejszych dużych 

inwestycji, czy inwestycji drogowych czy właśnie mostu, ale światełko w tunelu, 

które nie oznacza końca życia pojawiło się ostatnio i że uda nam się jeszcze 

pozyskać środki dodatkowe na tą salę gimnastyczną, co też uwalnia nam zarówno 

jakieś tam wskaźniki, jakieś środki, nie tylko w tym roku, może nawet mniej w 

tym roku, ale i w roku przyszłym, jeżeli podkreślam, jeżeli uda nam się pozyskać 

te środki. Na pewno też z jakimś dużym mocnym biciem serca czekamy do 
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poniedziałku i wtorku, kiedy to ma być ogłoszony Ład kolejny, jak Państwo 

pamiętacie tam sporo kilometrów dróg jest zgłoszone do tego Ładu, jesteśmy 

dobrej myśli, podeszliśmy trochę inaczej do tego tematu i liczymy tutaj na to, że 

w 95% uda się, wiadomo, że to wzrośnie, to dofinansowanie nasze może być 

wtedy większe, no ale to tutaj myślę, że Państwo radni wszyscy czy tam prawie 

wszyscy będziecie popierać te inwestycje, więc jeżeli idzie o te najważniejsze 

inwestycje, kluczowe i najdroższe to nie może w tej chwili złożyć deklaracji, że 

na 100% tak, bo nikt się nie spodziewał takiej wojny, tego co się wokół tej wojny 

dzieje i tego, że stali na chwilę w ogóle nie było, nie mówiąc już o cenach, ale był 

taki moment, że w ogóle nie było jakichś tam materiałów, no ale jakoś to udaje 

się przejść. Mamy też nadzieję na inne inwestycje w szpitalu jeszcze, bo wiemy 

jeszcze, że rząd w momencie odblokowania KPO, które chyba jest przesądzone 

w tej chwili, bo takie informacje docierają coraz częściej, tam będą środki na 

szpitale tak, no jest wtedy pytanie o nasz wkład, czy to będzie 100%-owe – no 

rzadko się zdarza 100%-owe dofinansowanie i tutaj wtedy będziemy się martwić. 

No nie wiem czy ta odpowiedź Pana Radnego satysfakcjonuje, ale nic więcej w 

tej chwili ani nie chcę powiedzieć, bo nawet gdybym powiedział, jakieś swoje 

nadzieje wyraził to potem mogę być z tego rozliczany a wolałbym nie, ale 

umiarkowanie optymistycznie patrzymy w przyszłość. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze 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 9/ 

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

nieobecny: A. Frankiewicz/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LI/349/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 10 

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 11/ 

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

nieobecny: A. Frankiewicz/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LI/350/2022 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 12/ 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 13/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

otrzymaliście sprawozdanie, jeżeli są pytania to oczywiście jesteśmy do 

dyspozycji. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać Panie Starosto cóż tam 

wymagało w Regulaminie zmiany, w Centrum? Punkt 1 w sprawozdaniu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To była likwidacja takiej części Centrum, 

która zajmowała się również, pomagała przy projektach unijnych i tam jeden z 

pracowników po prostu pożegnaliśmy się z nim i tu musieliśmy taką zrobić, taką 

reorganizację, że tak powiem. To spowoduje oszczędności w Centrum, mamy 

taką nadzieję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? 

Radny Michał Śliwiński: Na komisjach już pytaliśmy, ale może już coś więcej 

wiemy, bo widzimy po tych ostatnich naborach, jeżeli chodzi o 8-klasistów to 

wiem, że na razie 8-klasiści piszą egzaminy, może się to jeszcze bardzo 

pozmieniać, ale tak naprawdę patrząc na ten pierwszy nabór to mamy spore 

zagrożenia w jednej ze szkół, przynajmniej w Technikum na Podrzecznej, ale tak, 

wiemy, że to wyjdzie więcej później nam przy tym, jak już 8-klasiści odbiorą 

swoje świadectwa, to też pewnie się tu dużo pozmienia, ale czy coś w tym 

kierunku będzie się działo, żeby ta szkoła utrzymała nabór? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja myślę, że nawet patrząc po minach 

naszych dyrektorów to widać, bo oni widzą też drugie preferencje uczniów i jaka 

jest sytuacja, także chyba raczej będzie dobrze w tym roku i jesteśmy dosyć 

spokojni, tu myślę Pani Dyrektor Wężowska, której chciałem też bardzo 

podziękować za tą pracę, też bardzo czuwa i pilnuje tego, że czasem jak najmniej 

dzieci nam poszło poza powiat, zresztą liczba jak co roku jest ponad 

zadeklarowanych, jak będzie to wrzesień pokaże. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, czy przeanalizował Pan zamysł 

przekazania działki Skarbu Państwa przy drodze dojazdowej do Skansenu do 

Lasów Państwowych? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może, żeby tutaj najpierw poproszę 

Panią Dyrektor Drzewiecką i Pana Dyrektora Kantorskiego, którzy od ponad roku 

zajmują się tym tematem, także może by zreferowali jak sytuacja przedstawia się 

od początku, jakie były nasze działania i jakie są nasze możliwości w ramach 

oczywiście przepisów. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo, tak jak Pan Starosta powiedział, temat lasu, działki z lasem 

przy Skansenie omawiamy już od roku czasu po tej burzy, która przeszła w 

ubiegłym roku. Sytuacja jest o tyle, jak gdyby skomplikowana, że jest to działka 

Skarbu Państwa, a żeby móc prowadzić na działce Skarbu Państwa, na której jest 

użytek leśny prawidłową gospodarkę leśną to trzeba mieć opracowany plan 

urządzenia lasu. Na ten moment Starosta, jako Skarb Państwa nie posiada takiej 

dokumentacji i trzeba by było wystąpić do firmy i zabezpieczyć środki finansowe. 

Poczyniliśmy tu z Panem Dyrektorem Kantorskim również rozmowy z 

nadleśnictwem, na podstawie których ewentualnie moglibyśmy tą działkę 

przekazać i tu może już Pan Tomek powie jak dalej się te losy potoczyły. 

Bynajmniej cały czas czuwamy, jeździmy na oględziny, patrzymy jak to wygląda, 
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bo faktycznie chcielibyśmy coś zrobić, no ale faktycznie bez dokumentacji 

urządzeniowej niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić dlatego, że w sytuacji 

takiej jak zadziałamy, a ktoś na zasadzie ,,uprzejmie donoszę” powie, że 

zrobiliśmy coś nielegalnie to nie chcemy też mieć problemów. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski: Z mojej strony może tyle, co 

mogę powiedzieć na ten temat, tam też ta działka została wydzielona w zeszłym 

roku, tam też był jeszcze zmieniony użytek, ponieważ ten las de facto zajmował 

większą część niż de facto był, wychodził ponad tą działkę, więc też musieliśmy 

doprowadzić do takiego stanu, że ten las jest faktycznie w tym miejscu, w którym 

jest tak. W ewidencji była taka sytuacja, że tego lasu było generalnie więcej niż 

de facto w terenie był, no ale jest to grunt Skarbu Państwa i w naszym odczuciu 

powinno to być przekazane w użytkowanie do Państwowych Lasów, wtedy oni 

tam mogą podejmować jakiekolwiek działania i dlatego no musimy się jeszcze 

tutaj zastanowić jak to zrobić, bo my na tą chwilę nie możemy prowadzić 

jakiejkolwiek działalności. 

Radny Jerzy Wolski: Miałem zabrać głos w tej sprawie, zapytać w wolnych 

wnioskach. Pani Dyrektor, ta wichura to przeszła w 2019 roku, 3 lata temu i ja co 

chwilę zadaję pytanie Panu Staroście, co w końcu zrobimy z tą drogą i z tym, co 

jest w Skansenie. Przez 1000 dni, ja powiedziałem w kwietniu, dosyć może ostro 

i burzliwie, efektu z tego tytułu nie ma żadnego. Porządek a raczej brak porządku 

w Skansenie to jest temat nie na ten moment, bo tam też trzeba się wreszcie wziąć 

za to, albo ktoś, kto zrobi to, ale teraz ta droga dojazdowa. Byłem przed chwilą, 

przed samą sesją pojechałem i tutaj się z Państwem nie zgadzam z tym. Co będzie, 

jeśli te Lasy Państwowe wpadną na tą drogę dojazdową? Tam jest co najmniej 

kilka drzew, które wiszą po prostu, gdzie stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. 

Nie wiem jak to nazwać. Przecież to wystarczy PSP czy kogokolwiek podesłać. 

W tym momencie, za chwilę zamykają tą drogę, nie ma prawa żaden klient 

dojechać, żaden wycieczkowicz do naszego Skansenu. No przecież to naprawdę 

urąga i teraz jeszcze tak, jedno, dwa, trzy, cztery drzewa padną, to co wtedy Pani 

Dyrektor zrobimy? Nie możemy tego sprzątnąć? Kto ma to sprzątnąć? Przecież 

tam jest bardzo niebezpiecznie od kilkudziesięciu miesięcy. Chodzi o zwykłe 

uprzątnięcie tego. Niech to sprzątną Lasy czy Wójt sprzątnie, czy Pan Starosta z 

kimś porozmawia. W tej chwili to już chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo 

na kilkuset metrach dojazdowej. Naprawdę, byłem 2 godziny temu, 

spodziewałem się po naszej piątkowej Komisji Gospodarczej, że może przez 

weekend ktoś znajdzie te 2 godziny czasu i ściągnie przynajmniej te chojaki, 

paronastoletnie chojaki, ja bym sam to na plecach wyniósł, no ale ktoś to do 

cholery musi zrobić. To jest bardzo niebezpieczne. 
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Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc zapytam 

Państwa z wydziału jaki jest stan na dzień dzisiejszy a dodam jeszcze Panie 

Starosto, że nie stanowi ten obraz wizytówki Pańskiej działalności. Jest nam po 

prostu wstyd, że stwarza Pan zagrożenie dla ludzi, którzy tam przebywają. Proszę 

się zastanowić nad tym, bo bezpieczeństwo obywateli jest przede wszystkim 

najważniejsze. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, ja nie wiem jak mam 

się ustosunkować do słów Pana Radnego Jacka Chudego, bo mam inny pogląd na 

tą sprawę. Natomiast nie uważam, żeby tam, ja tam byłem wczoraj i oczywiście 

ja rozumiem wasze, że musicie i to rozumiem i to do Radnego Wolskiego, okej. 

Natomiast no myśmy od razu po tej wichurze, przecież jak sprzątali i Wicestarosta 

może to potwierdzić, momentami nie mogliśmy nic zrobić. Nie mogliśmy tego 

drzewa z lasu zabrać, bo jak wiemy, jak się zabiera drzewo z lasu to potem się ma 

problemy i my tych problemów nie chcemy mieć. Robimy co możemy i tyle, 

postaramy się jak najszybciej. Ja rozmawiałem z nadleśniczym z Kutna, dzwonił 

do mnie bo rozmawiałem też z dyrektorem Lasów Państwowych w Łodzi, no i 

oni powiedzieli, że jeżeli tylko byśmy im przekazali to oni natychmiast, 

cokolwiek to znaczy wypowiedziane przez pracownika Lasów Państwowych 

słowo ,,natychmiast”, no to użył tego słowa natychmiast zrobią tam porządek. 

Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Mówi Pan, że robimy, a tak naprawdę to nic nie roimy od 

dwóch i pół roku długiego czasu i Pańskie ustosunkowanie się do tego, co mówię 

powinno odnieść się tylko i wyłącznie do tego zagrożenia, jakie stwarzają wiszące 

nad drogą konary czy pnie drzew i to wszystko. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie no, proszę mówić prawdę. Nad drogą 

żadne konary nie wiszą. Ja tam byłem wczoraj. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto podpowiem, jak będzie Pan chciał to Pan 

z tego skorzysta. Zły pomysł, żeby to przekazać do Lasów Państwowych, bo 

działka w tej części, gdzie jest las, no to jest las, natomiast w dalszej części powiat, 

ilekroć odbywają się duże imprezy w Skansenie, wykorzystuje tę działkę jako 

parking. 

Radny Michał Śliwiński: Teraz się nie odbywają. 

Radny Krzysztof Figat: Ale może będą się odbywać, to jedna rzecz. A druga 

rzecz, żeby to uporządkować to i Pan Starosta, żeby był bezpieczny, to proponuję 

tylko napisać pismo do Wojewody informujące o takim stanie i o wyrażenie 

zgody na uporządkowanie tego terenu, i będzie już Pan Starosta zabezpieczony, 

ponieważ starosta jednoosobowo wykonuje nadzór nad Skarbem Państwa. Tak 
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można zrobić i myślę, że nawet, jeśli ktoś się, jak to Pani Dyrektor powiedziała 

,,uprzejmie donoszę” coś takiego zrobi, to nie będzie tutaj takich rzeczy, które 

będą w jakikolwiek sposób szkodzić staroście. Tym bardziej, że nie jest to ani 

przycinka, ani wycinka, tylko usuwanie wiatrołomów. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję za radę, za wszystkie rady, 

z których skwapliwie staramy się korzystać, ale jeżeli idzie o pismo do Wojewody 

to myśmy już i telefonowali i rozmawiali i pisali z Wydziałem Nieruchomości 

Urzędu Wojewódzkiego. Ja może, jakby szczegóły to Pani Dyrektor bym 

poprosił, żeby powiedziała. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Szanowni Państwo tak, my po 

tej sytuacji dzwoniliśmy do Wojewody, dzwoniliśmy do Ministerstwa i zawsze 

pierwsze pytanie było takie: czy macie Państwo dokumentację urządzeniową dla 

tego użytku. Bez tej dokumentacji nie jesteście w stanie Państwo zrobić nic i my 

na nic nie wyrazimy zgody. Tak usłyszeliśmy i u Wojewody i w Ministerstwie. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym zaapelować, a wręcz wnioskuję do Komisji 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Pożytku Publicznego, taką mamy stałą komisję przy 

Radzie Powiatu, wnioskuję co byście pojechali, zobaczyli to, tak żeby to nie było 

od słówka do słówka, naprawdę zobaczcie, jak wygląda stan faktyczny. Komisja 

Gospodarcza była tam w kwietniu, także może krótko to trwało, ale ja bywam tam 

bardzo często i widzę co się działo, co się dzieje, a co może się jeszcze wydarzyć 

to jest strach pomyśleć. I zapraszam jeszcze miejscowe, lokalne media, niech 

naprawdę zrobią, pamiętam jak 3 lata temu był duży, obfity fotoreportaż w 

Nowym Łowiczaninie. Pokazane były zdjęcia, jaki krajobraz był po tej wichurze, 

która była. Naprawdę kilka no zdjęć to takie, które naprawdę aż kłuły w serca. 

Proszę zrobić ten fotoreportaż 1000 dni po tej wichurze. Oj będzie szokujące 

porównanie. 

Radny Krzysztof Figat: Ja rozumiem, że mamy pisma, które już zostały 

wystosowane do Wojewody, do Ministerstwa, w których prosimy o zgodę na 

uporządkowanie wiatrołomów i taką mamy odpowiedź?  

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Do Ministerstwa mamy pismo i 

mamy odpowiedź z tego Ministerstwa. 

Radny Krzysztof Figat: Ale rozumiem, że w tym piśmie zwracaliśmy się o 

uporządkowanie wiatrołomów. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Musiałabym wziąć teraz to 

pismo, bo ono jest w Skarbie Państwa. 
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Radny Krzysztof Figat: Bo to jest Szanowni Państwo kwestia bardzo istotna, 

czy my się zwracaliśmy o uporządkowanie wiatrołomów, które stwarzają 

zagrożenie, czy zwracaliśmy się na przykład o wycinkę czy porządkowanie jakieś 

inne niż usuwanie wiatrołomów, to jest bardzo istotne. Jeśli takie pisma mamy i 

odpowiedź taką mamy, przede wszystkim od Wojewody, bo tutaj Wojewoda jest 

pierwszym organem, także no myślę, że ani jedna ani druga instytucja, jeżeli 

będzie chodziło o uporządkowanie wiatrołomów, nie odpowie negatywnie. A jeśli 

odpowiedziała negatywnie no to bardzo dziwne. 

Radny Jacek Chudy: Ja wiem, że Skansen Panu Staroście nie leży całkowicie i 

najlepiej pewnie gdyby można byłoby go wydzierżawić Wojtkowi 

Brzozowskiemu, bo tam wtedy byłby porządek i należyty gospodarz. Chciałbym 

zapytać czy Państwo się orientowali, ile wynosi urządzenie tych 5 hektarów? Pan 

Starosta ma obowiązek urządzania lasów wszystkich, niezwiązanych z 

własnością Skarbu Państwa. Nie są to duże kwoty, bo pamiętam, że na kilkanaście 

wsi płaciliśmy za urządzenie po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale to 

przy dużych powierzchniach, dużym rozproszeniu tej lesistości, jaka tutaj jest w 

Powiecie Łowickim, te koszty za hektar nie były zbyt wiele. Czy Państwo 

jesteście zorientowani ile za tych kilka hektarów trzeba zapłacić? 500,00 zł, może 

400,00 zł a może 200,00 zł? 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Znaczy tak, takiej orientacji na 

chwilę obecną nie mamy, ale z tego, co pamiętam jak była robiona, no troszkę 

inna dokumentacja – inwentaryzacja stanu lasu dla Lasów Prywatnych, 2 lata 

temu, to wtedy tylko też była zdecydowanie mniejsza powierzchnia, zapłaciliśmy 

około 50 000,00 zł, a w 2016 roku, kiedy były robione uproszczone plany 

urządzenia lasu dla Lasów Prywatnych płaciliśmy wtedy ponad 300 000,00 zł, ale 

na teren całego Powiatu. No wiadomo, że teraz te stawki będą zdecydowanie inne 

tak, na pewno większe, ale na chwilę obecną nie mamy takiej orientacji.  

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, należy pamiętać, że o środki na 

takie działanie Starosta zwraca się do Wojewody, to nie jest z budżetu powiatu. 

Radny Jacek Chudy: Ta duża kwota, którą Pani wymieniła to przynajmniej za 

około 5 000 ha w Powiecie Łowickim. Tak, cały powiat, około, no ponad 5 000 

ha. Natomiast tutaj naprawdę, Szanowni Państwo zorientujcie się, bo zrobienie 

opisu taksacyjnego dla tej działki, która jest jedna, trwa to niewiele i te koszty też 

nie będą duże. Będziecie mieli możliwości posiadania tego uproszczonego planu 

urządzania lasu i zrobienia tego, co zgodnie z prawem należy zrobić. Dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego sprawozdania Zarządu? Jeżeli pytań nie ma – dziękujemy 

Państwu za wyjaśnienia, za informacje dotyczące. 

Członek ZPŁ Piotr Gołaszewski: Jeśli można to proszę o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:15 ogłosił przerwę w 

obradach LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 12:25 wznowił obrady 

LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 2 maja brałem udział w Marszu 

Patriotycznym z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja brałem 

udział w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 3 maja brałem 

udział w uroczystościach z okazji 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sapach, 23 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 13 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Jerzy Wolski: Widzę, że na sesji jest Pan Dyrektor Zbyszek Liberski z 

Wydziału Komunikacji, chciałbym zadać pytanie, tak informacyjnie. Tam jest 

spory galimatias wokół rejestrowania tych samochodów, pewnie wszyscy wiemy, 

bo tak i do nas, prywatnie docierają różne informacje. Pamiętamy jak ten system 

elektroniczny zafunkcjonował, troszkę te kolejki się odblokowały, a teraz znowu 

coś tam nie funkcjonuje i nawet dzisiejsze media, mam w ręku prasę, Pan 

Dyrektor zresztą doskonale wie, taki jest tytuł w Dzienniku Łódzkim: ,,Nawet 

Święty Krzysztof straciłby cierpliwość próbując zarejestrować samochód w 

łowickim Starostwie”. No i teraz na sam koniec, nie będę oczywiście cytował 

tego, proszę o wyjaśnienie jak to, co należałoby zmienić, żeby nie było takiego 

galimatiasu, jak ja nazwałem i na koniec Pan Dyrektor powiedział coś takiego: 

rada Pana Dyrektora Liberskiego - ,,Jeżeli ktoś ma problem z zapisaniem się 

telefonicznie czy internetowo, może przyjść do urzędu i albo od razu zostanie 

obsłużony albo zapiszemy taką osobę na wizytę”. Czyli może należy wrócić do 

starego? Poproszę o odpowiedź. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Poprosimy Pana Dyrektora 

Wydziału Komunikacji, Pana Zbyszka Liberskiego. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Dobrze, to jeszcze tylko tak na 

początek powiem, że w wersji internetowej było to ciekawiej napisane, bo 

napisano, że przerejestrowanie u nas pojazdu to cud. Uważam, że to jest standard. 

Przychodzimy do naszego wydziału, rejestrujemy ten pojazd i no tak jest. 

Natomiast jeśli chodzi teraz o ten rzekomy galimatias. Na początku, że tak 

powiem, no te 2 lata temu ustaliliśmy z Panem Starostą, że jednak odchodzimy 

od tego standardu, że przychodzi do nas każda osoba, która ma jakąś sprawę, ale 

to kończyło się tym, że no niektórzy spędzali cały dzień w tej kolejce – 7-8 godzin 

tak, a jeszcze jak ktoś miał w dokumentach źle, no to jeszcze nic nie załatwił. 

Wiadomo, że decydującym był covid, gdzie trzeba było coś zrobić z problemem 

ludzi, którzy non stop kupowali pojazdy, natomiast obostrzenia były takie, że nie 

można było im w jakiś tam bardzo sensowny sposób pomóc, więc Panowie 

Starostowie zdecydowali, też po mojej prośbie o to, żebyśmy jednak przeszli na 

bardziej nowoczesne środki, czyli zapisy internetowe. I teraz tak: nie uważam, że 

tu jest jakiś galimatias. Przyjęte są zasady, bo to jest tak, że jeśli ktoś wejdzie na 

tą stronę naszą internetową, próbuje się zapisać i przekartkowując kolejne strony, 

że tak powiem, na tej stronie widzi, że nie ma już żadnego terminu do końca roku. 

Natomiast to jest tak, że ten system zbudowany jest w ten sposób, żeby właśnie 

nie uwalniać całego roku, bo to będzie na zasadzie takiej, że ktoś zainteresowany 

kliknie sobie na listopad, a bo może wtedy sobie coś kupię, to sobie zajmie 

miejsce. System zbudowany jest w ten sposób, że dzisiaj mamy 25 maja i dzisiaj 

został odblokowany dzień 17 czerwca, czyli jakby każdy mijający dzień 

powoduje, że wypuszczamy kolejny dzień. Zainteresowanie jest, owszem, bardzo 

duże, zwykle około 10:00 już znikają te numerki, ale ponieważ mamy teraz te 

przepisy covidowe, które powodują i ludzie też tego nie do końca rozumieją. 

Oczywiście po wytłumaczeniu rozumieją to, że my nie mamy 30 dni. Przepisy 

covidowe cały czas mówią, że mamy 60 dni na zarejestrowanie pojazdu i do tego 

czasu, chociaż nie wykonamy tej czynności, to jest wszystko w porządku. Jadąc, 

policja nie będzie, jeżeli będziemy mieli ważny przegląd, ważne OC, nie będzie 

miała co do tego żadnych obiekcji. I teraz powiem to, czego Pani nie napisała 

niestety w tym artykule i bardzo boleję, bo może za długo mówiłem, może nie 

było miejsca. Istnieje jeszcze opcja taka, że bardzo często, to jest do 20% zapisów 

dziennie, ludzie rezerwują numerki i po prostu nie przychodzą na te numerki. 

Żeby nie było tak, że wydział stoi i jest pusty korytarz, więc ustaliliśmy tak, jeśli 

ktoś przychodzi, powie, że ma sprawę, jeśli sprawa jest bardzo pilna, to ona jest 

załatwiana bez względu na wszystko, nawet u nas w pokoju czy Pani Dyrektor 

czy ja załatwimy tą sprawę. Natomiast, jeśli jest jakiekolwiek okienko to nasza 
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operatorka systemu natychmiast wbija tą osobę i ona jest przyjmowana. 

Wiadomo, że jeśli przyjdą wszystkie osoby, to ta osoba może poczekać pół 

godziny, godzinę, natomiast poza tym przykładem z gazety, powiem szczerze, ta 

osoba do mnie nie trafiła, więc ciężko mi się wypowiadać. To jest to, co napisała 

Pani redaktor. Nie miałem przyjemności z tą osobą porozmawiać, nie miałem 

przyjemności jej wysłuchać, więc nie wiem jak to było. No zdarza się, że jeśli 

jeden z operatorów systemu czy informacji, bo ludzie mają urlopy, ludzie mają 

zwolnienia, jeśli zostaje jedna osoba, a informacja też wydaje dowody 

rejestracyjne, siłą rzeczy jak udziela informacji przy okienku, nie da się 

jednocześnie odebrać telefonu i udzielić informacji. No jeśli jest to, nie neguję 

tego, że ktoś próbował kilka razy, mogło się przy nieszczęśliwym układzie tak 

zdarzyć. Więc osoby, które przyjdą do wydziału, nie ma takiej opcji, żeby one 

tego dnia nie zostały obsłużone tak. Jest jeszcze jedna opcja, do której też na 

początku były zarzuty. Staraliśmy się wszystkich traktować jednakowo, no jednak 

po tym miesiącu stwierdziliśmy, że faktycznie no nie każdy 60-latek miał dostęp 

do internetu, miał z tym do czynienia, więc przyjęta zasada jest taka, że w 

przypadku tych osób – jak mówię, 60 plus, nie ma takiej opcji - nie dostaję kartki 

z zapisem, przychodzi do nas, jeśli nie pasuje mu dany dzień, nasz operator sam 

go zapisuje do systemu. A odpowiadając na to ostatnie pytanie: myślę, że powrót 

do poprzedniego systemu, gdzie przychodzimy, czekamy po kilka godzin i 

załatwiamy sprawę, no zniweczyłby nasze wysiłki dwuletnie. Ja wiem, że był 

Covid, były różne rzeczy, pewnie by to już było dawno unormowane, ale co 

chwilę się coś wydarza. Teraz mamy uchodźców z Ukrainy, możecie Państwo 

wierzyć, że czasami jest to 30% klientów dziennie. Od kiedy Ukraina zniosła cło 

na pojazdy jest szturm na Ukraińców, którzy kupują pojazdy i wywożą je za 

granicę, tak. Mamy dodatkowe rzeczy przy kierowcach, też prowadzą kartę 

kierowcy zawodowego dla obcokrajowców, szczególnie dla Ukraińców, też 

musieliśmy oddelegować jednego pracownika do tego zajęcia, dlatego mówię, 

bardzo ubolewam, że taki przypadek się zdarzył, że trafiliśmy tak wysoko, żeby 

to było w Dzienniku Łódzkim. Wydaje mi się, że jest to jednostkowy przypadek. 

Wiemy, że wydziałów komunikacji nigdy się nie kocha, tak. Są to tego rodzaju 

wydziały, że chociażbyśmy serce oddali to każda osoba, która nawet i nie z naszej 

winy czegoś nie zarejestruje, będzie miała pretensje do wydziału komunikacji, 

także… A być może, myślę, że nie będą lubić nas jeszcze bardziej bo niestety 

skończył się Covid i musimy zacząć nakładać kary pieniężne za niewyrobienie 

się w terminach, tak. Staramy się tych ludzi informować, natomiast no może być 

tak, że ktoś te kary finansowe będzie dostawał, więc te wydziały komunikacji nie 

będą lubiane jeszcze bardziej. 
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Radny Michał Śliwiński: Właśnie Panie Dyrektorze, Pan najpierw powiedział, 

że jeszcze obowiązują przepisy covidowe a teraz na koniec Pan powiedział, że już 

kary mogą być, to w końcu te przepisy covidowe są? Bo tak, policja tak naprawdę 

teraz już nie musimy mieć dowodu rejestracyjnego tak, bo ostatnio miałem 

kontrolę, także nawet dowodu rejestracyjnego nie chcieli, tylko samo prawo 

jazdy, także myślę, że w tym przypadku akurat nie byłoby żadnego problemu czy 

to miękki czy ten, patrzą że jest zarejestrowany a mogę jechać czyimś 

samochodem, tutaj faktycznie, ale czy te kary jednak będą wchodziły czy nie. I 

drugie jeszcze – nie przesadzajmy, że ta gazeta, która napisała to jakiś tam 

autorytet, także tutaj tym się Pan nie przejmuje. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Nie wyraziłem się zbyt ściśle, 

zniesiono stan Covidu, natomiast cały czas zostało to zagrożenie covidowe. Nie 

zmieniają się nam terminy w sensie tym, że nie wróciliśmy do 30 dni, tylko 

zostało cały czas 60. Natomiast z racji tego, że nie ma już takiej sytuacji, że nie 

ma maseczek, nie wchodzimy tak, więc do tej pory dało się bronić tych ludzi 

przed kolejkami, właśnie tym stanem Covid-u. No w tym momencie jakby nasza 

ostatnia ochronka padła i musimy zacząć stosować ustawę. A co do drugiego 

Panie Radny, to naprawdę takie artykuły bolą, więc może to naprawdę nie było 

miłe, szczególnie jeśli Pani redaktor według mnie najciekawszą część naszej 

odpowiedzi, która nas broni nie zamieszcza w artykule. Znaczy broń Boże nie 

posądzam o stronniczość. Ja myślę, że zabrakło miejsca na cały tekst. Wybrała 

więc to, co uważała. Wiadomo, że w artykule musi być ciekawie, żeby ktoś go 

przeczytał tak. Jak ktoś napisze, że wszystko jest okej, no to co w tym ciekawego. 

Panie Przewodniczący, jeśli jeszcze mógłbym tutaj za pośrednictwem jedną 

informację przekazać: zmienia się w lipcu wzór dowodu rejestracyjnego. On 

fizycznie dla osoby postronnej nie będzie się niczym różnił, bo tam są nowe 

zabezpieczenia wodne przed podrobieniem tego typu rzeczy, natomiast jest 

obowiązek, że każdy z nas kto zarejestrował pojazd, no niektóre dowody leżą 

bardzo długo, no bo już nie wozimy ich, więc tam nie ma takiego ciśnienia, żeby 

do urzędu przychodzić i odbierać go. Natomiast każdy kto nie odbierze do 11 

lipca dowodu, który został wydany teraz, czyli po tych starych zasadach może go 

odebrać 11 lipca, ale będzie musiał zapłacić za nowy dowód rejestracyjny. Czyli 

ten jakby 11 do niszczarki i na koszt klienta wydziału komunikacji. Te dowody, 

które są już teraz do odbioru, jest taki okres przejściowy do lipca, natomiast jeśli 

ktoś nie odbierze tego dowodu do 11 lipca no to mówię, on jakby traci ważność i 

na jego koszt musi być zamówiony świeży. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, chodzi przede 

wszystkim o to, że przecież tylko i wyłącznie ci wszyscy, którzy złożyli 
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dokumentację otrzymali informację, że ich dowód jest do odbioru, do 11 lipca 

tego nie zrobili, więc muszą sobie jeszcze raz za ten dowodzik zapłacić tak. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Dowody wydajemy też bez 

zapisów. Ostatnio była taka akcja informacyjna, też na naszej stronie powiatowej 

Facebooka, że zrobiliśmy jakby taki test, 3-dniowy, bez żadnej informacji, każdy 

o dowolnej porze mógł przyjść, ten dowód odebrać tak. Wydaje mi się, że tutaj 

też dopóki media, ale takie już ogólnokrajowe nie będą nagłaśniały tej sytuacji, 

no to będziemy mieli znowu problem, tak jak 2 lata temu był problem, że w 

grudniu mieliśmy po 400 osób w kolejce. Także może być taka sytuacja, że 

początek lipca będzie oznaczał, że te kolejki będą bardzo duże, bo wszyscy 

usłyszą tą informację o tych dowodach i wszyscy na gwałt będą chcieli je odebrać, 

tak. Dziękuję bardzo. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, ja chciałbym 

Państwu kilka tematów przedstawić, które teraz realizujemy. Nie spotykamy się 

wszyscy razem na komisjach, tylko właśnie to jest taka okazja na sesji. To, żeby 

też wszyscy Państwo wiedzieli, jakie też są plany do zrealizowania, jakie mamy 

plany na ten rok, ale także i na kolejne lata. Zacznę może od tych inwestycji 

drogowych, ponieważ już Pan Starosta powiedział, że niedługo będzie ogłoszenie 

programu i wyników tego programu, może nie ogłoszenie programu, tylko 

ogłoszenie wyników. Mamy nadzieję, że również uda się Gminie Łowicz uzyskać 

dofinansowanie, bardzo już długo w tej gminie nie jest wykonana nawierzchnia 

traktu i także jestem w stałym kontakcie również z Panem Wójtem Jarosławem 

Papugą i byśmy chcieli oczywiście dopełnić tej współpracy, która została 

zawiązana jeszcze przez poprzedni Zarząd, jeżeli chodzi o połączenie Łowicza z 

Nieborowem. To był dobry pomysł i dlatego też będziemy chcieli tą inwestycję 

realizować. Pan Krzysztof Górski, również radny też tak naprawdę z tej 

miejscowości, więc będziemy chcieli tą inwestycję, która była planowana, jeżeli 

będzie taka możliwość i te środki znajdą się to zrealizować, a jeżeli nie będzie w 

tym programie, to na pewno będziemy ubiegać się w kolejnych programach, 

ponieważ jest to tak naprawdę patrząc po Gminie Nieborów to jeden z 

najważniejszych łączników turystycznych - połączenie Łowicza z Nieborowem i 

tak naprawdę jeszcze dodatkowo tą ścieżką rowerową. Jeżeli chodzi, Szanowni 

Państwo również o inwestycje, to powiem kilka słów o służbie zdrowia i szpitalu, 

ponieważ też są pytania i żeby Państwo mieli świadomość, w którą stronę 

zmierzamy, to na chwilę obecną mamy takie założenia z dyrekcją, aby zdobywać 

oczywiście środki na różne inwestycje. Natomiast mamy w założeniu, aby 

wykonawca projektu przedstawił nam wszystkim projekt nowej Izby Przyjęć. Jest 

już pewna koncepcja, możliwe, że w przyszłym miesiącu Państwu byśmy 

przedstawili także na Komisji Zdrowia, żebyście wiedzieli jak by ten nowy 
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budynek wyglądał, ponieważ no to nie jest inwestycja Zarządu, tylko całej Rady, 

a także i będą tam również pracować i leczyć się osoby z naszego powiatu oraz z 

zewnątrz, więc to jest na pewno również stale analizowane przez dyrekcję, ale 

także i wybraną przez dyrekcję kadrę, ponieważ nie przedstawiamy tych 

projektów opinii publicznej ani całej kadrze medycznej. Są wybrane osoby, które 

będą predysponowane na Izbę Przyjęć, na SOR, które pracują też w innych 

szpitalach na SOR-ach, więc w tej chwili razem z projektantem takie spotkania 

odbywają się i wnosimy różne uwagi. Ostatnio również spotkaliśmy się w takiej, 

można powiedzieć dodatkowo Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aby 

przemyśleć drogę wewnętrzną w szpitalu z drogami w mieście. To też jest taka 

inwestycja, która musi być również w porozumieniu np. z Naczelnikiem Ruchu 

Drogowego i dlatego też o tym chciałbym Państwu powiedzieć. Możliwe, że w 

przyszłym miesiącu przedstawimy jak wygląda taka koncepcja, ponieważ 

zbliżamy się, jeszcze raz mówię, do stworzenia tego projektu, jak będzie projekt 

gotowy to będziemy chcieli oczywiście w tym roku jeszcze ogłosić przetarg i 

inwestycja będzie kilkuletnia, więc żeby wszyscy radni, jakby zaakceptowali ten 

projekt, żeby nie było rozbieżności zdań, ponieważ ta Izba Przyjęć będzie mogła 

również być w przyszłości SOR-em. Jesteśmy na liście w województwie łódzkim, 

gdzie taki SOR ma powstać, jesteśmy wpisani w ten harmonogram, natomiast na 

chwilę obecną nie podejmujemy decyzji, aby uruchomić od razu SOR, ponieważ 

widzimy, jakie są problemy kadrowe. SOR ma to do siebie, że musi mieć też 

dodatkowe zaplecze ortopedyczne, całodobowe i dlatego też chcemy spokojnie 

uruchomić ten oddział. Jeżeli będziemy mieli siły, aby uruchomić SOR, to w 

następnej kolejności oczywiście będziemy mogli to zrobić, więc cała koncepcja 

będzie tak stworzona, cały projekt, aby mógł to być dobry SOR. Na ten czas 

oczywiście, bo zmiany jak widzimy wszyscy w tej służbie zdrowia są dynamiczne 

i ten budynek będzie mógł również być rozbudowany o kolejne piętra, jeżeli będą 

takie potrzeby. Tam będziemy mogli, może będą takie środki, aby otworzyć jakiś 

ZOL czy Oddział Paliatywny, bo te potrzeby widzimy są ogromne, dlatego też 

będzie można dobudować na tym budynku dodatkowe piętra. Jak wiecie też 

jesteśmy w kontakcie z Burmistrzem, jeżeli chodzi o zamianę działek koło 

szpitala, działek miejskich i ta wymiana można powiedzieć na chwilę obecną 

idzie w dobrą stronę. Jest wstępne porozumienie, natomiast jeszcze ważne, aby w 

mieście nastąpiła zmiana zagospodarowania przestrzennego, aby te działki 

wszystkie mogły służyć usługom zdrowotnym. Wtedy, jeżeli będziemy mieli te 

działki, będziemy mogli zaprojektować lądowisko dla Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, ale także i co ważne zrobić parking dla pacjentów, ponieważ jak 

sami widzicie, przyjeżdżacie do szpitala to jest tam niestety duży problem przy 

szpitalu. Wiele osób mówi, że na teren szpitala nikt nie powinien wjeżdżać i tak 

się dzieje w większości szpitali, że tak jak i inne ośrodki zdrowotne mają to do 
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siebie, że tam powinny wjeżdżać karetki czy też grupy, które docelowo mają 

przywieźć jakieś materiały dla szpitala. Kiedyś było to na pewno już 

procedowane, bo sam pamiętam, że też była rogatka, ten parking był zamykany. 

Natomiast, jeżeli otrzymamy działki od miasta, wtedy to ułatwi zorganizowanie 

tego parkingu przy szpitalu, więc to będzie kolejny projekt, który mam nadzieję, 

że w tej kadencji uda się zrealizować. Jeżeli chodzi o inwestycje, dodatkowo w 

szpitalu to Pani Dyrektor również zabiega o dofinansowanie. Złożyła już jeden 

projekt, ale o tym nie będę też opowiadał, bo tutaj to już są plany Pani Dyrektor, 

która powinna już o tym mówić, natomiast złożyła jeden wniosek, też będzie 

składać kolejny, który umożliwi otrzymanie środków również na chirurgię, bo o 

chirurgii nie zapominamy i będziemy na pewno chcieli, jeżeli ten program 

krajowy ,,Plan odbudowy” będzie miał jakby w swoim harmonogramie 

możliwość pozyskania środków na szpital, to na pewno będziemy chcieli 

pozyskać takie środki na służbę zdrowia, więc to mogę Państwu przekazać, że o 

chirurgii nie zapominamy i też będziemy chcieli ją wyremontować. Natomiast na 

chwilę obecną odbywa się remont, jeżeli chodzi o pomieszczenie diagnostyczne, 

tam, jak już zauważyliście Państwo w mediach, było to przekazane, nowy rentgen 

przyjechał, on w tej chwili jest instalowany, potem trwa cała procedura kalibracji 

tego urządzenia. Powiat Łowicki też jakby dołożył dużą cegiełkę do tego razem z 

miastem, Burmistrz też przekazał środki, które otrzymał ze środków covidowych 

– 400 000,00 zł. W sytuacji, jak już będzie ta cała praca ukończona to na pewno 

Państwa poinformujemy. Jeżeli będziecie Państwo chcieli przyjść, zobaczyć to 

nowe pomieszczenie, to będziecie oczywiście mogli przyjść i również cieszyć się 

wspólną naszą inwestycją. Jeżeli chodzi o problemy to one oczywiście są dużo 

większe, głównie jak wiecie kadrowe. Ja Państwu mówię akurat o tym, co my 

możemy robić, tak. Jeżeli chodzi o kolejną inwestycję, ważną, to jest kotłownia. 

Ta kotłownia jest w złym stanie, dlatego też wybraliśmy firmę, która 

przeprowadzi koncepcję budowy kotłowni, ale w kilku założeniach, czyli 

kotłowni w 3 budynkach i kotłowni w 1 budynku – tam, gdzie jest kotłownia, a 

także kotłowni kontenerowej. Ta firma nam przedstawi plan, w którym my 

będziemy mogli potem zaakceptować lub wybrać z tych 3 propozycji, więc 

będziemy chcieli tą koncepcję dlatego zrobić, aby później tak jak to robimy 

obecnie przy Centrum Usług Wspólnych przeprowadzić przetarg ,,Zaprojektuj i 

wybuduj”, ponieważ te środki, które teraz są, widzimy jednak opierają się w dużej 

mierze właśnie na takich sprawach przetargowych, jak ,,Zaprojektuj i wybuduj”. 

Nie wszystkim się to podoba oczywiście, ale takie są regulaminy narzucone i 

dlatego na chwilę obecną będziemy mieli koncepcję, która pozwoli złożyć 

wniosek mając wiedzę, w którą stronę idziemy, ponieważ na chwilę obecną jest 

kilka założeń. Rozmawiałem z Wydziałem Inwestycji w naszym Starostwie i z 

tego miejsca prosiłbym również, jeżeli chodzi o Wydział, to o wsparcie Dyrektora 
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Inwestycji i Zamówień Publicznych, który od wielu lat tutaj prowadzi inwestycje, 

dobrze je prowadzi, o wsparcie duchowe bardziej, żebyście go wspierali, 

ponieważ musi odpocząć. To jest bardzo ważne słuchajcie, wspierajcie go, 

ponieważ potrzebuje tego wsparcia. I rozmawiając w Wydziale Inwestycji i 

Zamówień Publicznych są różne zdania: czy kotłownia powinna być w jednym 

pierwszym miejscu czy w każdym oddzielnym budynku, więc jakby mam 

nadzieję, że tutaj też dojdziemy do konsensusu i będziemy wiedzieli, w którą 

stronę powinniśmy iść. Dalej, jeżeli chodzi Szanowni Państwo o inwestycje to też 

się okaże… bo głosu mi braknie, więc jeżeli chodzi o inwestycje to tak to 

wygląda. Jeżeli macie Państwo jeszcze pytania, ponieważ na pewno macie 

mnóstwo pytań, natomiast z tego miejsca, bo mówiłem dużo o szpitalu, bardzo 

dziękuję Pani Dyrektor jeszcze raz, ponieważ doba pandemii pokazała, że jest to 

dyrektor, który jest wytrwały, który wytrzymuje stres, presję. W wielu miejscach 

były różne zmiany, różne problemy, wielkie problemy, my przeszliśmy w miarę 

ten okres spokojnie, dlatego Pani Dyrektor, dziękuję z tego miejsca i pewnie 

wszyscy radni też już dziękowali. Jeżeli są pytania to proszę. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, może zróbmy 10 minut 

przerwy, dobrze? Ja, z całym szacunkiem Panie Starosto, ale już tak, żeby 

darować Panu głosu przynajmniej, Pańskich strun. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:00 ogłosił przerwę w 

obradach LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:10 wznowił obrady 

LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze wolne wnioski i 

sprawy różne? 

Radny Krzysztof Figat: Pytanie do Pani Skarbnik – wolnych środków z zeszłego 

roku na ten moment ile mamy? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Wolnych środków pozostało nam 

614 000,00 zł. 

Radny Krzysztof Figat: Nie bardzo przypominam sobie, żebyśmy wyprowadzali 

środki, a na zeszłej sesji było 1 000 360,00 zł. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Na dzisiejszej sesji podjęliście Państwo 

uchwałę, w której zwiększaliśmy, nawet nie z wolnych środków, tylko z 

nadwyżki budżetowej 500 000,00 zł na odsetki i 280 000,00 zł na wynagrodzenia, 

w zmianach budżetowych były. 
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Radny Krystian Cipiński: Pytanie do Zarządu, w związku ze zbliżającym się 

sezonem wakacyjnym. Mamy bardzo ładnie przygotowaną i to trzeba przyznać, 

bardzo ładnie przygotowaną plażę nad Bzurą i ona już w fajny sposób 

zafunkcjonowała w zeszłym roku i pewnie to wszystko jeszcze nabierze rozpędu 

w tym roku, ale pytanie czy Zarząd planuje organizację konkursu na dzierżawę 

czy też przetargu na dzierżawę fragmentu tego terenu, wzorem Baru Plaża, jaki 

był na początku funkcjonowania tej plaży? Mieszkańcy o to pytają, to też nie jest 

tylko i wyłącznie moje zdanie, mieszkańcy o to pytają, bo póki co plaża jest i 

fajnie tam się przejść, odpocząć, ale no brakuje czegoś jeszcze takiego na stałe, 

żeby bo między wierszem może to wybrzmiało, ale no brakuje czegoś faktycznie, 

żeby tam spędzać jeszcze milej czas po prostu. Dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowny Panie Radny, jeżeli są takie 

propozycje właśnie, o których Pan mówi, prosiłbym skierować je najpierw do 

osoby, która obecnie pełni obowiązki dyrektora i z nią porozmawiać. Jeżeli to 

będzie jakby zaakceptowane przez Centrum, to tutaj nie widzę problemu, 

żebyśmy jakiś teren mogli wydzierżawić. Tylko tam jest taka procedura, że trzeba 

poinformować Wody Polskie i ta instytucja, która będzie np. prowadziła 

działalność gospodarczą, musi do nich odprowadzić jakiś podatek, więc tutaj 

jakby taka procedura. Ona tak wygląda, że pieniądze będą odbierane przez Wody 

Polskie, ale to prosiłbym mówię, do osoby, która teraz pełni obowiązki dyrektora 

i z nią porozmawiać i jeżeli będzie konsensus, to ja nie widzę problemu, ponieważ 

to Centrum teraz ma pod sobą tą plażę. Dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: Dziękuję za udzielenie informacji. Ja w okresie 

międzysesyjnym złożyłem interpelację poprzez maila, wysyłając ją na sekretariat, 

właśnie w tej sprawie, więc ja nie wiem czy już dotarła, do Przewodniczącego 

dotarła, więc być może już nie trzeba kierować kolejnego pisma, może ta po 

prostu interpelacja załatwi sprawę. Ja tam poruszyłem jeszcze jeden temat, 

właściwie też mieszkańcy są złaknieni imprez, przede wszystkim takich, które 

gdzieś tam no są związane z tańcem, z muzyką, a tam jest bardzo wdzięczna 

przestrzeń do tego, żeby coś takiego organizować. Tym bardziej, że takie imprezy 

nie wymagają wielkich nakładów finansowych, więc ja tutaj podpowiadam, 

oczywiście nie nalegam, ale jeżeli Zarząd by się i oczywiście Centrum Promocji 

skłoniło ku temu, żeby takie imprezy organizować w sezonie wakacyjnym, to 

byłoby w punkt i polecam. Dziękuję.  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Oczywiście jak najbardziej te wydarzenia 

byłyby przez nas akceptowane, natomiast jeszcze raz mówię, jednostką, pod którą 

podlega teraz plaża jest Centrum Promocji i tak było jak Powiat przejął plażę od 

Miasta. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, aby ta plaża tętniła życiem. 
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Oczywiście przed Covidem były tam wydarzenia robione, jak wszyscy Państwo 

pamiętacie była muzyka. Mam nadzieję, że w tym roku również ta plaża będzie 

miejscem, gdzie mieszkańcy powiatu, a także turyści będą mogli przyjść i 

odpocząć. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, uporządkujmy pewną rzecz, bo ja nie 

wiem do kogo mają się radni zgłaszać, bo tak, Pan mówi do Centrum Promocji, 

bo to Centrum Promocji za to odpowiada, no ale my, jako radni zwracamy się do 

Zarządu, a Centrum Promocji podlega pod Zarząd tak, także myślę, że tutaj 

właściwa jest ścieżka Radnego Cipińskiego. Także tutaj niech Pan nas nie 

odpycha, tylko wy jesteście decydentami co robi Centrum, jako Zarząd. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Figat: Ja tylko tak gwoli informacji: ta plaża jest na terenie, na 

gruntach Skarbu Państwa. Czy Centrum to ma umowę ze Skarbem Państwa na 

użytkowanie tego gruntu? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Radny, plaża jest na gruntach Wód 

Polskich RZGW Warszawa i Centrum ma umowę z RZGW. 

Radny Krystian Cipiński: Ja jeszcze chciałbym się tylko upewnić, bo to nie 

wybrzmiało. Czy moja interpelacja spotka się z jakąś taką konsekwencją, że no 

gdzieś temat zostanie zainicjowany w Centrum Promocji, czy dostanę odpowiedź 

,,proszę kierować pismo do Centrum Promocji”? Pytam po prostu tak typowo 

organizacyjnie, bo czas ucieka i warto by było zacząć cokolwiek działać. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Oczywiście, tak jak zawsze będzie 

odpowiedź na interpelację, a teraz jest procedowana interpelacja. 

Radny Krystian Cipiński: Żeby była jasność, ja po prostu zrozumiałem, że i tak 

jak Pan Radny Śliwiński tutaj mnie poparł, że no tematem zajmuje się Centrum 

Promocji, więc prośbę powinien kierować do Centrum Promocji, więc jeżeli już 

nadałem tok jakiś sprawie, no to chciałbym, żeby to się jakoś potoczyło w miarę 

sprawnie, bo spodziewam się, że mogę otrzymać podobną odpowiedź na piśmie 

od Zarządu, co wydłuży mocno czas jakichkolwiek działań. 

Radny Michał Śliwiński: Dobrze, to ja tylko tak doprecyzuję: interpelację 

składamy do Zarządu, Przewodniczącego, Zarząd kieruje tą interpelację do 

Centrum, Centrum odpowiada Zarządowi, Zarząd przekazuje odpowiedź do 

Przewodniczącego i my dostajemy. No taka jest forma, innej formy nie ma. Radni 

nie biegają po jednostkach organizacyjnych, nie składają zapytań. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Prawidłowa interpretacja. Czy są 

jeszcze wolne wnioski i sprawy różne? Nie widzę. 
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Ad. pkt 14 

Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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