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PROTOKÓŁ Nr LIV/22 

z obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 roku 

 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania  – 18 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LII i LIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej  

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.  

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu.  

7. 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.  

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym  

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym  

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym  

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku  
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2022-2025. 

14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami.  

16. Wolne wnioski radych i sprawy różne.  

17. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – zanim przystąpimy do dalszego 

procedowania Sesji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu Panu Jarosławowi Burzykowskiemu i Panu 

Karolowi Bodkowi, których praca spowodowała, że wygląd naszej sali jest 

przepiękny. Niektórzy być może się zastanawiają teraz jakie tutaj zmiany 

nastąpiły. Natomiast jeżeli się przyjrzymy to tych zmian jest wiele. Tutaj 

chciałbym i pogratulować i jeszcze raz podziękować, ponieważ wymagało to 

wielkiego wysiłku z ich strony. Nie ukrywamy, że wykonanie tych prac przez 

naszych pracowników wynika ze względów ekonomicznych. Na szczęście mamy 

takich pracowników, którzy mają takie umiejętności to wszystko potrafią. 

Chciałem również podziękować Paniom, które po każdym remoncie też zadanie 

bardzo trudne, to jest posprzątać i to jest Pani Anna Gońda, Pani Agnieszka 

Grzegorek, Pani Agnieszka Bolimowska i Pani Anna Śmiałek. Panie po remoncie 

zadbały o to, żeby było bardzo czysto w naszej sali obrad. To wiele lat, kiedy nie 

było żadnych zmian. Chcę powiedzieć, że nie są to jakieś rewolucyjne zmiany, 

ale muszę powiedzieć, że robią wrażenie przytulności, piękna i naprawdę 

warunków w których chce się pracować. Dziękuję również Pani Sekretarz Agacie 

Tracz, która kierowała pracami, która zainicjonowała te zmiany, które są tutaj. 

Miałem okazję rozmawiać, były pewnego rodzaju propozycje. I muszę 

powiedzieć, że wszystkie, o których powiedziała, cieszyły się z mojej strony 

wielką akceptacją ponieważ one były naprawdę przemyślane, z gustem. A dzisiaj 

efekty tej pracy są widoczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję.    

 

Ad. pkt 2 

 

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

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

i podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3 

 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że porządek obrad 

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

obrad? Nie widzę. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie wniosków do protokołu z LII i LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z LII 

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

z LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Protokół z LIII Sesji RPŁ 

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

Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

 

Ad. pkt 5 

 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej  

w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Zca Kierownika Powiatowego Oddziału ARIMR w Łowiczu Marek Sokół 

przedstawił informację „Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 3/.  

 

Radny Michał Śliwiński – ja mam takie pytanie Panie Kierowniku, bo z tego co 

wiem, w tamtym roku wypłaty suszowe były najpierw wprowadzone de minimis, 

później chyba kwota została wykorzystana z de minimis i weszliśmy w COVID. 

Rozumiem, że od tego roku będzie znów liczone jak kolejna transza de minimis  

i zaczynami od zera? Tak? 

 

Zca Kierownika Powiatowego Oddziału ARIMR w Łowiczu Marek Sokół – 

tak.  

 

Radny Michał Śliwiński – paszporty Pan mówił, że się pozmieniały. Pamiętam, 

że był taki okres, że były paszporty bez hologramów. Bardzo dużo się pojawiało 

tych paszportów „lewych” na rynku, bo pieczątkę to każdy mógł sobie zrobić.  

I z tego się wycofano. Ja wiem, że to są oszczędności, bo przeliczając ile kosztuje 
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hologram, obsługa tego. To ten paszport powinien dużo więcej kosztować niż 

kosztował.  

 

Zca Kierownika Powiatowego Oddziału ARIMR w Łowiczu Marek Sokół – 

docelowo twórca rozporządzania ma też samoobsługę i trochę zmniejszenie 

biurokracji.  

 

Radny Michał Śliwiński – jeżeli chodzi o nawozy, bo rozmawialiśmy. Wiemy  

o tym, że ceny nawozów znowu poszły drastycznie w górę. Jeżeli wejdzie ten 

program, to będzie porównywanie od tamtego roku, a nie od 2020 roku, a wtedy 

te płatności inaczej były. Po ostatnich sygnałach, że Zakłady Azotowe 

wstrzymały produkcję to zaczęło się z nawozami robić tak jak z cukrem. Nie było 

cukru w sklepie, to każdy kupował nieważna jaka cena była. I teraz jak 

rozmawiałem ze znajomym, to 5 000,00 zł kosztowała „polifoska” i w ciągu 

trzech dni był czysty magazyn. I czy teraz w tym roku w jakiś sposób będzie jakieś 

dofinansowanie, czy nie. I jeszcze takie pytanko, wiem że Pan Kierownik może 

nie odpowiedzieć tutaj, bo są bardziej działania ARiMR Łódzkiej jeżeli chodzi  

o wykorzystanie PROW w stosunku do tej ostatniej perspektywy. Czy wiemy?, 

bo mówi się, że około 50 – 59% tylko wykorzystaliśmy PROW- u z poprzedniej 

perspektywy. I teraz rozumiem ten nabór, który jest planowany na wrzesień, to 

jeszcze będzie z poprzedniej perspektywy? Z poprzedniej perspektywy, bo dzięki 

covid-owi dostaliśmy jeszcze taką ewentualność z Komisji Europejskiej, żeby te 

środki najbardziej wykorzystać. I jeszcze jedno pytanie, czy już są jakieś ustalenia 

jak będzie wykorzystywana i dzielona perspektywa ta nowa, w której teraz 

jesteśmy.   

 

Zca Kierownika Powiatowego Oddziału ARIMR w Łowiczu Marek Sokół – 

jeżeli chodzi o takie szczegóły, to ja nie posiadam takiej informacji. I na pewno 

nie posiadam takiej informacji, którą mógłbym przekazać dalej. Jeżeli chodzi  

o poprzednie pytania, też nie mogę w 100% odpowiedzieć. Jeżeli będą miał jakieś 

informacje, to jak najbardziej mogę podesłać, jeżeli te informacje oczywiście 

będą sprawdzone i które będę mógł przekazywać dalej. Bo to co gdzieś usłyszę, 

nie znaczy że później ewentualnie możecie to sprawdzić i tylko mogę 

rozpowszechniać informacje, których jestem w 100% pewien.  

 

Radny Michał Śliwiński – czy ten zapis o tych dopłatach do spółek wodnych jest 

stricte do gruntów zmeliorowanych czy też wchodzą grunty niezmeliorowane. Bo 

jak jest zapis czysto „zmeliorowane”, to znaczy że u nas Powiat Łowicki nie 

dostanie takich płatności żadna spółka, bo nie mamy melioracji tylko drenacje.  

 

Zca Kierownika Powiatowego Oddziału ARIMR w Łowiczu Marek Sokół – 

to prowadzi Oddział Regionalny, ale się dowiem i mogę ewentualnie tak jak 

powiedziałem odpowiedź na to pytanie.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie 

widzę, dziękujemy za prezentację. Przechodzimy do kolejnego punktu.  

 

Ad. pkt 6 

 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Łowiczu.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Mariusz Słoniewicz 

– Dzień dobry, nazywa się Mariusz Słoniewicz i od 17 sierpnia 2022 roku 

zostałem powołany na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu przez Pana Marcina Kosiorka. I tutaj serdeczne 

podziękowania za powołanie, za zaufanie. Postaram się tego zaufania nie zawieźć. 

Wiele osób mnie już zna, a wszystkim innym postaram się przedstawić swoją 

osobę od strony zawodowej. Jestem architektem, absolwentem Politechniki 

Łódzkiej, Wydziału Budownictwa, Architektury, Środowiska. Tytuł zawodowy, 

który uzyskałem to jest magister, inżynier architekt. Od 2000 roku jestem  

w zawodzie. Od blisko dwudziestu lat posiadam uprawienia do projektowania bez 

ograniczeń specjalności architektonicznej. Przez ostatnie lata wspierałem 

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

gdzie pełniłem funkcję Inspektora. Przedstawił „Informację o działalności 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu” /Zał. Nr 4/.  

 

Radny Michał Śliwiński – po części Pan Inspektor mnie uspokoił o tych 

katastrofach budowlanych, bo całkiem inaczej to sobie wyobrażałem, ale 

faktycznie wichury przychodziły i to rozumiem. A katastrofa to się kojarzy z tym, 

że się coś samo zawaliło, ktoś czegoś nie dopilnował, a tu była siła wyższa. Mam 

pytanie, bo jak rozmawiam z niektórymi inspektorami i po terenie też, to wszyscy 

narzekają na problemy kadrowe w sensie, że jest mało pracowników, żeby można 

było to wszystko co Państwo macie w zadaniach obsłużyć. Czy tutaj w Łowiczu 

też takie problemy występują, czy nie.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Mariusz Słoniewicz 

– oczywiście, że są problemy. Mamy jeden wakat od 2019 roku na stanowisku 

Inspektora z uprawnieniami budowlanymi. Oczywiście najlepiej kiedy 

pracownicy mają odpowiednie doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. Także 

niestety mogę potwierdzić, że kłopoty są.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze jakieś pytania?, 

jeżeli pytań nie ma, to my Panu przede wszystkim gratulujemy wyboru, ponieważ 

zadanie przed Panem trudne. Po Pani Zosi, która poprzeczkę postawiła bardzo 

wysoko, łatwo nie będzie, ale jak tutaj mówiła w czasie swojego pożegnania na 

naszej Sesji, powiedziała rzecz bardzo istotną, że następca na pewno sobie 

poradzi. Jest dobrze przygotowany, będę mu kibicowała. I my również 
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kibicujemy Panu, żeby te wszystkie obowiązki, które Pan realizuje udało się  

w taki sam sposób, a nawet lepszy kontynuować.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Mariusz Słoniewicz 

– jestem przygotowany, dziękuję. I tak jak powiedziałem na początku postaram 

się nie zawieźć zaufania.  

 

Ad. pkt 7 

 

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 Rady 

Powiatu Łowickiego zmieniającą 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.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni Rady 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 5/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/365/2022 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

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

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 6/. 

 

Ad. pkt 8 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno 

– finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radny Krzysztof Górski – ja wczoraj mówiłem o tym na Komisji Budżetu  

i Finansów. Dziękuję za wyjaśnienie od Pani Skarbnik, za wykaz i wyjaśnienia 

związane ze stratami w naszym Zespole Opieki Zdrowotnej. Natomiast dzisiaj 

dostaliśmy wyniki finansowe wszystkich jednostek podległych naszemu 

Starostwu. I znowu zauważyłem, że jest dość duża strata. Wiem, że są problemy 

z kadrą, ale są również problemy z regulacją podwyżek wynagrodzeń personelu 

w szpitalu. I chciałbym dowiedzieć się jak to dalej wpłynie na wynik finansowy 

naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej, bo informacje które dostajemy z mediów są 

bardzo nieprzyjemne. Mówi się o problemach w szpitalach powiatowych, w 80% 

szpitali powiatowych w naszym kraju. Jak to wygląda u nas?, żebyśmy nie 

przeszli nad tym punktem od tak sobie do porządku, bo sytuacja może iść u nas 

też w złą stronę. I dlatego chciałbym się dowiedzieć, nie wiem albo od Zarządu 

Powiatu albo od Pani Dyrektor jakie działania i jakie środki będą podejmowane, 

żebyśmy potem nie byli postawieni przed faktem dokonanym.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – to ja za dużo więcej nie powiem niż to co 

na wczorajszej Komisji. Jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak Jagiełło pod 

Grunwaldem, że trzeba czekać. Bo chyba tam jest konstrukcja budżetu krajowego 

tak robiona, że to w tej chwili tak wygląda. Mamy taką nadzieję, że będzie można 

jeszcze te decyzje jakieś tam zmienić, czy je ratować innymi decyzjami. My też 

czekamy, bo jeden z posłów, powiem to poseł Rychlik, bo Wieluń jest w takiej 

samej sytuacji jak i my. I szpital w Wieluniu to są dokładnie te same kwoty, no to 

będziemy mieli z Wiceministrem spotkanie we wrześniu i z Prezesem NFZ  

i jeszcze inne szpitale z Polski, które są w podobnej sytuacji. Będziemy 

rozmawiać i liczymy na to, że rząd zaproponuje jakieś rozwiązania dla tych 

szpitali, bo jeśli chodzi o województwo to jest skala 6 – 7 szpitali powiatowych. 

To nie wszystkich szpitali też dotyka w taki sam sposób. A jeśli chodzi  

o informacje w mediach, to też zależy jakie media kto przegląda, to takie są 

informacje.  

 

Radny Jerzy Wolski – Jagiełło był dobrym strategiem i czekając wiedział co 

uzyska. Porównanie jest chyba nieadekwatne do tej sytuacji z 1410 roku.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – my też wiemy na co czekamy.  

 

Radny Jerzy Wolski – chyba Pan nie wie na co czeka.  

 

Radny Waldemar Krajewski – Panie Radny Wolski, czemu jest Pan takim 

sceptykiem?  
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Radny Michał Śliwiński – nie wiem czy wrócić do 140 roku, czy lecimy do tego 

co dzisiaj robimy. Pokazane są tutaj wskaźniki i już teraz tak naprawdę w tych 

wskaźnikach z roku na rok będzie coraz gorzej - wskaźniki zyskowności,  

z działalności operacyjnej. To jest już zakładane z góry, że będzie wskaźnik 

zyskowności aktywów prawie 14% w 2024 roku. Tutaj Pan Radny Górski pytał  

o wynagrodzenia dla kadry. Wiemy o tym, że tych pieniędzy na razie nie ma.  

I też biorąc pod uwagę i przygotowując to sprawozdanie i liczenie tych 

zyskowności i wszystkich wartości w tabeli, były też założenia odnośnie energii, 

której koszty będzie ponosił szpital. Ja wiem, że dzisiaj padło w mediach 

określenie, że rząd będzie robił wszystko, żeby przetrzymać ceny energii, 

pokazując inflację dzisiaj na poziomie ponad 16%. I jeżeli rząd nie przytrzyma 

kosztów energii, to może się okazać, że w styczniu inflacja będzie 25%. I tutaj  

w jakiś sposób się to przekłada, że koszty w tym szpitalu będą nam cały czas 

rosły. Czy w tym kierunku jakieś działania podejmujemy, żeby zabezpieczyć 

tańszą energię? Chrust zbieramy, czy może jakieś źródło odnawialne będziemy 

instalować w szpitalu? 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – oczywiście ja się mogę odnieść w tym 

przypadku do wskaźników zyskowności i to jak Zespół Opieki Zdrowotnej 

zaplanował. A więc w kosztach założyli wzrost na poziomie przewidywanej 

inflacji czyli około 10%. Tak zostały przygotowane założenia i to stąd się właśnie 

wzięło.  

 

Radny Michał Śliwiński – to i tak wyższe niż rząd założył do przyszłorocznego 

budżetu o 3,5% co najmniej.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 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 Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  /Zał. Nr 7/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 4 
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Podjęli Uchwałę Nr LIV/366/2022 RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno 

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

 

Ad. pkt 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym  

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

/Zał. Nr 9/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/367/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu /Zał. Nr 10/. 
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Ad. pkt 10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w 

Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

/Zał. Nr 11/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/368/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu /Zał. Nr 12/. 
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Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym  

w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak - Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

/Zał. Nr 13/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/369/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu /Zał. Nr 14/. 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 

rok.  
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Radny Krzysztof Górski – co do samej uchwały nie mam pytań, na dzień 

dzisiejszy jest wszystko w porządku zgodnie z przeczytaną treścią przez Panią 

Skarbnik. Natomiast dwie godziny przed Sesją dostaliśmy materiały odnośnie 

wykonania budżetu w poszczególnych jednostkach i bilanse. Martwi strata, która 

jest i o której mówiłem przed chwilą w naszym Zespole Opieki Zdrowotnej 

i w naszym Muzeum, bo też jest tam sto kilkanaście tysięcy straty za pół roku. Te 

dwie straty, to nie chciałbym żebyście posądzali mnie tutaj, że się czepiam. 

Natomiast jest rzecz, która musi nas wszystkich jako Radę zaniepokoić, ponieważ 

wszyscy widzimy co dzieje się z inflacją w naszym kraju. Martwię się, że nie będą 

niektóre zadania inwestycyjne mogły być wykonane, bo oferty wykonawców są 

dużo wyższe niż my zakładaliśmy sobie w budżecie. Natomiast ponieważ 

omawiamy w tej chwili budżet, to nie możemy przejść nie zauważając tematu 

ściany przed którą stają szefowie jednostek, w których jest problem ciepła, opału, 

energii czy żywności. Wczoraj Dyrektor DPS w Borówku uświadomił nam 

bardzo mocno i długo jakie ma problemy chociażby z opałem, ale myślę że 

wszystkie jednostki, które zaplanowały sobie pewne środki na ogrzewanie czy na 

energię, a tam gdzie jest wyżywienie to też chyba nie ma jakiegoś „różowego” 

nastroju. Po prostu sygnalizuję ten problem jako radny, który myślę trochę życia 

z ekonomią pod pachą spędził. Za dwa, trzy miesiące mogą być bardzo 

nieprzyjemne sytuację, żebyśmy potem, w listopadzie nie mówili „no bo już tak 

się stało”. Może dzisiaj będzie trzeba pomyśleć o tym, no nie wiem, w jaki sposób 

zdobyć pieniądze, czy pomóc szefom jednostek, którzy za dwa, trzy miesiące nie 

będą mieli na węgiel czy na energię. Może trzeba będzie się zastanowić nad 

jakimiś środkami oszczędnościowymi, czyli nie wiem wyłączanie energii, 

przykręcanie ciepła chociaż nie wiem czy to jest możliwe w szkołach czy  

w  niektórych jednostkach. Dlatego wybaczcie, że przy uchwale budżetowej 

podnoszę ten temat, ponieważ możemy za dwa miesiące w tym temacie stanąć 

pod ścianą i nie chciałbym żebyśmy potem rozkładali ręce, że już tak się stało.  

A drugą sprawą to jest właśnie spojrzenie trzeźwym okiem na nasze inwestycje. 

Na Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Wicestarosta uspokoił mnie, że z salą 

przy ZSP Nr 4 w Łowiczu będziemy próbowali dawać sobie radę. Ale są i inne 

inwestycje i remonty i modernizacje. I tu może rzeczywiście może zabraknąć 

środków. Ja nie chcę uprawiać czarnowidztwa, ale widząc to co się dzieje, nie 

mogę jako człowiek, który trzydzieści pięć lat spędził w samorządach, nie 

podnosić tego tematu, żebyśmy potem nie mówili „ano stało się, to nie wiemy co 

robić”. Dziękuję bardzo.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – Pan Radny poruszył temat, na który 

pewnie faktycznie do 21.00 albo i dłużej moglibyśmy rozmawiać, jakie są 

przyczyny tej sytuacji w której cały świat, można powiedzieć się znalazł. Przecież 

my podejmowaliśmy różne kroki, już jak tylko ta wojna się zaczęła, czy nawet 

wcześniej odnośnie grup zakupowych. Sytuacja jest tak dynamiczna i zmienna, 

że trudno jest przewidzieć. A opowieść Dyrektora z wczorajszej Komisji, jest taką 

opowieścią bardzo takiego pełen prostoliniowego właściwego podejścia,  
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z zatroskaniem o to dobro wspólne, jakim jest w tym przypadku Dom Pomocy 

Społecznej w Borówku, szukania rozwiązań tańszych. To są problemy  

i rozumiemy Pana Radnego, ale chyba nie żąda Pan od nas, że my powiemy „nie 

damy sobie rady”. Co wtedy dyrektorzy powiedzą, co wtedy pracownicy 

powiedzą. Myślę, że damy radę i takie jest zresztą nasze zadanie, żeby szukać 

tych rozwiązań, których może czasami nie widać. Wiemy już i chyba Pani 

Skarbnik mówiła na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów, że jest jakaś 

reakcja rządu, to żeby dać samorządom pieniądze. Tu można się czepiać, że na 

przykład duże miasta mniej podobno dostaną według tych przeliczeń. My się 

cieszymy, że my dostaniemy, to jest też chyba naturalne, takie powiaty jak nasze. 

Natomiast jeżeli by Pan Radny wskazał możliwości pozyskania środków na te 

problemy, o których rozmawiamy, to bylibyśmy wdzięczni, bo niestety takich nie 

ma, żeby na węgiel pozyskać granty. No to nawet Solorz tego nie robi, więc 

trudno nam będzie pozyskać środki na energię. A jeśli chodzi o inwestycje, to 

robimy co tylko się da, żeby nie zaprzepaścić, mimo tego że ceny wzrosły 

inwestycji, jak w przypadku sali gimnastycznej, no to o 40%, czy prawie 50%. 

No to jednak nie stoimy i nie czekamy z założonymi rękami i nie powiemy „ no 

sorry chcieliśmy bardzo”. Przecież z intencji nikt nie będzie nas rozliczał,  

a szczególnie Państwo, po tamtej, że tak powiem, sali. Na pewno nas z intencji 

nie będziecie rozliczać tylko z efektów. Dlatego jeśli chodzi o salę gimnastyczną, 

robimy co możemy. Nie wyobrażam sobie aby Polski Ład jeżeli chodzi o drogi, 

tutaj nie wypalił. Tutaj staniemy na głowie, żeby ta inwestycja, a przetarg lada 

moment będzie rozpisany i będziemy bogatsi o informacje. Jeśli idzie o siedzibę 

PCPR-u, to w momencie gdy rozpisaliśmy nowy przetarg trochę aby zyskać na 

czasie, a trochę licząc na inne ceny. Sytuacja jednak się zmieniła od tamtego 

przetargu. Wojna i dostawy surowców nawet z Ukrainy są w tej chwili w innej 

fazie. I jak Państwo wiecie most jest budowlany i to w cenie w której był przetarg. 

Jednak jakoś tam można, dzięki oczywiście tutaj bardzo dobrej współpracy na 

linii Pani Dyrektor Gajek i firma. Można naprawdę trzymać się harmonogramu  

i pracować zgodnie z tym jak się umowę podpisało. Wracam do tematu PCPR-u, 

jeżeli będziemy mieli stuprocentową gwarancję na salę gimnastyczną, postaramy 

się jeszcze poszukać pieniędzy dodatkowych na tą siedzibę PCPR-u. Zrobimy 

wszystko co się da, żeby mieć czyste sumienie, że niestety nie stać nas PCPR, to 

nie robimy. Natomiast dzisiaj jeszcze tego zdanie nie mówimy i będziemy dążyć 

do tego aby te najważniejsze inwestycje, które mają największy wpływ na rozwój 

powiatu, zostały przeprowadzone. Wracając do energii czy inflacji, ja myślę że 

każdy z nas wracając do domu zdaje sobie sprawę z tego w jakiej sytuacji się 

znajduje. I oczywiście można tam zwalać winę na rządy i inne rzeczy. Można 

zwalać winę na to, że Komisja Europejska ma gdzieś sytuację nie tylko 

biedniejszych, bo jeżeli Rosja zakręciła gaz całej Europie, no to cała Europa ma 

problem. A przecież religia ocieplenia globalnego doprowadziła do sytuacji, że 

surowce na jakie jesteśmy skazani, to są surowce w dużej mierze rosyjskie. 

Można zwalać winę na rząd, wrócę do tego, ale jaki by nie był rząd  

w Rzeczpospolitej, to ten problem nie zniknie. Nie będzie magicznych rozwiązań 
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i wyciągnięcia królika z kapelusza i rozwiązania. Przecież to, że gaz płynie z Rosji 

czy nie, to nie jest sprawa tak naprawdę tego czy rząd coś mówi, czy nie mówi. 

Kto inny decyduje o tym, decyduje o tym, że węgiel musieliśmy, jaka afera było 

o Turów, jakie protesty w Polsce były, że globalne ocieplenie jest i trzeba martwić 

się o klimat. To jeżeli wierzymy w religię globalnego ocieplenia, to musimy za to 

zapłacić pieniędzmi. To nie jest tak, że my nic tam nie robimy, natomiast na wiele 

rzeczy nie mamy realnie wpływu. Staramy się mieć, robimy, namawiamy tak jak 

przykład Dyrektora Dziedzieli. Przykład dyrektora jest bardzo dobrym 

przykładem, szukamy tych rozwiązań. Czy będziemy w stu procentach skuteczni, 

nie możemy tego obiecać.            

 

Radny Michał Śliwiński – Pan Starosta wszedł w bardziej głęboką politykę, 

mieliśmy niby tego nie ruszać, ale jak już mówimy. To rozumiem, że teraz 

obojętnie jaki by rząd nie był, to problem będzie miał, bo to są lata zaniedbań 

siedmiu lat i walczenia z OZE, z likwidowaniem OZE, i dysponowaniem 

sześćdziesięcioma siedmioma miliardami złoty z emisji, które też zostały wydane 

w taki sposób jak zostały wydane. Teraz mam takie pytanko, czy już w jakiś 

sposób wiemy, bo z tego co się orientuję po samorządach wpływają na tą chwilę 

ceny i już jest powołana grupa zakupowa odnośnie gazu. Pewnie dostaliśmy już 

informację o ile może zdrożeć gaz dla nas i pewnie dlatego jest próba powołania 

tej grupy zakupowej, żeby można było coś utargować. O ile większe, już teraz 

wpłynęły nowe propozycje do ceny za energię elektryczną. I jeszcze jedno takie 

pytanie, bo tutaj mam zmianę nazwy zadania w budżecie i jeśli można by było mi 

powiedzieć dlaczego ta zmiana była konieczna, czy to wynikało ze złożenia 

wniosku o dofinansowanie i może tutaj wyskoczyły tylko może jakieś różnice  

i dlatego to jest, czy może jakieś inne przyczyny były?  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – Pan Radny Śliwiński odpowiedź otrzyma 

na piśmie na te pytania.  

 

Radny Krzysztof Górski – Panie Starosto, ja wiem, że mówiąc tak jak ja w ten 

sposób nie rozwiąże się problemów. I nikt z nas nie znajdzie na dzisiaj 

rozwiązania. Ja cieszę się, że padła deklaracja, że będą starania o realizację 

inwestycji. Natomiast, to co może być z poziomu naszej Rady i Zarządu, 

oczekiwałem że w tak trudnej sytuacji jaka zanosi się z cenami energii i ciepła, 

po prostu otrzymam odpowiedź, że będziemy wchodzili w jakiś etap 

oszczędzania, że wyjdzie rozporządzenie czy decyzja, że nie wiem, nie oświetlać 

niektórych budynków, żeby mniej zużywać energii, żeby ograniczyć ciepło.  

Z tego co wiem w Mieście zastanawiają się, żeby między godziną 23.00 a 5.00 

rano nie oświetlać miasta. Może i u nas też takie decyzje trzeba podjąć, bo ja 

wiem, że na dzisiejszą sytuację i pewną niemoc jaką mamy odnośnie cen źródeł 

ciepła i energii, to nie możemy nic poradzić. Może pójdźmy w tą stronę i o to mi 

chodziło, a cieszę się, że padła deklaracja, że będziemy realizować inwestycje,  

o których od tak dawna mówimy.    
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – mogę zapewnić Pana Radnego, że tych 

oszczędności będziemy szukać, natomiast jak pokazała epidemia wcale 

wyłączanie energii, nie służy obniżeniu kosztów. Rozmawialiśmy o tym 

wielokrotnie, zresztą na Komisjach chciałem przypomnieć. Dlatego też szukamy 

jakiś rozwiązań, ale dziś w instytucjach, nawet w domu przecież są różne umowy 

popodpisywane jeśli chodzi dostawę prądu i nie jest takie proste zmienić umowę, 

czy wyłączyć energię. Przecież cały czas nad tym czuwa Pan Jarosław 

Burzykowski i pracujemy nad tym. I ciągu najbliższych trzech tygodni też będzie 

ogłoszony przetarg na energię i zmienione te umowy, no bo umowy były stare,  

a sytuacja była taka, której nikt nie potrafił przewidzieć wcześniej, przecież nikt 

nie potrafił tego przewidzieć. Dlatego będziemy się starali tutaj szukać, ale dzisiaj 

nie wystarczy pstryknąć, ale trzeba niestety zmienić umowy.  

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Starosto, jeżeli chodzi o energię i gaz, 

rozumiem że mogę dostać odpowiedź na piśmie, ale jeżeli chodzi o nazwę 

zadania, to chyba jeżeli była na Zarządzie i mamy w budżecie, to nie byłoby 

problemu, żeby wyjaśnić to teraz. Jeżeli mamy to głosować w uchwale 

budżetowej.   

 

Radny Jerzy Wolski – Panie Starosto, może zacznijmy od rzeczy najprostszych. 

Ja zadaje takie pytanie wręcz retoryczne. Jest środek lata, wystarczyło te rolety 

podnieść do góry i zgasić te sześćdziesiąt żarówek. Przecież kilkadziesiąt sesji 

odbywało się w dzień i żadna żarówka się nie świeciła. Proste, prawda? Ja tam 

bym sobie nie pozwolił, żeby w środku dnia, przez kilka godzin świeciło się 

pięćdziesiąt żarówek w moim domu.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – oświetlenie jest potrzebne do tego, żeby 

mogła być widoczna transmisja online Panie Radny, trochę świat się zmienił.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak - czy są jeszcze pytania? Ja chciałem 

bardzo krótko powiedzieć, że wszystkie te głosy, które tutaj padają są głosami 

troski o to żeby jednak w tej nowej sytuacji spróbować oszczędzać. I myślę, że 

jeżeli nie teraz, to za jakiś czas, czy będziemy chcieli czy nie, my będziemy 

oszczędzali. Myślę, że nie do końca mamy świadomość powagi sytuacji, że ona 

nie zakończy się dziś, nie zakończy się jutro. Ona będzie trwała i może trwać kilka 

lat, więc musimy się liczyć z szerokim wachlarzem problemów, które są przed 

nami. Czy są jeszcze pytania?  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok  

/Zał. Nr 15/. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/370/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok /Zał. Nr 16/. 

 

Ad. pkt 13 

 

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 – za nim przedstawię projekt Uchwały,  

w materiale który Państwo otrzymaliście w „wykazie przedsięwzięć” zostaną 

zwiększone limity w zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”. I tak: limit na 2023 rok był 3 060 000,00 

zł, zostanie zwiększony do 7 431 000,00 zł, natomiast limit w 2024 roku  

z 623 537,00 zł do wysokości 4 000 700,00 zł. Przedstawiła projekt Uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego 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. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

 

Radni Rady 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 17/. 

 

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

nieobecny Radny Piotr Gołaszewski/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 2 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LIV/371/2022 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2022-2025 /Zał. Nr 18/. 
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Ad. pkt 14 

 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami /Zał. Nr 19/. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – wzorem Sesji poprzednich Państwo 

otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu i jeśli są pytania to bardzo proszę. 

 

Radny Krzysztof Górski – Panie Starosto, ja mam takie dwie uwagi. Po pierwsze 

było kilka konkursów na dyrektorów szkół. I fajnie, że mówicie że jest Komisja, 

że powierzono stanowisko dyrektora w tej czy w tej jednostce.  A dlaczego  

w sprawozdaniu nie ma napisane kto został tym dyrektorem. Jeżeli powierzono 

obowiązki, to wydaje mi się, że Radni w sprawozdaniu Zarządu powinni dostać. 

Jeżeli powierzono stanowisko i nie mówię, nie chcę wyszczególniać komu, takiej 

i takiej osobie. Według mnie, byłoby to takie bardziej, no nie wiem, klarowne  

w stosunku do Radnych. Może nie mam racji, może źle myślę ale wydaje  mi się, 

że by to było tak bardziej w stosunku do nas czyste przy konkursach różnego 

rodzaju. Byśmy wiedzieli ze sprawozdania z prac Zarządu, kto został dyrektorem 

takiej czy takiej jednostki. Natomiast mam jeszcze jedno takie trudne pytanie, bo 

dowiedziałem się i przyznam się, że gdzieś z bocznych źródeł, że został 

zwolniony lekarz psycholog dziecięcy w naszej Poradni Psychologiczo – 

Pedagogicznej. Wiemy jak trudną sprawą jest opieka psychologiczna nad 

dziećmi. I wiemy jak bardzo poszukiwana jest ta specjalizacja medyczna. 

Chciałbym wyjaśnienie uzyskać, czy po prostu ten człowiek nie pasował, czy ktoś 

go nie lubił. Wydaje mi się, że lekarz psycholog dziecięcy to jest ktoś na wagę 

złota, a tutaj podobnież został zwolniony. Czy można by mi to wyjaśnić.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – Ad vocem pierwszej sprawy to faktycznie 

to jakaś techniczna pomyłka, to przepraszamy za to i następnym razem postaramy 

się, żeby się to nie powtórzyło. Natomiast odnośnie drugiej sprawy, to nie 

psycholog tylko psychiatra. I myślę, że najlepszą opcją będzie, że też tutaj 

poprosimy dyrektor Poradni o odpowiedź na piśmie na ten temat, bo nie 

chcielibyśmy tutaj czegoś przekręcić, a coś tam oczywiście na ten temat wiemy. 

Generalnie poradnie stanęły teraz przed bardzo dużym problemem, nie tylko  

w Łowiczu, braku kadr. Ponieważ, stworzenie tych dodatkowych etatów 

pedagogów i psychologów w szkołach wszystkich i możliwości finansowe szkół 

w stosunku do Poradni, powodują że w całym kraju jest w tej chwili problem.  

U nas jeszcze nie jest to tak bardzo odczuwalne, natomiast warunki finansowe  

w niektórych instytucjach dla psychologów w tej chwili są nieosiągalne dla 

jednostek samorządu terytorialnego. To może tyle, może jeszcze powiem, że 

pełniącą obowiązki Dyrektora w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Łowiczu została Pani Beata Świeszkowska. Jest powołana na dziesięć 

miesięcy. Taka była umowa z poprzednią Panią Dyrektor, która też już nie chce 

być dyrektorem, że Pani Beata zgodziła się podjąć, ale też nie chciała startować 
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w konkursie, bo też nie chce być dyrektorem. Daliśmy sobie dziesięć miesięcy na 

to, żeby ogłosić kolejny konkurs, czy poszukać kogoś na to miejsce. Konkurs  

i tak i tak musi się odbyć, natomiast czy będą chętni, to jest ten problem. Dziękuję 

bardzo.   

 

Radny Michał Śliwiński – ja mam pytanie do punktu piątego: „Wyrażona zgodę 

na użyczenie gruntów przeznaczonych w trwały zarząd PZDiT w Łowiczu działek 

o numerach (…) obręb Piaski Bankowe, a później obręb Łyszkowice. Jeżeli 

chodzi o tą biogazownię to coś więcej mógłby Zarząd powiedzieć, bo 

uzasadnienie jakieś było co tam powstanie i na jakich zasadach. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – no co tam powstanie?, powstanie tam 

biogazownia, to by trzeba rozmawiać z inwestorem. Natomiast tutaj byliśmy po 

rozmowach z Wójtem Gminy Bielawy, któremu zależy na tej inwestycji, 

ponieważ, tu będą podatki dla gminy. I wiem, że tam w jakiś sposób gmina jest 

zaangażowana w ten projekt na tyle na ile może. Więc myśląc, że jest to dla dobra 

publicznego, to była nasza główna motywacja, temu aby podjąć taką decyzję.   

 

Radny Michał Śliwiński – tu mamy obręb Piaski Bankowe i obręb Łyszkowice. 

Takie trochę dla mnie duży teraz. Czy to jest jakieś błąd w druku?  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – to jest obręb Piaski w ciągu drogi na obręb 

Łyszkowice.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak - dziękuję bardzo. Czy są jeszcze 

inne pytania? Nie widzę. 

 

Ad. pkt 15 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności  

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – 3 lipca uczestniczyłem  

w obchodach 110 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślinie. 

W dniu 1 sierpnia na Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu brałem udział  

w obchodach 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 14 sierpnia 

uczestniczyłem w obchodach 110 rocznicy powstania Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Domaniewicach. 15 sierpnia brałem udział w obchodach Święta 

Wojska Polskiego, 28 sierpnia brałem udział w Powiatowych Zawodach 

Pożarniczych rozgrywanych na stadionie OSiR w Łowiczu. W dniu 29 sierpnia 

uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję bardzo.  
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Ad. pkt 16 

 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne.    

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja chciałbym, zgodnie z życzeniem Pana 

Przewodniczącego na ostatniej Sesji Rady Powiatu, przygotowaliśmy taką 

prezentację o edukacji. Chyba mamy się czym pochwalić, a że rok szkolny się 

zaczyna, to też chciałbym podziękować bardzo dyrektorom. Pewnie już są po 

radach pedagogicznych. Chciałbym również podziękować nauczycielom, bo to 

dzięki ich pracy możemy tą prezentację Państwu pokazać /Zał. Nr 20/.  

 

Radny Krzysztof Górki – Panie Przewodniczący, mam takie pytanko, kilka dni 

temu na emaila dostaliśmy taką dziwną skargę od Państwa Sekułów z Gminy 

Zduny. I tam w bardzo złym świetle i Wójt Gminy Zduny i nasz Starosta i policja 

jest ustawiony. Ja wiem, że pewnie to jacyś ludzie, którzy lubią jątrzyć ze 

wszystkimi, ale czy mógłby nam ktoś wyjaśnić jaki jest podtekst tej sprawy. Ja 

wiem, że tam się kłócą o jakąś fabrykę obok, czy firmę, ale pisanie że Pan Starosta 

był na Sesji coś nie odpowiedział. Policja źle działa, za długo odpowiada. 

Powiedźcie nam o co chodzi. 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – to tak byłem na Sesji absolutoryjnej 

Gminy Zduny i tam jakiś Pan doszedł do głosu w sposób tak bardzo emocjonalny, 

nie bardzo rozumiałem o co mu chodzi. Natomiast Pan Przewodniczący nie 

dopuścił mnie w trybie jakimś tam innych do głosu, ja musiałem potem już 

wracać. Także szczerze mówiąc nawet nie wiem dokładnie o co tam chodziło.  

A naprawdę z tego co ten Pan tam wykrzykiwał, to trudno było cokolwiek 

zrozumieć. To taka sytuacja był. A to co tam opisał, to już jego sprawa, to każdy 

może cos napisać.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ja od siebie krótko. Państwo 

otrzymaliście informację, dlatego że każda taka która wpływa, jest przekazywana 

do każdego z Państwa, żebyście wiedzieli że taka skarga wpłynęła. Natomiast dla 

mnie najistotniejsze jest to, że ta sprawa w ogóle nas nie dotycząca. I tylko  

i wyłącznie z racji, że Państwo powinniście wiedzieć o skardze, tą skargę 

otrzymaliście. I tą intencją się kierowałem. Wielkie podziękowanie dla Zarządu 

Powiatu za tą informację. Są dyrektorzy szkół tutaj na sali, niektórzy wyszli. 

Muszę powiedzieć, że w kontekście tych wyników można być dumnym. Jeszcze 

raz, to co powiedziałem na Sesji absolutoryjnej, dziękuję. Jestem bardzo 

wdzięczny Państwu za pracę. Za te wyniki, które są osiągane co bardzo ważne  

w kontekście tej liczby oddziałów. Ja pragnę powiedzieć, że za dwa lata ten nabór 

będzie minimalny, a w związku z tym ta liczba osób, która trafia w tym roku 

i trafi w przyszłym roku do Państwa szkół, to będzie podstawa do 

funkcjonowania, po takim jednym dosyć trudnym roku związanym z tym, że tego 

nabór praktycznie rzecz biorąc będzie niewielki. To odnoście tego, natomiast 
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jeżeli chodzi o samą maturę, to powiem w ten sposób, jedno szkoła miała tutaj 

troszkę słabsze wyniki, ale miejmy nadzieję, że po zmianach, ta szkoła też 

stopniowo będzie te wyniki miała coraz lepsze. Ja tutaj w odniesieniu do tego co 

powiedział Radny, chciałem pogratulować dwóm dyrektorom, ale przyznam się 

szczerze powinienem to robić na samym początku, któryś to raz mi się zdarza, że 

tego nie zrobiłem, bo w trakcie tak się składa, że dyrektorzy wychodzą i nie ma 

dzisiaj okazji. Ja myślę, że na początku następnej Sesji postaram się, żeby 

pogratulować wyboru na kolejną kadencję.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ja muszę powiedzieć, że wynik 

97% czy 96% ja bym traktował jednak jako dosyć wysoki. Z drugiej strony muszę 

powiedzieć jeszcze jedną rzecz, proszę zwrócić uwagę, bo ja troszeczkę 

analizowałem jako dyrektor gimnazjum, wyniki jakie były. To muszę powiedzieć, 

tak: 6 punktów procentowych powyżej średniej ogólnopolskiej naszego powiatu. 

Sześć punktów procentowych średnia, wierzcie mi że to jest bardzo dobry wynik.  

 

Radny Jerzy Wolski – ale nie przekroczyliśmy 100%. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – no nie przekroczyliśmy 100% ale 

w niektórych doszliśmy do 100.  

 

Dyrektor DPS w Borówku Marek Dziedziela – myślę, że wszyscy jesteśmy 

trochę spragnieni dobrych informacji, no to pozwolę sobie zabrać Państwu jeszcze 

minutkę, żeby przekazać że wczoraj obywała się Komisja Budżetu i Finansów na 

której nie powiedziałem, że zasoby naszego opału w Borówku mamy na poziomie 

czterech ton. Ale dzisiaj udało mi się, dosłownie jeszcze przed godzinami załatwić 

dwie dostawy do Borówka. I jutro będzie dostarczone 20 ton kostki,  

a poniedziałek będzie dostarczone 20 ton miału. Tą sytuację można było 

porównać co oceniania sytuacji kiedy szklanka do połowy pusta czy pełna. To  

w tej sytuacji mamy już 25% szklanki pełnej w potrzebach. I jeszcze dopowiem, 

że ceny które się udało uzyskać są w miarę korzystne na ten moment. Wolałbym 

ich nie precyzować dokładnie, z uwagi na to, że były prowadzone negocjacje  

z czterema dostawcami, więc nie chciałbym żeby tu mogło wyniknąć jakieś 

nieporozumienie. Wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów była informacja, że 

były przeprowadzone dwa postępowania przetargowe. Obydwa ona były 

unieważnione z powodu zbyt wygórowanej ceny. Ta cena w szczytowym monecie 

doszła do ponad cztery tysiące trzysta zł brutto za tonę. Dobra informacja też była 

przez ostatnie tygodnie też taka, że co najmniej na czterech składach w Łowiczu 

pojawił się towar. Co prawda on bardzo szybko znika i w tym momencie jeszcze 

trudno mówić o opanowanej sytuacji. Niemniej jednak pozwoliłem sobie zabrać 

Państwu trochę czasu, żeby te informacje przekazać. Po raz pierwszy od 

dłuższego czasu ten węgiel się pojawił i udało się tą szklankę już w 25% 

zapewnić. Dostawa będzie jutro i dostawa będzie w poniedziałek. W formie 

anegdoty bym powiedział, że udało się na szczęście cukier kupić jeszcze mój 
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magazynier dzielny przewidział sytuację i jeszcze kupił w maju zapas cukru do 

końca roku. Oczywiście i cukier był objęty postępowaniem przetargowym i tutaj 

myślę,  że mnie tu tajemnice nie trzymają, bo przetarg był publiczny, że pojawił 

się oferent o tajemniczej nazwie ZORIN, który zaoferował dostawę cukru do 

Borówka w cenie 13,00 zł na kilogram. To w formie takiej antyreklamy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – gratulujemy zakupu, że zapewnił 

Pan bezpieczeństwo mieszkańcom.  

 

Radny Michał Śliwiński – w związku z tym, że byliśmy już pod Grunwaldem, 

mamy cukier, receptę mamy z Grunwaldu, to teraz jeszcze drożdże, jak Pan 

dyrektor stoi z drożdżami. Cieszę się, że Panu Dyrektorowi się udało i teraz tak 

w formie żartu, bo przypomniał mi się film „Miś” „węgiel mamy, węgiel mamy 

we wsi”.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – i myślę, że każdy zapomniał o tej 

scenie z „Misia”, a myślę że staje się on realnym scenariuszem.  

 

Ad. pkt 17 

 

Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LIV  Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 

 

 

  


