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PROTOKÓŁ Nr LV/22 

z obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 września 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 LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2022/2023. 

6. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach 

ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych 

i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 
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11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

14. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LV Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Na poprzedniej sesji powiedziałem, 

że tak się złożyło w tym roku, że odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów, 

m.in. stanowiska dyrektorów szkół i chciałem pogratulować wyboru dyrektorom, 

którzy w tych konkursach zostali wybrani, ale postanowiłem zrobić to w sprawach 

różnych i się okazało, że nie zdążyłem. Dzisiaj już takiego błędu nie zamierzam 

popełnić, dlatego też chciałbym pogratulować Pani Dyrektor Agnieszce Rucie – 

Kucińskiej wyboru na 5-letnią kadencję, kolejną kadencję szkoły im. Mikołaja 

Kopernika – II Liceum, życzyć przede wszystkim kontynuacji, ponieważ szkoła 

w tej chwili funkcjonuje bardzo dobrze, o tym świadczy nabór do tej szkoły, gdzie 

w tym roku szkolnym chętnych było znacznie więcej niż miejsc, szkoła, która w 

środowisku cieszy się również bardzo dużym uznaniem ze strony młodzieży, 

którzy chcą tam chodzić do tej szkoły, czują się tam dobrze, natomiast z własnego 

doświadczenia wiem, że bardzo dużą rolę odgrywa dyrektor, żeby tak właśnie 

było, nauczyciele, cała kadra, ale mówię, głową jest zawsze dyrektor. Dlatego też 

ta postawa młodzieży jest myślę, że Pani Dyrektor takim wielkim wyróżnieniem, 

że ta praca, w którą człowiek wkłada serce przynosi takie owoce. Z drugiej strony 

jeszcze powiem o tym, że szkoła w tym roku też miała dobre wyniki, bardzo dobre 

wyniki maturalne w kontekście ostatnich lat, które były dosyć trudne, jeżeli 

chodzi o sam sposób nauczania to te wyniki są godne podkreślenia. To, co było 

powiedziane, Pan Starosta o tym mówił na poprzedniej sesji, że nasze szkoły na 

tle szkół czy na terenie województwa, a przede wszystkim nawet w kraju, osiągają 

wyniki, czyli tą średnią wyższą niż krajową, także to również jest godne 

podkreślenia. Gratulujemy i mam nadzieję, że te 5 lat przyniesie Pani wiele 

satysfakcji, a kolejne wyniki, które osiąga szkoła, zarówno te maturalne, jak i w 

innych konkursach będą tego efektem. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 
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Dyrektor II LO w Łowiczu Agnieszka Ruta – Kucińska: Dziękuję. Postaram 

się nie zawieść.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pani Magdaleny Karskiej nie ma, 

więc… a jest, przepraszam. Pani Dyrektor troszeczkę mi się schowała i dlatego 

też nie zauważyłem, jeszcze raz bardzo przepraszam. Również gratuluję kolejnej 

kadencji, bo jak Państwo tutaj, którzy jesteście radnymi również przychodzicie na 

sesje, Pani Dyrektor od wielu lat pełni swoją funkcję w miejscu szczególnym. Ta 

szkoła jest szczególna, ta praca, którą Państwo tam wkładacie no jest niesłychanie 

ważna. Mieliśmy okazję wielokrotnie spotykać się na komisjach i Pani mówi, że 

coraz więcej jest takich dzieci, które wymagają pomocy. Ta szkoła powinna być 

rozbudowana, bo takie jest zainteresowanie na dziś. Rodzice widzą w tej szkole 

no to miejsce, gdzie te dzieci mają szansę jakiegoś rozwoju. Państwo, którzy 

pracujecie w tej placówce z Panią Dyrektor wkładacie mnóstwo wysiłku, bardzo 

jesteśmy Państwu za to wdzięczni a Pani z okazji wyboru na kolejną, 5-letnią 

kadencję życzę, żeby ta praca przynosiła jak najlepsze rezultaty, żeby te dzieci, 

które no są pokrzywdzone przez los, no miały przynajmniej w tej szkole szansę 

na to, żeby poczuć się dobrze i to jest myślę, że najważniejsze. Jeszcze raz 

gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. 

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?  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

prosiłbym o 20 minut przerwy, za chwilę powiem dlaczego. Dokładnie tak 12:38 

był na spotkaniu razem z Przewodniczącym Markiem Jędrzejczakiem Pan Henryk 

Zasępa, który twierdzi, że potrzebuje od nas odpowiedzi na pismo do archiwum, 

no i to pismo wczoraj tam wiem, że z Panem Profesorem Wysockim było ustalone 

z Ministerstwem, z którym prowadzone są rozmowy i są szanse na to, żeby to 
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archiwum w Łowiczu zostało, natomiast no nasze służby prawne stwierdziły, że 

trzeba przyjąć stanowisko i w tej chwili ta uchwała się pisze i trzeba ją 

wprowadzić do porządku obrad, ale dopóki jej nie ma to nie chciałbym jej 

wprowadzać, dlatego proszę o te 20 minut przerwy, aby ta uchwała została 

napisana. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko ze swojej strony dodam… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, bo zawsze w 

każdym momencie możemy jeszcze rozszerzyć porządek obrad, także może 

później, jak już będzie pismo to rozszerzymy porządek obrad. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie no, często nie wprowadzamy, ale 

biorąc pod uwagę to, jak procedujemy nawet dzisiaj na komisji tak, no to chciałem 

być czysty i wszystko zrobić lege artis. Jeżeli jest zgoda całej rady, abyśmy mogli 

obradować, poczekać sobie na tą uchwałę w trakcie obrad – nie widzę problemu, 

natomiast nie chciałem tutaj mieć zarzutów, że tam niszczę jakąś demokrację czy 

coś takiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym powiedzieć bardzo 

ważną rzecz – Państwo zawsze otrzymujecie te projekty od nas i muszę przyznać 

się, że tym razem nie otrzymaliście z wiadomych względów, dlatego też ja w 

trakcie kiedy będziemy ja wszystko przeczytam, także nie będzie to w formie dla 

Państwa pisemnej, ale myślę, że sprawa jest o tyle dla każdego jasna, znana, w 

związku z tym to jest tylko i wyłącznie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy 

na sesji czerwcowej. W związku z tym, że jest taka wola przechodzimy do pkt 4. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z LIV 

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

z LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o naborze 

do klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. /Zał. Nr 3/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja mam tylko pytanie, bo mi się rozjeżdża to, 

co Pani przeczytała z tą informacją, którą dostaliśmy – w informacji jest 13 

oddziałów, to jest z 16 września. W tej dzisiejszej informacji też mam 13. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Dobrze, tak, przepraszam, mój błąd, 

bo mam materiał, którym posługiwałam się, kiedy jeszcze były ostatecznie 

niepozamykane ilości oddziałów, także te dane, które Państwo macie są aktualne, 

także mogę też tutaj naocznie Panie Michale pokazać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Jacek Chudy: Bardzo się cieszymy z tego naboru, ale wraz z tym 

naborem zaistniał problem uczniów spoza Łowicza, którzy dojeżdżają do szkół. 

W godzinach porannych i później popołudniowych podstawiane są autobusy, a 

Pan Starosta nadzoruje te środki transportu dotowane przez Wojewodę. W 

związku z powyższym, że nie wszystkie dzieci mogą się na ten autobus dostać 

czy wykupić bilet miesięczny i nim jeździć, ponieważ to nie jest autobus, 

zwłaszcza z gminy Bielawy, tylko bus, więc proszę o to, żeby wpłynął Pan 

Starosta na to, że wszystkie dzieciaki mogły do szkoły dojeżdżać tym busem, żeby 

rodzice nie musieli tych dzieci dowozić, które na ten bus się nie załapują. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję Panie Radny za tą uwagę, 

bo do nas takie uwagi nie wpływały. Był wójt na przykład z Łyszkowic, który tam 

sygnalizował problem, który rozwiązaliśmy, natomiast no ani Wójt Kubiński ani 

nikt spoza… potrzebujemy czegoś takiego dlatego, że pomiędzy powiatami 

transport jest dofinansowywany przez Urząd Marszałkowski, więc żebyśmy my 

mogli tu zainterweniować to coś na piśmie musimy mieć i to przekazać do Urzędu 

Marszałkowskiego. Postaramy się, żeby jak najszybciej to, ta sprawa została 

załatwiona, jeśli ona jest problemem. Gdyby te głosy wpłynęły do nas wcześniej 

to wcześniej byśmy to załatwili. Dziękuję bardzo. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo, dostarczymy w formie pisemnej taką 

petycję do Pana Starosty. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Chciałbym tylko też poinformować w tym 

temacie, że jest też dowóz uczniów zorganizowany przez prywatnego 
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przewoźnika, może też trzeba posprawdzać, wójtowie czy samorządy po prostu 

też niech interweniują, zobaczą, bo taki przewoźnik bardzo często linie odbywa 

tutaj na terenie Powiatu Łowickiego. 

Radny Jacek Chudy: Mówię ogólnie o problemie dlatego, że ani ten prywatny 

przewoźnik ani ten dotowany przez Urząd Marszałkowski nie wystarcza, żeby 

dzieciaki mogły dojechać do szkół, także kończę ten temat i dokumenty 

odpowiednie na biurko wpłyną. 

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

przedstawionej informacji? Nie widzę. 

Ad. pkt 6 

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2022/2023. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację dot. 

podsumowania roku szkolnego 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2022/2023. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? Nie widzę, dziękujemy Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. /Zał. Nr 5/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionej informacji? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak najbardziej niepokojące jest sprawozdanie, 

jeżeli chodzi o szpital łowicki, bo mamy za I półrocze już stratę – 1 266 000,00 zł 

i mamy problem z wykonaniem planów tak. Co w tym temacie dalej, jak to się 

będzie kształtować, jakie mamy pomysły, żeby kolejne półrocze nie przyniosło 

nam podobnej kwoty? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni radni, ostatnimi czasy byliśmy 

z Panem Starostą u Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wczoraj też z Panią 

Dyrektor byliśmy w Wojewódzkim Funduszu i mam nadzieję, że poczynimy 

pewne kroki, które pomogą szpitalowi łowickiemu. Natomiast w chwili obecnej 

nie możemy powiedzieć jaka będzie sytuacja pod koniec roku, ponieważ jesteśmy 

przed rozstrzygnięciem przetargu na energię elektryczną, widzimy duże problemy 

nadal z kadrą medyczną i na internie i też głosy w innych oddziałach, natomiast 

najtrudniejsza sytuacja jest na oddziale wewnętrznym. Natomiast będziemy 

podejmować kroki takie, które pozwolą pozyskać dodatkowe środki z Funduszu 

Zdrowia i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację obecną, którą przekazuje Pan 

Radny – 1,2 mln zł, to oczywiście to jest kwota, która nie jest zadowalająca, 

natomiast na pewno w chwili obecnej amortyzacja, która jest może nam zapewnić 

to, że tej straty nie ma, natomiast nie wszystkim radnym podoba się to, że używa 

się tego słowa amortyzacja. My ją wykorzystujemy, tak finanse są układane, że 

możemy z tej amortyzacji skorzystać. Natomiast jeżeli są jakieś pytania 

szczegółowe to oczywiście możemy odpowiedzieć Pani Dyrektor. My mamy 

obawy, tak jak wiele szpitali w Polsce, natomiast cieszymy się, że kadra 

medyczna w większości zgodziła się na te podwyżki, które były proponowane. 

Oczywiście docierają do nas sygnały, że nie cały personel jest zadowolony, tak 

oczywiście bywa i byśmy chcieli, żeby każdy więcej zarabiał, także i w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu chcielibyśmy, żeby każdy był wynagradzany tak, jak na 

to zasługuje, natomiast na chwilę obecną mamy pewne plany z Panią Dyrektor, 

nie będziemy chcieli jeszcze dzisiaj o nich mówić, może w przyszłym miesiącu 

na Komisji Zdrowia przedstawimy też plan jakie możemy uruchomić dodatkowe 

czy to poradnie czy też w jakiś sposób myślimy pozyskać dodatkowe środki, 

ponieważ mamy obawy, natomiast na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, a nie 

inaczej. 



8 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze pragnę dodać, że w czasie 

rozmowy, może dla nas nie będą to jakieś wielkie pieniądze, ale Pan Prezes NFZ 

zapewnił, że od 1 października będzie ponowne naliczanie elementów tych 

zabiegów, które są wykonywane wewnątrz poszczególnych oddziałów, będzie to 

zwiększenie, ale tak naprawdę dopóki ono się nie ukaże to my też do końca nie 

możemy powiedzieć. Przede wszystkim powiedział, że przy dużych internach no 

to będą tam jakieś dodatkowe środki, a trzeba powiedzieć, że nasza interna, jeśli 

idzie o liczbę łóżek na terenie województwa, mówimy o szpitalach typu 

powiatowego, jest jedną z największych. 

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

Nie widzę. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i 

innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję Pani Dyrektor. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 6/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LV/372/2022 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałbym w imieniu Zarządu tutaj do tej 

uchwały autopoprawkę zgłosić, chodzi o wprowadzenie dochodów i wydatków 

na kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, 

informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 

to jest 100% środków Urzędu Marszałkowskiego, a także drugą rzecz, którą jest 

po podpisaniu umowy przez ZSP Nr 4 to jest pozyskanie 213 127,65 zł, to też w 

całości są środki zewnętrzne na realizację projektu ,,Euro zawodowe kompetencje 

– dobry start na rynku pracy”, ZSP Nr 4 w ramach Erasmusa po prostu pojedzie 

na praktyki do Grecji. Dziękuję. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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 8/ 

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

RPŁ/: 
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Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LV/373/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2022-2025. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający 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 zmieniający 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 10/ 

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

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr LV/374/2022 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 11/ 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 12/ 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wszyscy otrzymali sprawozdanie, także 

jeżeli są pytania to odpowiem. Za chwilę rozdamy uchwały, a potem zrobimy w 

sprawach różnych zrobimy przerwę czy tam przed sprawami różnymi, żeby 

Państwo się zapoznali z treścią uchwały. Dziękuję. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka 

Rado, mam pytanie do pkt 1 ppkt a w zakresie inwestycyjnym – zatwierdzono 

wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego, mamy tutaj wartość 

zamówienia na poziomie 552 000,00 zł ponad a jak to wyglądało w roku 

ubiegłym, czy mamy jakieś porównanie? I jeszcze chciałem zapytać, w zakresie 

geodezji, kartografii i nieruchomości te wszystkie podpunkty związane z wyceną 

gruntów – czego dotyczą te grunty, w jakim celu były wyceniane? To są pod 

drogi? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Można powtórzyć? Bo tu z Jarkiem 

konsultowaliśmy odpowiedź na pierwsze pytanie. 

Radny Krystian Cipiński: No dobra, pkt 2 – geodezja, kartografia, 

nieruchomości – te grunty, które zostały wycenione tutaj dotyczą budowy dróg 

czy to może jakieś inne przeznaczenie? I w oczy się rzuca ta abstrakcyjnie wysoka 

cena zaproponowana przez byłego właściciela, 1000,00 zł. To nie jest błąd 

rozumiem, że to tak faktycznie było? I to tyle, dziękuję. 

Z-ca Dyrektora Wydziału OR Jarosław Burzykowski: To co do pierwszego 

pytania, w tamtym roku nie było ogłoszone postępowanie, każda jednostka 

zakupowała olej we własnym zakresie. W tym roku Zarząd powołał grupę 

zakupową, żeby obniżyć koszty, udało się uzyskać 3,2% upustu od ceny dnia w 

rafinerii, więc jak na ten moment to było bodajże 6,00 zł za pierwszą dostawę, 

tam bez jakichś groszy, w trakcie kolejnych dostaw będzie brana pod uwagę cena 

dnia w rafinerii i od tej ceny zawsze będziemy mieli 3,2% upustu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Poproszę Pana Dyrektora o 

udzielenie odpowiedzi. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski: Dokładnie tak, jak Pan 

powiedział, to dotyczy wyceny pod grunty pod poszerzenie pasów drogowych i 

w tych przypadkach musieliśmy zrobić wycenę, sporządzić operat szacunkowy, 

ponieważ właśnie te ceny, które zaproponowali właściciele w negocjacjach były 

bardzo wysokie, dlatego kolejnym krokiem jest sporządzenie operatu i na 

podstawie operatu wtedy szacunkowego wydajemy decyzję i na podstawie 

decyzji jest wypłacana już ta kwota za poszerzenie. 

Radny Jerzy Wolski: Ja również mam pytanie dotyczące inwestycji, konkretnie 

pkt c, chciałbym się dopytać, jest Pan Dyrektor z Blichu, tutaj przygotowujemy 
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się do budowy boiska trawiastego do piłki nożnej. Czy to będzie stricte boisko 

piłkarskie czy może z jakimś akcentem lekkoatletycznym? To zupełnie 

techniczne pytanie. Nie wiem, czy to bieżnia czy coś, czy to będzie stricte boisko 

do piłki nożnej? Jak to ma wyglądać? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Poprosimy Pana Dyrektora. Aha, 

Pan Starosta. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To może odpowiem tak, potrzebujemy… 

znaczy wizje stowarzyszeń sportowych od początku kadencji wszystkich na 

pewno i tutaj ci, którzy coś w sporcie, tak jak Jurek ty działają, no to wiemy, że 

jest deficyt boisk trawiastych do gry w piłkę nożną i te kluby, wiem, że to jest tak, 

że jak są małe dzieci, 6, 7, 8, 9, nawet tam powiedzmy do 12 lat to bardzo dużo 

dzieci korzysta z tych boisk, potem to się wykrusza, ale taka potrzeba jest, dlatego 

zdecydowaliśmy się przygotować do tego. Jeżeli będzie program, który zadowoli 

nas z wkładem, bo jak widzimy po innych inwestycjach, wkład 50% w ciągu roku 

może się zrobić wkładem 25%. Jeżeli będzie możliwość złożenia gdzieś wniosku 

no to będziemy mieli już gotowy projekt, żeby to zrobić, natomiast szczegóły to 

tam dyrektor odpowie. 

Dyrektor ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu Jerzy Zabost: Muszę powiedzieć tak, że 

widzieli Państwo na Blichu obecną infrastrukturę, że jest zrobione. Stare boisko 

trawiaste, które było zastąpione boiskiem wielofunkcyjnym, które przede 

wszystkim służy do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki oraz może służyć do 

tenisa ziemnego. Natomiast oczywiście potrzebujemy i myślę, że to będzie 

przyjazne boisko nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale z punktu widzenia 

również innej młodzieży i innych uczestników, żeby to było boisko trawiaste, 

które powstanie, mamy na to miejsce przy budynku C w stronę PSP Straży 

Pożarnej. Będzie to boisko trawiaste o wymiarach rynkowych i to będzie tylko 

boisko trawiaste, ogrodzone siatką 6-metrową z tzw. piłkochwytami, z 

nawodnieniem w tej chwili z sieci, więc to są przygotowania projektowe i myślę, 

że uzasadnione potrzebami zarówno naszej młodzieży, jak i zewnętrznej. 

Posiadamy poza tym otwartą strefę aktywności i jak Państwo wiedzą pewnie, 

czyli siłownia zewnętrzna, tzw. strefa relaksu i strefa street workout. 

Radny Jerzy Wolski: To nie bez kozery pytanie, jako że mamy rozgrywki na 

poziomie szkół średnich a mamy ich dużo, licea a nawet między powiatowe 

rozgrywki. Oczywiście mamy OSiR, możemy się posiłkować, mówię konkretnie 

stricto o lekkiej atletyce, bo jeżeli będziemy chcieli zrobić rozgrywki na poziomie 

szkół średnich to musimy się posiłkować nie swoimi boiskami prawda, dlatego 

moje zapytanie, no nie bez kozery, bo być może ta inwestycja dużo droższa by 

nie była, gdybyśmy zrobili wokół stadionu, gdzie można by było zrobić nie wiem, 
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kulę, skok. Stąd też moje pytanie, bo boisko trawiaste wygląda, ale nic więcej by 

tam nie było. No ale mamy troszkę tych szkół, na pewno będą rozgrywki, na 

poziomie powiatowym może więcej, ale mielibyśmy swój obiekt. 

Radny Waldemar Krajewski: Do tego co Pan Radny Wolski powiedział to przy 

szkole i przy tym boisku wielofunkcyjnym jest bieżnia dookoła tego 

wielofunkcyjnego, a to wielofunkcyjne jest podobne do wymiarów Orlika. Ale ja 

mam inne pytanie, nie wiem czy tutaj do Pana Starosty czy do Pana Dyrektora: 

czy założeni tego boiska nowego, czy jest tam też założenie oświetlenia?  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, nie ma tego założenia, to jest 

inwestycja, w tej chwili prowadzimy tam takie inwestycje, które i tak skutkują już 

nawet na przyszłą kadencję i trochę pieniędzy nam też brakuje, nie jest tajemnicą, 

że szukamy tych pieniędzy cały czas, natomiast no żyjemy w takim czasie, że 

planowanie w tej chwili dużych inwestycji jest bardzo trudne ze względów 

właśnie tych, o których mówiłem, także jeżeli dostajemy 4 mln zł, a planujemy 

na 8 mln zł, a się okazuje, że 12 mln zł trzeba wydać, no to my tych pieniędzy nie 

mamy, dobrze o tym wiemy, dlatego myślę, że można by tą inwestycję tak 

przeprowadzić, żeby z czasem jak będą pieniądze to dołożyć to oświetlenie, 

natomiast na dzień dzisiejszy no to trzeba otwarcie powiedzieć, że nas na to nie 

stać. Zresztą ja oczywiście, nasza odpowiedź utworzenia boiska trawiastego i w 

ogóle infrastruktury sportowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, ale jednak 

powiedzmy sobie szczerze, że głównie zgłaszają się do nas kluby z miasta tak. 

My możemy pomagać miastu, nasz budżet i nasze dochody są nieporównywalne, 

to nie zapominajmy o tym. My możemy robić wszystko, żeby miastu pomóc, coś 

dołożyć do tego, ale jednak to jest przede wszystkim zadaniem miasta i przy 

jakimś wspólnym połączeniu się ewentualnie no to można by było myśleć o 

jakimś boisku takim… nie wiem jak na Czwórce, w jakim stanie w tej chwili jest 

to boisko, gdzie też wiem, że kluby do niedawna korzystały z niego, ale na pewno 

ta potrzeba, szczególnie dla dzieci jest i zainteresowanie wszelkimi zajęciami, to 

Radny Krystian Cipiński może potwierdzić, że jest zainteresowanie takimi 

zajęciami pozalekcyjnymi, w ogóle pozaszkolnymi i brakuje miejsc w mieście, 

żeby takie zajęcia przeprowadzać, ja mówię na przykład o zajęciach tanecznych 

tak, gdzie nie do końca wszystko jest przystosowane. Też kiedyś w roku były 

zajęcia baletowe dla dzieci, no to też tam przypominam sobie przebieranie się w 

korytarzu tam między dziećmi. Brakuje nam takiej infrastruktury i nie wiem, 

może warto by było tutaj myśleć miasto razem z powiatem, żeby taka 

infrastruktura powstawała, ale tak, jak mówię, na dzień dzisiejszy to są marzenia. 

Radny Waldemar Krajewski: Ja myślę, że pociągnę jeszcze ten temat, bo 

uważam, że jeśli inwestujemy już w infrastrukturę, ja rozumiem o kosztach i zdaję 

sobie z tego sprawę, ale mając też jakieś doświadczenie sportowe i jeśli mają z 
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tego korzystać podmioty zewnętrzne to myślę, że powinniśmy rozważyć. Nie 

mówię, że od razu budować, ale przygotować też ten teren, żeby był już 

przygotowany na przyszłość, na rozbudowę, ponieważ w godzinach 

popołudniowych będą na pewno te kluby czy podmioty zewnętrzne jeszcze 

korzystały i będzie to w późniejszym terminie na pewno potrzebne. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam pytanie do Pana Starosty, 13-15 lipca 

Urząd Wojewódzki kontrolował AB, wydział – czy mamy już jakiś protokół 

pokontrolny, jaki jest wynik tego? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, mamy. To my ten protokół prześlemy, 

jeżeli Państwo radni wszyscy sobie życzą to wszystkim prześlemy e-mailem. Tam 

nie było nic takiego, żeby tam… 

Radny Krystian Cipiński: Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem 

powiedzieć, a właściwie zapytać – bardzo cieszy chyba wszystkich radnych, 

mieszkańców również, a szczególnie uczniów ZSP Nr 4 podpisanie umowy na 

budowę sali gimnastycznej, natomiast my jako radni mieliśmy chyba tylko okazję 

zobaczyć wizualizację taką zewnętrzną. Czy jest możliwość, żeby przesłać 

radnym projekt wewnętrzny? Bardzo interesuje mnie jak tam wygląda kwestia 

rozwiązania sanitariatów, szatni, tego wszystkiego nie mieliśmy okazji poznać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, prześlemy ten projekt. 

Radny Michał Śliwiński: Bo z tej dyskusji nie wiem czy jakaś nie wdała się 

dezinformacja – to została podpisana czy nie została podpisana, bo już teraz to… 

no nie została, dlatego no właśnie, zatwierdzono na razie. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego przez Zarząd sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 28 sierpnia na obiektach sportowych 

OSiR-u uczestniczyłem w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu 

powiatowym, 1 września na cmentarzu wojskowym przy ul. Listopadowej w 

Łowiczu brałem udział w uroczystościach związanych z 83-rocznicą wybuchu II 

Wojny Światowej. 4 września na Starym Rynku uczestniczyłem w 

uroczystościach wręczenia Gwiozd Łowickich, 4 września brałem udział w 

obchodach 42-rocznicy powstania NSZZ Solidarność, 4 września brałem udział 

w 11 edycji Narodowego Czytania, 12 września uczestniczyłem w VI 

Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP Województwa 
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Łódzkiego i tu się na chwilę zatrzymam, ponieważ nasza drużyna żeńska odniosła 

zwycięstwo i będzie reprezentowała nas na zawodach, które odbędą się na tych 

mistrzostwach już Polski. Jest to wielki sukces i muszę powiedzieć, że drużyna z 

Reczyc, będziemy chcieli zaprosić na następnej sesji tą drużynę i podziękować 

im, ponieważ to jest wielka promocja dla naszego powiatu, wielki sukces. Tym 

bardziej, że pożarnictwo, w ogóle działania tutaj na terenie powiatu i w ogóle w 

kraju cieszą się bardzo dużym uznaniem, a jeszcze jedna ważna rzecz, że to 

dziewczyny, tym bardziej jest to dla nas wielką satysfakcją, że odniosły taki 

sukces. 17 września przy pomniku Synów Ziemi Łowickiej Wojownikom 

Niepodległej złożyliśmy kwiaty w związku z 83-rocznicą agresji sowieckiej na 

Polskę i 26 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję, czy są pytania? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli nie ma pytań to przed sprawami 

różnymi chciałbym zgłosić do porządku obrad punkt: Uchwała Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania Archiwum 

Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu”. To jest uchwała, która do 

Państwa przed chwilą dotarła. Czy jest potrzeba nie wiem, 5-7 minutowej 

przerwy? To zapytam Biuro Rady: czy jest potrzeba… potrzebujemy 2-3 minuty. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 13 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania Archiwum 

Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu”. /Zał. Nr 13/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 13 punkt: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania 

Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu”. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  
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5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2022/2023. 

6. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach 

ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych 

i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w 

sprawie funkcjonowania Archiwum Państwowego w Warszawie 

Oddział w Łowiczu. 

14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

15.  Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w 

sprawie funkcjonowania Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w 

Łowiczu. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania Archiwum Państwowego 

w Warszawie Oddział w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy cieszę się, że podejmujemy stanowisko, tylko 

powiem tak, to uzasadnienie… tak słabo pokazaliśmy ten interes społeczny, żeby 

dobrze pokazać, że mamy lokal, mamy warunki lokalowe, ale słabo pokazaliśmy, 

że tutaj dla tej naszej lokalnej społeczności jest to bardzo ważne, bo tylko 

napisaliśmy ogólnie, że interes społeczny, a tak słabo to rozwinęliśmy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Powtórzę to, co powiedziałem na początku: 

jest to treść uzgodniona z najbardziej zainteresowanymi. Możemy tu oczywiście 

Panie Radny zrobić przerwę i Pan zaproponuje jakąś inną wersję i będziemy 

głosować. Dziękuję bardzo. 

Radny Krystian Cipiński: Ja mam tylko taką drobną sugestię, tutaj w akapicie 

drugim mamy wpisany rok 20022… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Już poprawione. 

Radny Krystian Cipiński: Aha, bo tak się zmartwiłem, że dalibyśmy trochę 

czasu jednak do tej likwidacji. Okej, no to dziękuję. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, bardzo 

dziękuję w imieniu zarządu Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, że w tak 

szybki sposób wprowadzono projekt tej uchwały do porządku naszych obrad. Ja 

bardzo obszernie dwie sesje temu podawałem motywację dlaczego tak zależy i 

władzom miasta i powinno zależeć władzom powiatu na tym, żeby to Archiwum 

utrzymać, także tutaj to, co Michał mówił o tym, było bardzo obszernie przeze 

mnie mówione, gdy w imieniu Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

motywowałem, abyśmy już wtedy i to też wtedy było podjęte szybko na sesji, 

abyśmy walczyli o to Archiwum. Chciałbym naprawdę podziękować. Ja wiem, 

że… no bo wiecie, przeze mnie trochę ekonomista przemawia i ja wiem, że to nie 

zwiększy dochodów powiatu a zwiększy niestety dochody prywatnej firmy, która 

będzie wynajmowała to Archiwum, trzeba o tym mówić i nie ukrywać tego. 

Natomiast myślę, że interes społeczny jest większy i to, że po naszych 

stanowiskach – i władz miasta i władz powiatu pewien krok został uczyniony i 
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teraz już mamy właściwie no już prawie 100% pewność, że gdy Archiwum 

zostanie w Łowiczu utrzymane to jest też myślę duża zasługa władz 

samorządowych miasta i powiatu, dlatego chciałbym jeszcze raz w imieniu 

zarządu Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk bardzo za to podziękować i 

mam nadzieję, że wszyscy będziemy za tym głosować. Dziękuję bardzo. 

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

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, 

że tutaj radny zwrócił uwagę, że może uzasadnienie nie do końca jest precyzyjne, 

ale proszę mi wierzyć, przygotowywane w bardzo krótkim czasie i myślę, że tu 

nawet nie chodzi o to, żeby wszystko w tym wszystkim opisać. My wszyscy 

doskonale wiemy o co walczymy i my pokazaliśmy i pokażemy nasze stanowisko, 

że Rada jest zdeterminowana, Rada Miasta również i inne organizacje, a tych 

odpowiedzi ze strony dyrektora pada od razu określenie takie i zapewnienie, że 

nikt nie zamierzał likwidować i oddział pozostanie, więc dla nas to jest 

najważniejsze. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania 

Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. /Zał. Nr 14/ 

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

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LV/375/2022 RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 

funkcjonowania Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. 

/Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 14 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, jesteście pewnie z Zarządem w trakcie 

tworzenia zadań budżetowych, proszę zatem o wpisanie do tych zadań na rok 

przyszły wszystkich inwestycji, które zostały zawarte przeze mnie w piśmie przy 

uchwalaniu budżetu – chodzi tu o inwestycje drogowe. A z bieżących spraw 

związanych z naszymi drogami proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na drogę 

Brzozów – Łazin oraz od 703 przez Brzozów do Łazina. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są sprawy 

różne czy wolne wnioski? Nie widzę. 

Ad. pkt 15 

Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


