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PROTOKÓŁ Nr LII/22 

z obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 czerwca 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 LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

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

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok i 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu 

Łowickiego wotum zaufania. 

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata 

Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego 

,,PomagaMY”. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

16. 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. 

17. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan 

dróg i mostów w Powiecie Łowickim. 

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 LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LII 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 uwagi do porządku obrad?  
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu chciałbym wprowadzić w punkcie 15 punkt: Uchwała w 

sprawie zajęcia stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w 

Warszawie Oddział w Łowiczu. Nadmienię tylko, że intencją naszą było to, żeby 

ta uchwała znalazła się w porządku dostarczonym wcześniej, ale to była 

inicjatywa Radnego Krzysztofa Górskiego i tam po prostu mieliśmy małe obsuwy 

czasowe w komunikacji i dlatego w takim trybie na sesji tą uchwałę będziemy 

wprowadzać. My jako Zarząd wniosek tu złożyliśmy o wprowadzenie do 

porządku obrad tej uchwały, natomiast pytania i przedstawienie uchwały to może 

zostawię Radnemu Krzysztofowi Górskiemu. Dziękuję bardzo. 

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

porządku obrad? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad w punkcie 15 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie zajęcia stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w 

Warszawie Oddział w Łowiczu. /Zał. Nr 3/ 

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

obecny niegłosujący: K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 15 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum 

Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.  

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

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

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok i 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu 

Łowickiego wotum zaufania. 

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2021 rok. 
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7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata 

Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego 

,,PomagaMY”. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w 

sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w 

Łowiczu. 

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. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan 

dróg i mostów w Powiecie Łowickim. 

19. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

21. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  
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22. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z LI Sesji 

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

Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok i 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu 

Łowickiego wotum zaufania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To, co powiedzieliśmy miesiąc 

temu, każdy z Państwa Raport otrzymał, była zapowiedź, że na kolejnej sesji 

czerwcowej Raport będzie przedmiotem debaty, dyskusji i myślę, że jest to dzisiaj 

właściwy czas, żeby taką debatę prowadzić. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

radni, może wzorem lat ubiegłych ja omówię w najważniejszych punktach 

używając pomocy takich nowoczesnych, to co działo się i co było najważniejsze 

w zeszłym roku. Od razu na wstępie chciałbym bardzo podziękować Wydziałowi 

Organizacyjnemu, Paniom z Biura Rady i wszystkim, którzy przygotowali ten 

Raport i prezentację, dzięki której pewne rzeczy w sposób szczególnie dla nas 

ważny zostaną Państwu w pigułce przedstawione. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek prezentację podsumowującą działalność 

Zarządu Powiatu Łowickiego w 2021 roku. /Zał. Nr 4/  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Rozpoczynamy 

dyskusję. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Wysoka Rado, trzeba przyznać obiektywnie patrząc, że ten rok był rokiem 

owocnym i to nasz klub radnych Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki docenia i na 

pewno to zaowocuje też w głosowaniu nad Raportem, właściwie konkretnie nad 

wotum zaufania, tylko jeden tutaj jest aspekt, który chciałbym, żeby wybrzmiał. 

To, co robi Zarząd jest przez nas dobrze oceniane. Chcielibyśmy też dać jasny 
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sygnał, że inicjatywy, które wywodzą się z naszego klubu, wychodzą od 

poszczególnych radnych czy też są po prostu podpisane jako inicjatywy w ramach 

komitetu Łączy nas Łowicz, żeby one wreszcie były gdzieś dostrzegane. Mamy 

taką sytuację, że właściwie na przestrzeni ostatnich lat, od momentu, kiedy 

funkcjonuje obecna kadencja, chyba żadna z interpelacji czy wniosków nie 

została rozstrzygnięta pozytywnie. To nie świadczy o tym, że one są kiepskiej 

jakości czy pomysły są być może chybione, tylko poniekąd jest to jakiś taki mur, 

który jest między nami a wypadałoby go wreszcie skruszyć a to będzie tylko z 

pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Powiatu Łowickiego. To jest tyle tytułem 

podsumowania ubiegłego roku, roku, który naprawdę imponuje i tutaj jeszcze raz 

wyrazy uznania w kierunku Zarządu Powiatu. Kibicujemy i oby tego sufitu w 

przyszłości brakło i żeby stale te wartości na słupkach rosły. A jeszcze też warto 

podkreślić to, jak fajnie ten Raport został przygotowany i tutaj wielki ukłon w 

kierunku osób, które nad Raportem pracowały. Jest to opracowanie 

interdyscyplinarne i to też się nie da tak po prostu samemu to zrobić, więc tutaj 

wyrazy uznania dla wszystkich jednostek powiatowych, komórek 

organizacyjnych za to, że te cząstkowe materiały przygotowały a finalnie Biuro 

Rady ten Raport tak pięknie opracowało. No i chyba Biuro Rady również 

opracowało w bardzo fajny sposób tą prezentację tak? Wydział Organizacyjny, tu 

już w całości, Pan Jarosław, wszyscy łącznie, to już naprawdę wyrazy uznania. 

Dziękuję serdecznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Radna Katarzyna Szkup: Zgadzam się z przedmówcą – Radnym Krystianem 

Cipińskim, że rzeczywiście zależałoby nam bardziej na tym, żeby troszkę tych 

naszych racji, no spojrzeć na nie bardziej przychylnym okiem. Zgadzam się 

również, że ten rok także był bardzo owocny i gratuluję wszystkim osobom, które 

pracowały nad tym Raportem, ponieważ my w swojej pracy zawodowej również 

Raport piszemy, więc wiemy jaka to jest ciężka praca zebrać ten cały materiał w 

całość i żeby on wyglądał tak profesjonalnie, jak ten przedstawiony nam już 

któryś rok z kolei. Ja jeszcze w temacie Szkoły Rodzenia, bo tutaj pojawiło się 

zdjęcie, a że te tematy są dla mnie od niedawna dosyć bliskie, okołoporodowe, 

już zaznaczałam między komisjami Panu Staroście i mam taką serdeczną prośbę 

do Zarządu i też do Pani Dyrektor naszego szpitala, jeżeli byłaby taka możliwość, 

żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć tą naszą Szkołę Rodzenia, czy jakąś dotację 

przekazać, czy jakąś współpracę nawiązać, wielokrotnie na sesjach tutaj 

wybrzmiewało z ust Pana Wicestarosty, że ten Oddział Położniczy został 
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wyremontowany, mamy nowe łóżka porodowe, jednak tych porodów jest 

zdecydowanie w naszym mieście mniej kosztem innych miast czy większych 

miast, nie tylko chodzi tutaj o Głowno, ale także Łódź, Warszawa. Ja myślę, że 

jeżeli byśmy wsparli tą Szkołę Rodzenia, która znajduje się w Centrum Promocji, 

ja osobiście z niej korzystałam i powiem szczerze, że uważam, że niewiele osób 

wie, że jest po prostu Szkoła Rodzenia w Łowiczu, wiele osób wybiera inne 

miejsce, żeby takie zajęcia odbyć, a tam pracują położne, które są w naszym 

łowickim szpitalu, z wielkim oddaniem, z wielkim zaangażowaniem, z wielką 

pasją przekazują tą wiedzę, rozmawiałam z nimi i myślę, że jeżeli byśmy tą szkołę 

wsparli, nawet promocyjnie czy w jakiś sposób udałoby się przekazać jakąś 

dotację, nawiązać współpracę, to myślę, że kobiety chętniej mogłyby tutaj w 

Łowiczu zdecydować się na porody. Z tego, co rozmawiałam z Paniami 

położnymi to właśnie chodzi o tą szerszą edukację, być może można by było 

zrobić jakieś ulgi dla kobiet, które chcą rodzić w Łowiczu, ta Szkoła Rodzenia 

byłaby dla nich bezpłatna, jeżeli by się zdecydowały tutaj rzeczywiście być pod 

opieką w Łowiczu, także to jest moja serdeczna prośba, może nie duża, ale nawet 

promocyjnie te panie wesprzeć, bo wiem, że one z tej działalności budynku, z 

Centrum Promocji są bardzo zadowolone, nie mają jakichś wygórowanych 

oczekiwań, znaczy Zarząd nie ma wygórowanych oczekiwań z tego co wiem co 

do płatności za ten czynsz, ale wiem, że warto byłoby po prostu te Panie 

przynajmniej wesprzeć i one zrobiłyby wszystko, żeby nasz łowicki szpital jednak 

tych porodów miał więcej. Także dziękuję. Gdybym wcześniej może miała 

kontakt taki z Paniami położnymi to bym się zdecydowała tutaj w Łowiczu, ale 

no… Także dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tu Koledze Radnemu Krystianowi 

powiem, że może nie warto w przestrzeni publicznej używać słów ,,zawsze” i 

,,nigdy”, bo co najmniej jedną interpelację to żeśmy zrealizowali tak mi się coś 

przypomina. Natomiast jeśli idzie o pomoc dla Szkoły Rodzenia to już ta pomoc 

jest jakby a jeżeli będzie taka możliwość formalno – prawna to tutaj 

przedyskutujemy i na Zarządzie z Panią Dyrektor spróbujemy jeszcze 

ewentualnie pomóc. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Po części już tutaj i Radny Cipiński i Radna Szkup, 

jeszcze musze się nauczyć nazwiska, Kasiu przepraszam, zwrócili na coś bardzo 

ważnego właśnie uwagę, że jest problem między Zarządem a może nie wszystkim 

radnymi, a radnymi niekoniecznie związanymi z obozem władzy, słuchaniem i 

rozmawianiem. Panowie z Zarządu często, no jeżeli nawet nie zgadzacie się z 
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nami, no to w sposób arogancki nam odpowiadacie, żebyśmy sobie tam… macie 

inne pomysły, macie w nosie naszą dyskusję, a my jesteśmy Radą tutaj jednak 19-

osobową i chcemy, żeby wszystkie głosy były wzięte też pod uwagę, a jak nie 

będą nawet rozpatrzone to przynajmniej w sposób mniej niegrzeczny. Ale tak, 

Pan Starosta w Raporcie wspomniał jako jeden z sukcesów w szpitalu 150 

operacji ortopedycznych. W tamtym tygodniu mamy ciekawy artykuł, jeżeli 

chodzi o ortopedię i nie wiem czy to teraz w tym punkcie czy później, jak 

będziemy rozważać sprawozdanie finansowe szpitala, no bo w tym artykule jest 

bardzo dużo niejasności, coś kosztem czegoś. Sukces pokazany tutaj w Raporcie, 

że mamy tą ortopedię, bądź mieliśmy, bo teraz prawdopodobnie jest rozwiązana 

umowa z tą firmą. Myślę, że na pewno będziemy chcieli ten temat poruszyć na 

Komisji Rewizyjnej a przynajmniej taki wniosek złożę, żebyśmy mieli wgląd do 

umów, jakie zawierane były, bo to była umowa zawarta z firmą wicedyrektora i 

jakoś tak trochę to wygląda niekoniecznie fajnie. Ja rozumiem, że potrzeba akurat 

taka była dla pacjentów, bo widać tutaj po tym artykule, ale czy czasem ktoś nie 

przespał czegoś, nie przeszacował, że no to mogło też mocno wpłynąć na morale 

w firmie, w sensie chodzi, że między pracownikami i sytuację finansową szpitala. 

Dziękuję. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja bym tylko poprosił o jasne pytanie, 

jeżeli chodzi o zabiegi prowadzone przez firmę, czy mam odpowiedzieć pod 

kątem świadczonych usług czy pod kątem spraw formalnych, jeżeli chodzi o 

dokumentację i .... tutaj jasno, bo muszę wiedzieć czy chodzi o to, że ortopedia 

jest zamknięta i jaki powód tak, więc proszę jeszcze raz o pytanie. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ja zadałem pytanie dlaczego ją 

zamykamy w sensie takim, czym było spowodowane tak. Ja nie wiem, bo z tego 

artykułu nie wiem jasno o co chodzi. Czy chodzi o to, że przeszacowaliśmy i nie 

stać nas było, czy… Bo z tego artykułu wynika wiele rzeczy. Ja nie oczekuję 

dzisiaj odpowiedzi, bo myślę, że do tego tematu będę chciał wrócić na Komisji 

Rewizyjnej, żebyśmy mogli jako Komisja Rewizyjna zajrzeć do tej umowy, bo 

jak to było wszystko kalkulowane. Tylko taką umowę, bo wiemy o sukcesie, no 

okej, ale wiem, że to jest za 2021, ale czy możemy to uznać jako sukces – operacje 

– tak, ale czy bilans tej działalności jest pozytywny? Tu byśmy się zastanowili 

tak. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Zgodzę się z Panem Radnym, oczywiście 

jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi opinia publiczna przekazywała w różny 
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sposób, że dobrze, że te zabiegi są, że ta poradnia też przyjmuje tak dużo osób, 

ponieważ nawet 800 osób w ciągu miesiąca. My oczywiście będziemy tutaj, jako 

Zarząd starali się o to, aby Zespół Opieki Zdrowotnej rozpisał w przyszłości 

konkurs, który pozwoli te zabiegi prowadzić, natomiast na chwilę obecną takie 

były decyzje dyrekcji szpitala, że na chwilę obecną finansowanie tych zabiegów 

nie jest możliwe ze względów finansowych i dlatego dyrekcja robi krok w tył, 

następnie może zrobi dwa kroki w przód i dlatego dobra decyzja według mnie, że 

w odpowiednim momencie była przeprowadzona analiza. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zabieram 

głos przy tym punkcie, żeby już przy absolutorium nie zabierać głosu i powiem 

to tak: jako rada opozycji powinienem wstrzymać się lub głosować przeciw i przy 

jednym i przy drugim w punkcie, tak jak to dawniej bywało. Gdyby to było 

głosowanie na temat działań politycznych i opcji rządzącej to dwoma rękoma bym 

podniósł ręce na nie, ale głosujemy nad wotum zaufania i absolutorium dla 

Zarządu naszego powiatu i od razu powiem, że będę w jednym i drugim punkcie 

głosował za, bo to, co mówił Krystian przed chwilą – widać działania Zarządu. 

My, jako opozycja nie zawsze możemy być zadowoleni z tego, że nasze wnioski 

i interpelacje nie są uwzględniane, chociaż powiem szczerze, że ja w ostatnich 

dwóch latach dość często w różnych sprawach spotykałem się z Zarządem, w 

sprawach, do których zwracali się do mnie ludzie, do których miałem uwagi 

odnośnie czy inwestycji czy różnego rodzaju spraw takich nękających ludzi i 

przyznam się, że odbywały się spotkania z Zarządem i kończyły się zawsze 

pozytywnie. Dlatego uważam, że trzeba docenić to, co dzieje się w Zarządzie. Ja 

mogę być niezadowolony z przyjętego do budżetu współczynnika inflacji, który 

dla mnie jest śmieszny, jest 4 razy mniejszy niż rzeczywisty, mogę podnosić 

problem nierozwiązanego problemu pokrycia straty w szpitalu, bo to wisi jak 

topór i to tak sobie wisi i nikt właściwie nie wie jak to się skończy, można podejść 

do sprawy, o czym mówił Michał, że rzeczywiście tak jakoś opozycja jako całość 

no nie zawsze dobrze jest widziana, jeżeli wnosi jakieś uwagi. Powiem wam 

szczerze, denerwuje mnie to, że jest taki podział polityczny. Ja nie należę do 

żadnej partii i te podziały polityczne są bardzo nieprzyjemne, bo przenoszą się na 

forum samorządów i podam Państwu przykład: dzień przed Bożym Ciałem były 

delegacje z naszych zaprzyjaźnionych powiatów i ponieważ ja tak z powiatem 

świdnickim dość blisko utrzymuję kontakt, delegacja ze Świdnicy była u mnie w 

domu na prywatnej kawie i cieście i miesiąc czy trzy tygodnie wcześniej były 

przekazywane środki na inwestycje w różnych powiatach, w tych, które są tzw. 

swoje i nieswoje. No powiat świdnicki nie jest swój, więc no my dostaliśmy chyba 
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70 mln zł czy 71 mln zł na inwestycje w naszym powiecie a powiat świdnicki, 

który jest dwa razy większy dostał 11 mln zł. Jest różnica, nie? I to mnie drażni 

w tych naszych działaniach samorządowych, że ta polityka tak zeszła na dół i to 

wzbudza taką niechęć do pracy w samorządzie, bo nieraz nie wysiłek, nie 

potrzeby, tylko polityka decydują o tym, co się dzieje w samorządach. Chciałem 

o tym powiedzieć, bo to chyba każdego samorządowca, a mnie szczególnie 

starego samorządowca bardzo boli, ale doceniam wysiłek Zarządu i tak, jak 

powiedziałem na początku, za wotum zaufania i za absolutorium będę głosował 

za. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, chciałbym znów wrócić do Raportu o 

stanie powiatu, wypunktował go bardzo fajnie, budżet, oświata, inwestycje, sport, 

nawet i turystyka, ale padło hasło ,,kultura”, a w tej kulturze powiedzmy słowo o 

Muzeum a ja konkretnie chciałbym wspomnieć tutaj o naszym kochanym 

Skansenie. Dwa lata temu toczyliśmy o to boje, rok temu, podsumowujemy rok 

2021. Niestety nie będę rozwijał tematu, bo wielokrotnie w kwestii bardzo 

poważnego, ważnego elementu w dziedzinie kultury nie było słowem, czy 

dyskusji o stanie mienia. Ja muszę po prostu wrócić do tego tematu. Tak samo 

brakuje mi tutaj choćby słowa i elementu pod tytułem Centrum Promocji, gdzie 

wielu z nas mogło być bardziej zadowolone a nie jesteśmy do końca z działalności 

tej placówki. Rok temu tam byliśmy, dużo rotacji kadrowych i personalnych, cały 

czas wierzę i z nadzieją, są nowe rozdania itd., ale spodziewaliśmy się w roku 

2021, że więcej się wydarzy. Ja Komisji zwracałem na to uwagę, to nie musi być 

pro dochodowa, bardzo fajny kalendarz imprez przyjęliśmy i chciałoby się, żeby 

ta realizacja tego naprawdę poszła w dobrym kierunku, żywię taką nadzieję. Ja 

chciałbym wrócić jeszcze przy okazji oświaty do Centrum Usług Wspólnych. 

Centrum Usług Wspólnych dzielono z oświatą, czego nie chciano bardzo. Rok 

temu też, był to początek, no patrzyliśmy tak ostrożnie, no zobaczymy, kiedyś na 

pewno ten CUW przyniesie wymierne nam korzyści. Podsumowujemy kolejny 

rok, rok 2021 i cóż mamy? Paręnaście etatów, pewna jakaś przechowalnia, 

spodziewaliśmy się wszyscy i Pan, Panie Starosto, myślę, że i Pani Skarbnik 

również, spodziewaliśmy się więcej efektywności z tego wydziału, a co wyszło? 

No chyba ogólnie nie ma osoby zadowolonej na tej sali z pracy, z efektów jakich 

oczekiwaliśmy od tego CUW-u. I jeszcze sprawa, po raz kolejny wraca sprawa 

nieuregulowanej sprawy ogólniaka w Zdunach, też już od kilku lat się toczy. 

Zamykamy po raz kolejny rok, rok 2021 i ciągle jakoś tak nam z tym nie po 

drodze. Czy nie chcemy czy nie ma możliwości, no wreszcie kiedyś musimy. Tu 
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jeszcze mówimy o stanie majątku, o stanie mienia, ten LO w Zdunach, czy wręcz 

budynek i cała ta otoczka niech wreszcie będzie uregulowana. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może zacznę od tyłu, ale jakby to się też i 

tyczy kultury. Pamiętajmy jednak, że rok 2021 był rokiem covidowym i że także 

i rozmowy w ministerstwie, a powiedzmy sobie szczerze, że Zarząd nasz bardzo 

liberalnie podchodził do obostrzeń covidowych i urząd to praktycznie, a na pewno 

cały 2021 rok to pracował normalnie, natomiast ministerstwa, instytucje centralne 

czy instytucje takie, jak nie wiem, straż pożarna, policja itd. bardzo dużo osób 

pracowało w trybie zdalnym i rozmowy tak naprawdę na temat, to co 

powiedziałem w Zdunach na uroczystości, tak naprawdę zaczęły się dopiero teraz. 

Razem z Dyrektorem Kosmowskim byliśmy w Ministerstwie, rozmawialiśmy z 

Panią Minister Gębicką, ona ma tu przyjechać to obejrzeć, być może to będzie w 

trakcie tego święta mleka, uda nam się to, do tego spotkania dojdzie. W każdym 

razie jesteśmy i w Urzędzie Wojewódzkim po rozmowach na temat tej również 

podpowiedzi Pana Radnego Figata, wymiany większej ilości… zresztą no sami 

mieliśmy też taki plan na początku, żeby to powymieniać te działki i Wojewoda 

jest otwarty, tylko teraz musi dojść do jakiegoś porozumienia między Urzędem 

Wojewódzkim a Ministerstwem Rolnictwa, czyli wszystko jest w rękach 

urzędników i instytucji, które generalnie mają bardzo dużo powiatów pod sobą i 

bardzo dużo urzędników i wiem, jak to działa, prawda. Natomiast no postaramy 

się tutaj spiąć i tą sprawę załatwić. Jeśli idzie o instytucje, o imprezy – ważne jest 

i 2 lata przekładaliśmy imprezę ,,Żniwa”, której nie zlikwidowaliśmy, nie 

przekształciliśmy nawet, tylko zachowaliśmy w takiej formule w jakiej była i ona 

odbędzie się teraz 17 lipca, gdzie gwiazdą będzie Lady Pank, gdzie odbędzie się 

obrzęd żniwny, razem z no tym obrzędem takim powiedzmy XIX-wiecznym, ale 

i Retro Łowiczanka pokaże też jak wyglądały trochę później swoimi 

zabytkowymi już maszynami, ale nie mogliśmy tego zrealizować, no i mam 

wrażenie, być może się mylę, że Pan Radny akurat, że Jurek ty patrzysz na to, że 

jak nie ma dużej imprezy to nie ma jakby kultury… 

Radny Jerzy Wolski: Ja pytałem o całe zarządzanie, o mienie co tam jest, o 

całe… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Za chwilę do tego przejdę, moment, zaraz 

do tego przejdę, bo powiedziałeś o kulturze, no więc chciałem powiedzieć, że 

impreza jak ta pograjka na Boże Ciało w Złakowie i to też zarzut, że tam 

wyszliśmy, a ja uważam i będę bronił tego, że to jest bardzo dobry ruch z tych 
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powodów, o których mówiłem, że ten Złaków na mapie etnograficznej, 

etnologicznej Polski jest naprawdę wyjątkowym miejscem w Księstwie 

Łowickim. Jeżeli mówimy o Księstwie, to Złaków jest jednym z punktów 

odniesienia do różnego rodzaju, a przede wszystkim właśnie muzyki, śpiewu, to 

są kluczowe rzeczy. Jeżeli mamy my odejść od cepelii, a taki mamy pomysł, a 

pokazać prawdziwą tą kulturę, dotrzeć do źródeł tej kultury to to jest miejsce to 

właściwe naszym zdaniem, zdaniem etnologów, etnografów i ludzi zajmujących 

się kulturą w całej Polsce. I teraz impreza pt. ,,Pograjka” spełnia, właśnie źle, że 

tam slajdu nie zrobiliśmy na ten temat, bo to jest istotne, spełnia taką rolę, 

prawdziwą rolę promocyjną, bo co z tego, że zrobimy koncert, na który przyjdzie 

10 000 tysięcy ludzi, z czego 8 000 czy 9 000 tysięcy, czy nawet wszyscy będą z 

Powiatu Łowickiego. To nie ma wartości promocyjnej, ponieważ nikt z zewnątrz 

nie przyjedzie. Ja nie mówię, że ma nie być takich imprez, one muszą być i będą, 

covid na to pozwala i wracamy i liczymy na to, że na Żniwa zespół, który 

zaprosiliśmy jako główny i umowa, która od 2 lat wisi ściągnie mieszkańców 

Powiatu. Natomiast na ,,Pograjkę” i w zeszłym roku i w tym roku przyjechała 

masa ludzi z całej Polski. To nie są oczywiście tysiące, ale tam stały samochody 

ze Szczecina, z Poznania, z Rzeszowa, z Lublina, z Białegostoku i na tym polega 

promocja, że przyjeżdżają tu ludzie z zewnątrz, bo odnajdują coś dla siebie i 

poznają naszą kulturę, to co my mamy do zaoferowania. I przechodzę już do 

Skansenu. Ja chciałem podziękować Panom za, tylko prosiłbym o spokojniejszą 

rozmowę, bo tam może te emocje są niepotrzebne, za jakby tutaj zmobilizowanie 

nas do działań, w tej chwili już w miniony piątek tamten las był porządkowany 

przez 2 czy 3 zastępy OSP, pracowników PZD i pracowników Muzeum. 

Komendant umówiony jest z Panią Dyrektor i z Panem Dyrektorem Muzeum na 

teraz piątek ten, będą dalej, sukcesywnie będziemy ten las oczyszczać i też mocno 

przycisnęliśmy, specjalnie pojechałem do Wojewody w tym temacie, żeby urząd 

w końcu dał nam dokument, który umożliwi nam tam legalne po prostu sprzątanie 

i taki dokument otrzymaliśmy. No i prosiłbym, żeby takich wycieczek nie robić, 

bo to potem jak ja coś tam mówię, jeszcze coś powiem takiego, co Panowie 

uznają, że obraziłem ich, a nie chciałbym tego robić, to prosiłbym o 

nieprzerywanie w taki sposób, bo to po prostu może spowodować, że ja, chyba że 

no taki cel jest. I za ten Skansen się ostro bierzemy i nie może być tak, że Państwo 

macie tego typu uwagi. Ja je przyjmuje i mobilizują mnie one do pracy i też 

jesteście od tego, żeby to mówić i dziękuję wam za to i będziemy działać w tym 

kierunku, żeby… naprawdę pieniędzy nie ma, ale żeby ten Skansen, no nie wiem 

czy uda się rozwinąć, ale żeby on był w stopniu, no powiedzmy dostatecznym tak, 



13 

 

bo nie mamy pieniędzy, no powiedzmy sobie szczerze, że na coś tam nie starcza, 

jeżeli mamy podwyżki robić też pracownikom, a musimy, bo o wskaźniku inflacji 

tutaj było, no to z czegoś trzeba zrezygnować, ale postaramy się ten Skansen, tu 

Pan Dyrektor obiecał, że ten Skansen nie będzie wzbudzał takich emocji. I jeszcze 

tam był CUW, tak? Nie zgodzę się z jednym, trudno w ogóle po pierwsze, mówiąc 

o oświacie, rok poprzedni był rokiem covidowym, ten rok jest, nazwałbym go już 

w ogóle jakimś szalonym albo zwariowanym i funkcjonowanie samorządów w 

takim świecie, a kto ma firmę to dobrze wie, w jakim świecie się funkcjonuje 

zmieniających się przepisów i zmieniającej się sytuacji, jakichś nowych w ogóle 

wyzwań, których nikt się nie spodziewał przed chwilą. No to powoduje, że 

naprawdę bardzo trudno, nawet porównując ekonomicznie sytuacje szkół w tej 

chwili do sytuacji szkół 3, 4 czy 5 lat temu, to jest bardzo trudno porównać. I 

możemy się przekrzykiwać, czy przekładać liczbami, natomiast nie zgodzę się z 

jednym, że tam jakieś dodatkowe miejsca pracy zostały utworzone, bo nie zostały. 

Pracownicy ze szkół zostali przesunięci do CUW-u i nie ma nawet pół etatu 

więcej, a nawet bym powiedział, że jest mniej i przed nami tam kolejne jakieś 

decyzje a dodam, że kadry i księgowość też PCPR-u przeszły do CUW-u tam, też 

nie są tylko szkoły i w zamian za to PCPR nie dostał nowych etatów, więc no 

jakieś oszczędności są. Czy one są zadowalające? To jest inne pytanie. 

Powinniśmy pewnie nad tym porozmawiać, może nawet zrobić osobne spotkanie, 

jeżeli Państwo radni macie tutaj coś do podpowiedzenia. Czy dyrektorzy są 

zadowoleni? No myślę, że nie. I to jest naturalne i to też idzie no taka fama, że to 

jest źle, bo jednak wiadomo, że jak był ten pracownik, który powiedzmy w ¾ 

etatu robił kadry, a w ¼ robił coś tam innego, on znika cały, no to ta ¼ gdzieś tam 

temu dyrektorowi przez te palce przemyka i on jest zły. No ale my patrzymy na 

to tak, że jakoś trzeba sobie radzić w trudnych, my jakoś musimy sobie radzić, 

żeby pieniądze na oświatę znaleźć, więc niech dyrektorzy też w trudnej sytuacji 

poszukają tej ¼ gdzieś tam w swoim potencjale. No tak do tego podchodzimy 

póki co. Nie robimy i to nasze utworzenie CUW-u czy czegokolwiek to nie jest 

katechizm kościoła katolickiego, który jest niezmienny, a powinien być 

przynajmniej, więc jesteśmy otwarci na jakieś rozmowy, podpowiedzi, pomysły 

i żeby rozwiązywać problemy, jeżeli Państwo widzicie, że jest jakiś duży 

problem, który nie będzie tylko, nie zakończy się tym, że moja opinia jest taka, a 

czyjaś tam inna opinia jest taka, tylko to będą jakieś twarde argumenty, to my 

oczywiście je przyjmiemy i będziemy wtedy, powiedzmy decyzje swoje 

zmieniać, czy modyfikować swoje plany. Nie wiem czy na wszystko 

odpowiedziałem, ale starałem się z tego, co zapamiętałem na wszystko. 
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Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, bardzo krótko 

chciałbym się odnieść głównie do oświaty, bo tutaj wzrosły najbardziej koszty 

powiatu. Proponowałbym, żebyście Panowie w Zarządzie uzgodnili stanowiska, 

bo na komisji usłyszeliśmy od Wicestarosty, że dyrektorzy są bardzo zadowoleni 

z CUW-u, Pan Starosta mówi, że dyrektorzy są niezadowoleni z CUW-u, no więc 

no niech… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Księgowe. 

Radny Krzysztof Figat: Nie, dyrektorzy. Natomiast księgowe na pewno są 

zadowolone, bo są w jednym miejscu i tak jak wcześniej musiały do siebie 

zadzwonić, to teraz mogą między sobą uzgodnić jak skubnąć powiat na parę 

złotych jeszcze, ale to już jest, że tak powiem kwestia nadzoru i kontroli nad tym 

CUW-em. Natomiast patrząc na arkusz organizacyjny, patrząc na wydatki i na 

działanie CUW-u, nie napawa to pozytywnie i tutaj myślę, że są duże rezerwy do 

tego, żeby się przyjrzeć i te środki nie zabierać z oświaty, ale inaczej je 

spożytkować, bo to chyba na tym ma polegać, że to powinno prowadzić do 

rozwoju tej oświaty. Nie pamiętam… a przepraszam, raz jeden przypadek w 

czasie naszej kadencji był taki, gdzie nie przyznaliśmy środków na projekty w 

szkole, ale to tylko dlatego, że dyrektor nie był w stanie zagwarantować 

wykonania tego projektu, po czym poszedł na zwolnienie i odszedł na 

wcześniejsza emeryturę, ale to już historia. Myślę, że w oświacie te środki można 

lepiej wydać i tego Państwu życzę. Co do Skansenu, Panie Starosto, to jest nasza 

perełka. To, żeby w tym Skansenie było lepiej, to nie potrzeba aż wielu bardzo 

pieniędzy. Myślę, że gdyby chociażby tylko to odszkodowanie, które dyrektor 

przeznaczył na wydatki bieżące mógł wrócić na ratowanie tych zabytków i 

wspomożenie tutaj ze strony Zarządu, jeżeli chodzi o chęci, może osobowo 

pomoc w tym działaniu byłaby już wystarczająca, bo drugiej takiej perełki 

naprawdę daleko jest szukać. I na koniec już żartobliwie Panie Starosto, nie ma 

co patrzeć na tablice rejestracyjne skąd były, bo teraz nie wymienia się tablic. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Aha, okej z tablicami, ale tak jakoś 

niechcący zobaczyłem. Ja tylko chciałem złożyć tutaj Panu Radnemu absolutną 

obietnicę, że więcej już nigdy razem z Panem Wicestarostą rozbieżności, a 

przepraszam, że postaramy się, aby tych rozbieżności już po prostu nie było. 

Radny Michał Śliwiński: Żartobliwie do Pana Starosty, bo Pan Starosta mówił, 

że katechizm katolicki jest niezmienny. Jest zmienny, tylko może nie tak często, 

ale jest zmieniany. 
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Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść 

jeszcze do Centrum Promocji. Pamiętam dokładnie na naszej Komisji Edukacji i 

tych działań wszystkich podejmowanych przez Centrum Promocji, pamiętam za 

rok 2021 jak szerokim echem żeśmy naprawdę chyba praktycznie z wszystkich 

klubów za rok 2021 dziękowali i pracownikom i Panu ówczesnemu dyrektorowi 

Wiśniewskiemu za podjęte działania, za tenże szeroki kalendarz imprez 

zrealizowany. Ja bym zdecydowanie Centrum Promocji w tym momencie tutaj 

bronił, za 2021 jeszcze w po części bardzo mocno pandemiczny rok, no i 2020 

podobnie, ale 2021 głównie mówimy, to w tym znaczeniu. Tutaj chcę powiedzieć, 

że tyle, ile imprez można było przygotować, one były zrealizowane i pamiętam z 

tych naszych posiedzeń komisji, gdzie dziękowaliśmy, życzyliśmy oczywiście jak 

najbardziej dalszych planów i rozwoju Centrum, ale byliśmy pełni podziwu, że 

pomimo pandemicznego roku Centrum realizowało swoje podjęte działania. 

Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przepraszam, ale muszę, tylko prosiłbym o 

nie zadawanie pytań, bo ja do wieczora mogę, albo nawet i do rana. Chciałem 

powiedzieć tylko, że sobór kościoła Świętej Matki naszej zwołany przez Świętego 

Piusa V w Trydencie ustalił niezmienne dogmaty wiary, a kto twierdzi inaczej 

niech będzie wyklęty i tak jest we wszystkich dokumentach soboru Trydenckiego 

zapisane. Dziękuję. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Myślę, że zwracam się do Krzysztofa, że my jako 

członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych możemy dzisiaj 

głośno powiedzieć do Zarządu z Przewodniczącym Marcinem Kosiorkiem na 

czele – dziękujemy bardzo za boisko. Ja pamiętam, jak pisaliśmy prośbę do 

Zarządu i nie ukrywam, że miałem takie no, nie do końca byłem przekonany, że 

to się uda, ale dzisiaj możemy powiedzieć głośno, że Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 ma wielofunkcyjne boisko i za to bardzo dziękujemy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze… To ja 

tylko kilka zdań powiem na zakończenie, bo widzę, że nie ma, a nie chcę 

przedłużać. Ja powiem tak, że troszeczkę mi zabrakło w wypowiedzi Pana 

Starosty tego, że nasze szkoły bardzo dobrze w tym trudnym momencie 

przygotowały młodzież do egzaminów maturalnych i te egzaminy, które były w 

ubiegłym roku, uczniowie osiągali dobre wyniki i bardzo dobre. Ten wskaźnik 

zdawalności jest dosyć wysoki. My obawialiśmy się, że może być pod tym 

względem problem, a nasza młodzież dzięki nauczycielom, dzięki wszystkim 
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pracownikom w poszczególnych szkołach, dyrektorom, osiągała naprawdę dobre 

wyniki. To jest godne podkreślenia. Chciałbym również powiedzieć to, co jest dla 

mnie najbardziej bym powiedział, odczuwam największą dumę, że prezentacja 

Pana Starosty i działania, które podejmowane były przez Zarząd przyniosły takie 

wspaniałe rezultaty, bo to nie jest tylko… my na ogół przede wszystkim 

zwracamy uwagę na te inwestycje drogowe, że jednak jest to dla nas bardzo 

ważne, żeby w naszych gminach tych dróg powstawało jak najwięcej i tutaj te 

osiągnięcia są niesamowite, jeżeli chodzi o liczbę dróg i pieniędzy, które udało 

się pozyskać. Natomiast ja z wielkim zaciekawieniem na inne inwestycje, jakie 

pieniądze, most tutaj jest takim przykładem tych środków, które udało się 

pozyskać w największym zakresie, ale proszę zwrócić uwagę – inwestycje w 

boiska sportowe, wyposażenie szkół, teraz będzie, już przygotowana 

dokumentacja jest, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną przy ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

to wszystko jest realizowane. Z wielką muszę powiedzieć dumą przyjmowałem 

inwestycje związane z działalnością szpitala. Przecież to są urządzenia o wartości 

kilkumilionowej. To nie jest tak, że… oczywiście można powiedzieć, że wiele 

rzeczy, jeśli chodzi o remont samego szpitala można jeszcze zrobić więcej, 

natomiast ten sprzęt jest niezbędny, żeby dzisiaj nowocześnie leczyć, a udało się 

go pozyskać. W trakcie naszej tutaj debaty moim zdaniem zabrakło tego, co jest 

najistotniejsze, a mianowicie wręcz chwalenia się z tego, co udało się zrobić, bez 

względu na to z jakiego klubu nie jesteśmy to jesteśmy mieszkańcami tego 

powiatu i to, jak się żyje w tym powiecie jest dla nas wszystkich tak samo ważne. 

Ja gratuluję tutaj Zarządowi, dziękuję za te wszystkie działania, które są 

podejmowane, zresztą muszę powiedzieć, że ostatnie środki, które udało się 

pozyskać na nowe inwestycje w ramach Polskiego Ładu też są wielomilionowe i 

one będą miały bardzo duże znaczenie dla nas tutaj żyjących w naszym powiecie. 

Pewnie każdy zwrócił uwagę, że są pewnego rodzaju niedociągnięcia, pewne 

rzeczy pewnie można zrobić lepiej, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz – ja 

zwróciłem uwagę na jedną rzecz i to w odniesieniu do Pana Krzysztofa, który 

powiedział o tym, że jeden z powiatów naszych tutaj partnerskich otrzymał sumę 

nieadekwatną do jego wielkości, tylko że jak ja patrzyłem na nasze środki, które 

wpływały wcześniej, no to zauważyłem, że nasz Powiat nie należał do tych 

ulubionych. Te środki, które wpływały nie były zbyt wysokie. Trudno, bo tutaj są 

słupki no i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że te sumy, które spływały były 

no nie odzwierciedlające i możliwości tego powiatu i on powinien być po prostu 

inaczej potraktowany i to nie jest w żaden sposób, ja nie chcę odrzucać piłeczki 

w drugą stronę, ale niestety tak jest, że większe były środki przeznaczane przede 
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wszystkim na duże miasta, a pomijano wieś. No nie oszukujmy się, inwestycje, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o ścianę wschodnią, mieszkańców wsi, no były raczej 

ukierunkowane na to, żeby jednak zapewnić inwestycje w dużych miastach, a z 

tego, co ostatnio słyszałem, to muszę powiedzieć, że największe dofinansowanie 

w ramach Polskiego Ładu otrzymało miasto Warszawa. To też jest ciekawostka, 

że najwięcej pieniędzy dostała Warszawa z Polskiego Ładu. Wszystkie wnioski, 

które zostały przedstawione przez miasto, zostały uwzględnione. Dlatego też 

przede wszystkim uważam, że wielkie gratulacje dla Zarządu, wielkie 

podziękowania. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej się uda w następnych latach, 

natomiast muszę powiedzieć, że za dziś wielkie dzięki. Wielkie dzięki dla 

wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, Biura Rady, jeżeli chodzi o 

szkoły, szpital i wszystkie jednostki, tutaj Państwo dzisiaj jesteście licznie obecni, 

naprawdę jesteśmy Państwu wdzięczni za tą pracę, szczególnie, że mówię, to co 

powiedział Pan Starosta, sytuacja z pandemią miała duży wpływ na to w jakiś 

sposób pracowaliśmy, a mimo to Państwo daliście radę i myślę, że należą wam 

się wielkie słowa wdzięczności. I tak na zakończenie muszę powiedzieć, że jak 

wyświetliło się nazwisko Katarzyna Szkup to przyznam, że przez jakąś minutę 

zastanawiałem się kto to jest. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że 

faktycznie, że to jest nasza radna, ale to tak na zakończenie. Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, no ja na 

nieszczęście byłem tym ostatnim czerwonym naczelnikiem miasta jak wiecie i 

robiłem, w zakresie obowiązków miałem to, co dzisiaj robi Burmistrz i Starosta 

razem wzięty. Ja dlatego wspomniałem o tych podziałach środków, bo zależy mi 

na tej samorządności, na samorządach, na tym, żeby polityka nie wchodziła w dół 

i to jest straszne. Ja pamiętam czasy komuny, bo niestety no wtedy byłem tym 

naczelnikiem miasta i wiem jak to było z podziałem środków i chciałbym właśnie 

w tej swojej wypowiedzi, którą kilkanaście minut temu powiedziałem, chciałbym, 

żeby te czasy nie wracały, żeby samorząd to był samorząd, a nie było centralnego 

rozdzielnictwa. Niech polityka nie dzieli samorządu i wtedy będzie nam w 

samorządach naprawdę dobrze. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Jeżeli nie ma już więcej 

głosów to przechodzimy do głosowania. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad udzieleniem wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Radni PŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ/: 
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Za     – 15 

Przeciw    – 4 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/351/2022 RPŁ w sprawie wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu Łowickiego za 2021 rok. Udzielono wotum zaufania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr 

LII/351/2022 RPŁ w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego 

za 2021 rok. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 6 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bardzo chciałem podziękować 

wszystkim, poczynając od radnych i dziękuję za ten głos poparcia jakby dla naszej 

pracy, bo to jest ważne i faktycznie tam pewne relacje może Państwu się nie 

podobają, postaramy się jakoś to zmienić, bo po takich słowach to naprawdę 

można naładować akumulatory i walczyć dalej. Do takich rzeczy niedotyczących 

powiatu to może nie będę się odnosił, tylko przejdę do dalszych podziękowań. 

Chciałem podziękować po pierwsze Pani Skarbnik i Finansowemu Wydziałowi, 

Pani Sekretarz i Organizacyjnemu Wydziałowi, wszystkim dyrektorom, 

wszystkim pracownikom, ponieważ Szanowni Państwo, ten sukces, który dzisiaj 

możemy uczcić, bo zostaliśmy przyjęci bardzo pozytywnie, jest przede wszystkim 

waszą zasługą, i IZP i bardzo Edkowi Reske, który nie może być z nami, ale 

bardzo dziękujemy za jego pracę i poświęcenie, całemu Wydziałowi za to 

poświęcenie przy inwestycjach, na co chyba najbardziej my wszyscy patrzymy. 

Dziękuję dyrektorom szkół, dziękuję dyrektorom wszystkich jednostek, PZDiT, 

Pani Dyrektor Gajek za tą pracę przy moście, którą wykonuje i widać, że żyje tym 

i że jest to dla niej ważne. Może wszystkich z imienia i nazwiska nie będę 

wymieniał, ale naprawdę wam bardzo, bardzo dziękuję. No i na koniec, to się 

mówi last, but not least, dziękuję moim kolegom z Zarządu, Piotrowi 

Malczykowi, Januszowi Michalakowi i Piotrowi Gołaszewskiemu, no bo przecież 

to jest absolutorium dla Zarządu, który uległ zmianie w trakcie, ale mam nadzieję, 

że jakości swojej pracy nie stracił, a patrząc na nawet nie tylko wynik, ale jakby 

sam ton rozmowy na temat poprzedniego roku to myślę, że ta jakość jest taka, 

która powoli pozwala nawet między nami tutaj delikatnie te tony obniżyć i tych 

wycieczek to praktycznie nie było jakichś, które były w zeszłych latach, za co 

naprawdę bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Nie wiem, jeżeli o kimś 

zapomniałem to przepraszam, no i dziękuję. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, 

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie ma. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu za 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Ja mam jeszcze raz to pytanie, chcę oficjalnie na sesji 

zadać, mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu, ponieważ no cały czas 

nierozwiązana jest sprawa pokrycia straty i kwota, która jest w pierwszym 

punkcie niniejszej uchwały na końcu. Pokrycie oraz strata z lat ubiegłych to kwota 

duża. Ja wiem, że strata teraz przy uwzględnieniu amortyzacji jest bardzo mała za 

ostatni rok, natomiast czy ktoś potrafiłby mi wyjaśnić, jak to jest ze stratami z lat 

ubiegłych? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy my na Komisji odpowiedzieliśmy 

na to pytanie, ale może umówmy się tak, że dokładnie na piśmie damy odpowiedź 

Panu Radnemu, natomiast no wiemy jaka jest sytuacja, prawda. Dziękuję bardzo. 

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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok. /Zał. Nr 8/ 

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

Za     – 15 
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Przeciw    – 4 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/352/2022 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/92/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 

2022 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu 

Łowickiego z wykonania budżetu za 2021 rok. /Zał. Nr 10/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. /Zał. Nr 11/ 

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

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LII/353/2022 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2021 rok. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 9 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Krajewski przedstawił 

stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Łowickiego za 2021 rok oraz informacji, o której mowa  

w art. 267 ust. 1 pkt. 3 tj. informacji o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. /Zał. Nr 13/ 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Krajewski przedstawił 

Uchwałę Nr III/137/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu za 2021 rok. /Zał. Nr 14/ 

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

widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok. /Zał. Nr 15/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 4 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/354/2022 RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Łowickiego za 2021 rok. Absolutorium udzielono. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr 

LII/354/2022 RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 

2021 rok. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wielkie gratulacje dla Zarządu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałem powiedzieć, żeby do 

protokołu skopiować i wkleić to, co mówiłem przy okazji podziękowań za wotum 

zaufania i chciałbym poprosić o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:00 ogłosił przerwę w 

obradach LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 wznowił obrady 

LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania? 
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Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie, o której wyjeżdżamy? Bo kiedy to już nie 

ma znaczenia. Radny Michalak pyta, ja jestem spakowany jeszcze z poprzedniego 

wyjazdu, jeszcze się nie rozpakowałem. No tak, ale tak na poważnie teraz. Ja mam 

pytanie, nie wiem czy tutaj Państwo odpowiecie, czy taką samą współpracę 

zamierzają podpisać nasza stara czwórka, czyli Świdnica, bo wiem, że Zakopane 

to oni mają współpracę partnerską, stąd się poznaliśmy, ale czy Świdnica, Kartuzy 

też mają taki zamysł czy w zasadzie to nas nie interesuje? Aczkolwiek to taka 

nasza rdzenna trójka była, potem czwórka, stąd myślałem, że tak od zarania to się 

będzie działo. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Na chwilę obecną tak, jak Radny 

powiedział jest tylko powiat tatrzański. Dwa powiaty, z którymi do tej pory mamy 

współpracę jeszcze tej decyzji nie podjęły. Natomiast cieszę się, że tutaj radni 

mieli już możliwość zapoznania się z częścią Rady Powiatu Hrubieszowskiego i 

że ta współpraca będzie owocna. Wyjazd po sesji. Dziękuję. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma to przystępujemy do 

głosowania. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z 

Powiatem Hrubieszowskim. /Zał. Nr 17/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/355/2022 RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  
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Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 19/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/356/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/6/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 21/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/357/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr I/10/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 22/ 
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Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata Powiatu 

Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

wyboru delegata Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia 

Samorządowego ,,PomagaMY”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata Powiatu Łowickiego do Łódzkiego 

Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”. /Zał. Nr 23/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr LII/358/2022 RPŁ w sprawie wyboru delegata Powiatu 

Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”.    

/Zał. Nr 24/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Czy mam odczytywać cały regulamin? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że nie. 

Sekretarz Powiatu Agata Tracz: Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu? Jeśli nie ma to proszę o opinię. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 25/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/359/2022 RPŁ w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 26/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w 

sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w 

Łowiczu. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przeczytam 

stanowisko Rady Powiatu Łowickiego a potem, jeżeli będziecie chcieli 

uzasadnienie, a jak nie to w krótkich słowach powiem, o co chodzi. 

Radny Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia 

stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział 

w Łowiczu. 

Radny Krzysztof Górski: Dostaliście Państwo w trakcie sesji ten załącznik, nie 

wiem czy mieliście okazję go przeczytać? Nie wiem, jeżeli wyrażacie taką wolę 

to mogę przeczytać to uzasadnienie, a jeżeli nie to wybaczcie, w kilku słowach 

powiem, o co chodzi. Jak wiecie, od prawie ćwierć wieku w Łowiczu, od ćwierć 

wieku prawie w Łowiczu funkcjonuje oddział Warszawskiego Archiwum 

Państwowego w Łowiczu. Jest to urząd, który ma w swoich zasobach bardzo dużo 

wolumenu dokumentów, bardzo ważnych dla naszego, dla mieszkańców naszego 

powiatu. Decyzją centralną chyba w miastach powiatowych, no wiele takich 

oddziałów ma być zlikwidowanych. Natomiast ten oddział Archiwum mieści się 

w budynku naszego Muzeum i tamte, tam w uzasadnieniu było powiedziane, że 

jest po prostu za mało miejsca w zasobach. Ponieważ ja jestem do właściwie 

samego początku członkiem Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk, to to o 

czym mówię w tej chwili Państwu jest właściwie prośbą i stanowiskiem 

Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

zmiana decyzji, która no już wstępnie została podjęta będzie bardzo trudna i 

bardzo możliwe, że nasze stanowisko nie osiągnie sukcesu, ale jednak w zasobach 
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naszego archiwum znajdują się dokumenty z powiatu, z Gminy Bolimów, 

przepraszam, z bardzo dużą częścią dokumentów dotyczących I Wojny 

Światowej i one właściwie nie powinny znajdować się w tym archiwum. Nie 

powinny znajdować się również dokumenty z części Gminy Kiernozia, która 

kiedyś była jeszcze i obejmowała sobą tam Osmolin i część powiatu 

włocławskiego i to, gdyby te dokumenty zostały usunięte to tego miejsca w tym 

archiwum by wystarczyło jeszcze na wiele lat. Bardzo możliwe, że dokumenty w 

archiwum będą skumulowane w formie elektronicznej i to wszystko no zostanie 

w jakiś sposób scentralizowane. Natomiast Szanowni Państwo, nie wiem czy 

kiedykolwiek korzystaliście z pomocy archiwum, gdy mamy je na miejscu, takie 

dokumenty otrzymuje się w ciągu miesiąca lub dwóch, gdy pójdzie to centralnie 

to będzie się czekało pół roku albo dłużej i szczególnie przy dokumentach 

notarialnych czy jakichś innych no otrzymanie dokumentów, na których nieraz 

ludziom bardzo zależy. No jeżeli ktokolwiek z was chciał skorzystać z 

dokumentów, jak np. szedł na emeryturę, a jego zakłady, już zakład pracy był czy 

zakłady były zlikwidowane, to otrzymanie dokumentów z innych miejsc to jest 

droga przez mękę. Dlatego mam prośbę serdeczną do Państwa, aby poprzeć to 

stanowisko wtedy i Rada Miasta akurat tydzień temu podjęła taką uchwałę i 

Łowickie Towarzystwo przyjaciół nauk i kilka instytucji łącznie z naszą, nasza 

Rada po prostu będzie mogła wysłać te nasze stanowiska do dyrekcji archiwum 

w Warszawie i może wstępnie na razie uda się tą decyzję do momentu, kiedy nie 

będzie to scentralizowane w formie cyfrowej, może uda się oddać, dlatego 

wybaczcie, że poprosiłem o wprowadzenie tego do porządku obrad i prosiłbym o, 

jeżeli to możliwe, głosowanie za poparciem tego stanowiska. Dziękuję bardzo. 

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

Radny Jerzy Wolski: Ja zadam pytanie, czy ja dobrze rozumiem, że w zasadzie 

głównym kontrargumentem to jest to, że za wątła baza lokalowa czy to tak 

odgórnie jest? No bo to jeśli tylko z racji na ograniczenia lokalowe, to chyba 

można jakieś rozwiązanie inne poczynić. Nie wiem czy dobrze rozumiem 

Krzysztofa? 

Radny Krzysztof Górski: Jest to decyzja centralna i to będzie droga przez mękę 

tak jak mówię. To zobaczymy czy się uda osiągnąć sukces. No jest to taka oddolna 

inicjatywa głównie naszego Towarzystwa, ale i mam nadzieję, gdy rady to poprą, 

dlatego no głównym argumentem w decyzji o likwidacji jest właśnie baza 

lokalowa, no którą tak jak mówię, po odcięciu i zebraniu pewnych zbiorów 

dokumentów, no znacznie się ta baza poprawi i będzie można to zrobić, dlatego 

no zobaczymy jaki będzie efekt. Mówię, to jest takie stanowisko, które pomoże 

w działaniu pewnych osób, bo tak jak ja rozmawiałem z Panem Starostą, będzie 
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to bardzo trudne do przeprowadzenia, no może się uda, może uda się osiągnąć 

jakiś efekt. Ja korzystając też z głosu przy tej okazji chciałem bardzo podziękować 

Panu Staroście za rozwiązanie wczoraj takiego małego węzła gordyjskiego, 

dotyczącego obchodów 20-lecia naszej Biblioteki, 30-lecia Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk. Dziękuję za to, że udało się ten problem rozwiązać i uroczystości 

włącznie z nadaniem imienia księdza Stefana Wysockiego odbędą się w dwóch 

terminach, bardzo dla nas - dla Towarzystwa znaczących i myślę, że to będzie 

wspaniała rzecz, bo jak wiecie Państwo, 6000 wolumenów, które dzięki księdzu 

Wysockiemu nasza Biblioteka powiatowa otrzymała były zalążkiem naszej 

Biblioteki powiatowej. Dziękuję bardzo. 

Radny Jacek Chudy: Ja chciałem się zwrócić Krzysztof do ciebie, bo 

przeczytałem to uzasadnienie i brakuje tych informacji, które tutaj nam 

przedstawiłeś. Jest oczywiście jakiś rys historyczny i jak powstało to archiwum, 

natomiast brakuje tu w uzasadnieniu tych wszystkich poruszonych przez ciebie 

kwestii, że może należałoby tutaj przedstawić to, że do momentu digitalizacji tych 

dokumentów to archiwum powinno tutaj być jeszcze, tak, żeby po prostu ułatwić 

ludziom dostęp do dokumentów, które są im niezbędne przy wszystkich 

czynnościach prawnych, o których powiedziałeś przed chwilą. Dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Jeszcze tylko słówko. Po zebraniu tych wszystkich 

stanowisk, gdy będzie wystąpienie naszego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, te 

argumenty będą dodane w zbiorczym piśmie. 

Radny Krystian Cipiński: To bardzo chwalebne, że takie stanowisko zostało 

przygotowane i mam nadzieję, że ono zostanie dzisiaj podjęte. Swego czasu nawet 

już w obliczu jakby świadomości, że to archiwum będzie likwidowane w 

Łowiczu, spotkałem się z Panem Markiem Wojtylakiem, do niedawna 

kierownikiem archiwum i próbowaliśmy wypracować jakieś rozwiązanie, po 

prostu przyjęcie nowej lokalizacji w budynku w Al. Sienkiewicza 62, czyli 

dawnym gimnazjum. Tam są dostępne niestety pomieszczenia tylko już na drugim 

piętrze i właściwie przestrzeń byłaby okej, wystarczyłaby, jednak właśnie nacisk, 

jaki jest potrzebny do… właściwie inaczej, ten udźwig jaki jest potrzebny do 

spełnienia przez archiwum, to udźwig rzędu pół tony na metr kwadratowy, 

dlatego tutaj ten budynek musi być solidny i nasz budynek tego kryterium nie 

spełniał, tym bardziej jestem zainteresowany właśnie jakby tą sprawą, żeby ją 

rozwiązać i jeżeli my to stanowisko dzisiaj podejmiemy, a wierzę, że tak będzie, 

to jeszcze pytanie do Pana Starosty: czy my możemy coś z tym stanowiskiem 

zrobić, żeby ono gdzieś nie zostało na BIP-ie, tylko poszło dalej, powiedzmy no 

nie wiem, może do Ministra Glińskiego? Mało jest możliwości lokalowych, żeby 

podołać tym oczekiwaniom archiwum, bo właściwie zasoby miejskiej już 
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powiedzmy zostały w tym kontekście rozejrzane i nie ma zbytnio tutaj wielkich 

możliwości do popisu, chyba w powiecie będzie podobnie, bo myślę, że 150 m², 

a takie są potrzeby i to jeszcze w określonych warunkach takich technicznych, to 

będzie pewnie ciężko znaleźć, ale być może konotacje Zarządu, jakie są ze stroną 

centralną, rządową pozwolą na to, żeby adaptować jakieś nowe przestrzenie, a 

może stworzyć jakiś nowy budynek, co byłoby z korzyścią dla wszystkich nas, bo 

chyba nie chcielibyśmy, żeby archiwum państwowe z mapy naszego regionu 

zniknęło. Także moje pytanie, co my możemy zrobić dalej z tym stanowiskiem? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy my wierzymy, że Święta Rita jest 

patronką od spraw beznadziejnych i należałoby się do niej pomodlić, a oprócz 

tego pomóc jej w ten sposób, że tutaj Panowie Krzysztof Górski i Henryk Zasępa 

już jakieś ścieżki z tego, co wiem wydeptali i tymi ścieżkami spróbujemy się 

poruszać. Natomiast ja patrząc na drogę służbową tego archiwum i gdzie ona tam 

się kończy, no wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, żeby w takiej formule, 

w jakiej to archiwum w tej chwili funkcjonuje zatrzymać. Natomiast no 

rozpoczynamy jakąś tam ścieżkę działania, ja jestem oczywiście do Panów 

dyspozycji i gdzie trzeba no to pojadę i będę rozmawiał, czy z kim tam trzeba się 

umówić no to tak. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze 

jakiekolwiek w tym zakresie zapytania? Nie ma. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania za podjęciem projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum 

Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. /Zał. Nr 27/ 

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

obecna niegłosująca: B. Kołodziejczyk, nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/360/2022 RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 

likwidacji Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.               

/Zał. Nr 28/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 
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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 za podjęciem projektu 

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

/Zał. Nr 29/ 

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

nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr LII/361/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 30/ 

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 za podjęciem 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. /Zał. Nr 31/ 

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

nieobecny M. Śliwiński/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 
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Podjęli Uchwałę Nr LII/362/2022 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 32/ 

Ad. pkt 18 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i 

mostów w Powiecie Łowickim. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła informację o 

przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie 

Łowickim. /Zał. Nr 33/ 

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

Dyrektor? 

Radny Jacek Chudy: Ja mam takie pytanie: czy w najbliższym czasie będziemy 

gdzieś frezować jakieś jezdnie i pozyskiwać destrukt? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: W przypadku naszych dróg 

powiatowych raczej za bardzo nie ma czego frezować, więc… 

Radny Krystian Cipiński: Pani Dyrektor, ja nie mam pytania do 

przedstawionego materiału, natomiast chciałbym zapytać, czy moglibyśmy 

któregoś dnia, już nawet poza jakąś taką ustaloną naszą procedurą spotkań 

pojechać na most w Kompinie i porozmawiać sobie troszeczkę o nim? My 

byliśmy na takiej wizycie, ale to jeszcze jakby wszystko było wtedy w zarodku, a 

teraz właściwie tylko z mediów się dowiadujemy, co tam się dzieje. No chyba 

nawet nie wypada podchodzić, nawet nie można podchodzić do inwestycji na tyle 

blisko, żeby się tam przyjrzeć, nie, ale gdybyśmy mogli gremialnie tam pojechać, 

żeby po prostu zobaczyć, nie w kategoriach jakby nie wiem, przyglądania się czy 

wszystko jest okej i tam spoglądania komuś na palce, tylko po prostu chodzi o to, 

żeby no mieć świadomość, jak to wszystko tam wygląda. 

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, ja mam może nie takie pytanie i też nie 

uwagę. W momencie, kiedy wykaszania są poboczy prawda, to tak w zasadzie 

nasi fachowcy, którzy to robią dobrze, ale w miejscach takich newralgicznych, 

szczególnie przy skrzyżowaniach, bo jeden pokos to 168 cm, czasami przy 

skrzyżowaniu czy w miejscach takich czy innych jest troszkę za mało, także 

mogliby zwrócić uwagę, żeby właśnie przy dojeżdżaniu przy skrzyżowaniu 

troszkę szerzej, bo widoczność często jest ograniczona, także czasami jeden taki 

pokos no to bywa… taka może nie uwaga, ale to jakby niech by zwracali na to 

uwagę, bo są takie miejsca. Może teraz trwa wyschnie, ale w momencie kiedy 
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trawa była wysoka to faktycznie no za mała widoczność jeszcze mimo wszystko, 

jednym pokosem no nie da się tak odsłonić skrzyżowania chociażby. Dziękuję. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Tak, odnośnie wycieczki 

myślę, że nie będzie problemu, żeby zorganizować. Bardzo chętnie Państwa 

wprowadzę na teren budowy, tym razem jest już na co popatrzeć, bo wtedy jak 

była wycieczka wcześniejsza, niestety nie było na co popatrzeć. Będziemy to 

mieli na uwadze. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tu Pani Dyrektor mnie trochę ubiegła, ale 

Radnemu Krystianowi mogę powiedzieć, żeby zadzwonił, ja praktycznie 

codziennie tam jestem, także mogę zabrać. 

Radny Jacek Chudy: Pani Dyrektor, ja chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie 

jeszcze. Jedna to taka, żeby rozważyć kwestię zmiany organizacji ruchu w 

Bielawach przy stacji benzynowej, wyjeżdżając z drogi powiatowej na drogę 

wojewódzką 703. Tam rzeczywiście to, o czym Jurek wspomniał, no wykosiliśmy 

pobocza, ale ta widoczność jest bardzo kiepska. Tam zdarzają się różne sytuacje 

na tej drodze, jest bardzo niebezpiecznie i chciałem poprosić o rozważenie, czy 

nie należałoby tam wstawić aktywnego stopu dlatego, że no ludzie zapominają się 

i są kolizje drogowe, a miejsce bardzo niebezpieczne. Druga natomiast kwestia to 

również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przejeżdżam bardzo często w różnych 

miejscach i na naszych drogach, właściwie w pasie drogowym wystają 

wierzchołki drzew powalonych w lipcu ubiegłego roku, które stanowią 

zagrożenie, są to drzewa różnych własności, zarówno Lasów Państwowych, jak i 

prywatnych i zgłaszam ten problem dlatego, że jest to bardzo niebezpieczne, 

zwłaszcza w nocy przy wymijaniu się samochodów, gdzie można po prostu zrobić 

sobie krzywdę. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze raz, ale to w innej konwencji. Pani Dyrektor, 

chciałem podziękować w imieniu mieszkańców wsi Leśniczówka, nie wiem czy 

do Pani dotarły podziękowania. Pamiętacie Państwo, tam takie trochę były 

toczone, bo już nie chodziło o asfalt, ale zrobić naprawdę zrobiono tam kupę 

fajnej roboty, sam byłem osobiście nie raz, nie dwa i naprawdę no doszły do mnie, 

poproszono podziękować zarówno Zarządowi dróg, jak i Starostwu, jak i nam 

wszystkim, że byliśmy na tyle przychylni, także chciałbym powiedzieć, że tutaj 

faktycznie słowa podziękowania i uznania z ust właśnie mieszkańców wsi 

Leśniczówka. Oni wiedzą, zdają sobie sprawę, że pewnie długo asfaltu nie będzie, 

ale to, co zrobiono w ostatnim okresie, no to, no chciałoby się, żeby ta droga 

znowu nie była tak szybko rozjeżdżona, no ale przynajmniej słowa 

podziękowania padły i to miłe. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 34/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie zostało Państwu wysłane 

mailem, jeżeli są pytania… 

Radny Jacek Chudy: Ja chciałem dopytać Panie Starosto, w punkcie 2 podpunkt 

a): wyrażono zgodę na podpisanie umowy z firmą, która na opracować mapę z 

projektem podziału nieruchomości – chodzi o tą działkę w Maurzycach, dojazd 

do Skansenu. Chciałem dopytać, jakie Państwo macie założenia przy tym 

podziale i co zamierzacie z tą działką dalej zrobić? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wójt tam zamierza zrobić tą drogę i ma na 

to pieniądze, my musimy jeszcze mu udostępnić pobocze, żeby ta droga została 

zrobiona. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Starosto, ja mam takie pytanie, w pkt 4 

organizacyjnym są podpunkty b i c i tu jest tak: wyrażono zgodę na utworzenie 

grupy zakupowej na zakup oleju opałowego dla Powiatu Łowickiego i jego 

jednostek oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych i wyrażono 

zgodę na utworzenie grupy zakupowej na zakup węgla o różnym asortymencie 

dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych. To, że w punkcie b 

jest dla Gminy Domaniewice to rozumiem, że układ z Panem 

Przewodniczącym… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja nic o tym nie wiem. 

Radny Krzysztof Górski: Ale powiedzcie mi co to są te grupy zakupowe? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy my zwróciliśmy się, żeby te grupy 

zakupowe utworzyć wiadomo, w celu oszczędności, natomiast zwróciliśmy się 

do wszystkich gmin, a odpowiedziała tylko w tym zakresie Gmina Domaniewice, 

więc dlatego to zrobiliśmy z Gminą Domaniewice, a tutaj ten trop to nie jest dobry 

tak od razu, ale to już nie będę przedłużał. Podmiotem jest powiat lub gmina i 

występuje ten podmiot do grupy. 

Radny Waldemar Krajewski: Ale to odnośnie tego punktu cały czas chciałem, 

jeśli można. Czy ta grupa zakupowa już spełniła swój jak gdyby założenia czy 

dopiero rozpoczyna pracę? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Są już przetargi przygotowane, chyba jutro 

będzie pierwszy. 
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Radny Waldemar Krajewski: Czyli dopiero po przetargach będziemy wiedzieli 

czy te ceny w jakiś sposób są bardziej atrakcyjne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania 

dotyczące sprawozdania? Nie ma. 

Ad. pkt 20 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 29 maja w Domaniewicach 

uczestniczyłem w uroczystych obchodach odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

cichociemnych oraz 81-lecia powstania pierwsze, przepraszam, zrzutu 

Cichociemnych do Polski, 3 czerwca brałem udział w obchodach 30-lecia 

powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz 40-lecia zawodowej Straży Pożarnej 

w Łowiczu. 16 czerwca uczestniczyłem w obchodach uroczystości Bożego Ciała, 

25 czerwca brałem udział w obchodach 90-lecia powstania Szkoły Rolniczej w 

Zduńskiej Dąbrowie oraz 12-nastym Zjeździe Absolwentów. 27 czerwca 

uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Dziękuję bardzo, czy są pytania? Jeśli 

nie ma pytań to przechodzimy do pkt 21. 

Ad. pkt 21 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Ja tylko jedną rzecz i przepraszam od razu z góry, że 

jestem cały czas przy temacie plaży łowickiej, ale to nie jest jakby moją intencją 

taką oddolną, tylko po prostu zostałem poproszony przez jednego z mieszkańców 

o to, żeby zwrócić uwagę na to, że ten zjazd, który jest przygotowany dla wózków 

czy też rowerów, żeby jakoś go połączyć z tym pomostem drewnianym, bo tam 

jest kawałek takiej wyrwy, która uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom w 

sposób płynny. Po prostu brakuje kawałka jakby łącznika. Jak ktoś zjedzie 

wózkiem no to już nie powinien chyba tych 2 metrów jechać po piasku, tylko 

powinien mieć dostęp do pomostu, bo te barierki, które powstały to rozumiem, to 

wszystko jest okej, ale no nie ma po prostu łączności. To jest tylko i wyłącznie 

ten problem, który chciałem poruszyć. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W ramach likwidacji wyrwy poprawimy 

to. 

Radny Jacek Chudy: Nie podnosiłem tej kwestii, kiedy Krzysztof Górski prosił 

o informacje na temat zadłużenia, więc bardzo proszę o poinformowanie mnie 
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również w tej kwestii na piśmie. Chciałem zgłosić jeszcze takie o to projekty: o 

chodniku przy szkole w Bielawach mówiliśmy przy tworzeniu budżetu, to jest 

niewielka inwestycja, która nie będzie wymagała zbyt dużych środków 

finansowych, a no nieciekawie wygląda ten fragment bez tego chodnika, więc 

proszę pod rozwagę Zarządu wziąć te kwestie. Są wakacje, dzieci przed 1 

września mogłyby te kilkadziesiąt metrów bezpiecznie przechodzić do szkoły w 

Bielawach. Jest jeszcze taka kwestia, o której dzisiaj rozmawialiśmy w Bielawach 

z radnymi, Pan Starosta był uprzejmy poinformować mnie, że 28 podpisał umowę 

z Wykonawcą na wykonanie nakładki od Oszkowic do Piask Bankowych, tam 

brakuje odcinka bodajże 200 metrów do połączenia tej drogi gminnej. Bardzo 

prosiłbym o rozważenie tej kwestii, żeby ten ciąg był już jednolity, przynajmniej 

w tej kwestii. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Również 

dzisiaj rozmawialiśmy, oczywiście podziękowania Jurek złożył, ja również 

składam za tą drogę Leśniczówka – Bogoria. Natomiast no gdyby nam się udało 

pozyskać sfrezowany jakiś materiał i przywałować go na tych kamieniach, to 

mielibyśmy pewność, że ten tłuczeń utrzymałby się no na pewno lepiej, tak. 

Byłaby pewna stabilizacja i byłaby to bardzo dobra podbudowa pod przyszłą 

nakładkę asfaltową. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja mogę się mylić, albo wójt może 

się mylić, ale wydaje mi się, że te 200 metrów to już mamy dawno dogadane, ale 

to może coś komuś umknęło, to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia Pani 

Dyrektor, jakby Pani coś tam frezowała, to Pani pamięta o prośbie Jacka Chudego. 

I co było jeszcze? Nie, to chyba wszystko tak. A, chodnik. No to jest trudniejsza 

kwestia, no. No postaramy się. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W każdym razie musze powiedzieć, 

że jeżeli chodzi o tą drogę Oszkowice – Piaski Bankowe i te 200 m, to nie 

ukrywam, że to była prośba z gminy i powiem tylko tyle, że rozmawialiśmy na 

ten temat i z Panem Starostą i ustalono, że tutaj było tez godne podkreślenia jest 

postawa Pana Wójta Sylwestra Kubińskiego, który chce partycypować. W 

związku z tym udało się tutaj doprowadzić do porozumienia i te 200 m zostanie 

wykonane. Ja się bardzo cieszę, tylko że proszę pamiętać o jednej rzeczy, że to 

jest dopiero część inwestycji, to jest odcinek 1,5 km. Ja się bardzo cieszę, że on 

jest i udało się, natomiast będziemy robili wszystko, żeby kolejne odcinki i do 

końca, żeby ta droga została zrealizowana. To, co powiedziałem rok temu, gminy 

mamy wszystkie takie same w naszym powiecie i będziemy robili wszystko, żeby 

w tych gminach były inwestycje, a zwłaszcza w tych gminach były inwestycje, a 

zwłaszcza w tych, w których no tych inwestycji było dotychczas najmniej. 
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja chciałbym tylko powiedzieć jeszcze 

do Radnego Jacka Chudego, to ważna kwestia, którą poruszył, jeżeli chodzi o ten 

chodnik, ponieważ te przejścia, które były robione w tym roku, to nie są ostatnimi 

przejściami i będzie można ten chodnik, jak będzie taki sam program 

uruchomiony zrobić w ramach tego programu. Chyba, że mówimy o po prostu 

innym miejscu, to proszę jeszcze wyjaśnić. 

Radny Jacek Chudy: Przejścia aktywnego nie możemy zrobić dlatego, że po 

drugiej stronie tej drogi nie ma w ogóle chodnika, a chodzi tylko o fragment 

kilkudziesięciu metrów, który prowadzi tym ciągiem pieszym do samej szkoły. 

Tam jest taki mocno spękany asfalt, jest tego dosłownie nie wiem, 25 może 30 m. 

Niech ten wizerunek tego chodnika po jego wybudowaniu no będzie jednolity i 

niech po prostu nam przynosi chlubę, a nie… no nie dokończę może swojej 

wypowiedzi. Dziękuję bardzo. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Rozumiem Panie Radny, już tutaj z Panią 

Dyrektor i Zarządem postaramy się, żeby wykonać ten chodnik. Pan Starosta już 

dziękował, ja też chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom, wydziałów, 

jednostek, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, wszystkim radnym za poprzedni rok, to 

był bardzo trudny rok, jak Państwo doskonale też to odczuliście na własnej 

skórze, ponieważ było bardzo dużo problemów związanych z covidem i też 

innych, więc bardzo wam wszystkim dziękuję. Jeżeli coś było przeze mnie 

niewłaściwie przeprowadzone to przepraszam i liczę na dobrą współpracę dalej. 

Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze do tych podziękowań zapomniałem 

imiennie też wydziałowi Tomka Kurczaka, Pana Dyrektora podziękować, 

ponieważ cały czas są na pierwszym froncie, jak nie covid to wojna i ciągle oni 

tu walczą, także też i jemu podziękowania się należą i całemu wydziałowi i, bo 

widzę, że już nie ma, to na koniec chciałbym Państwa już zaprosić 17 lipca na 

Łowickie Żniwa, które o 13:00 godzinie w Skansenie w Maurzycach się 

rozpoczną, a zakończą koncertem Lady Pank. Zapraszam. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne 

wnioski radnych i sprawy różne? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ jest to 

nasza ostatnia sesja przed wakacjami, w lipcu nie mamy sesji, wracamy w 

sierpniu, życzę wszystkim Państwu udanego wypoczynku. Życzę, żeby udało się 

wyjechać i przynajmniej zapomnieć o tym, co dzieje się wokół nas. Ten 

odpoczynek nam jest potrzebny po takim okresie wytężonej pracy, tym bardziej, 

że jest to czas, w którym nie ma tych ograniczeń, które dotychczas były. Jeszcze 

raz wszystkim Państwu życzę udanego wypoczynku. 
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Ad. pkt 22 

Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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