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PROTOKÓŁ Nr LVII/22 

z obrad LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 10 listopada 2022 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 11 (nieobecny J. Chudy,  

K. Górski, K. Dąbrowski, K. Figat, T. Kozioł, J. Michalak, B. Sawicka,  

M. Śliwiński) 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

4. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LVII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LVII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 11 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje.  

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
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dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie takie stricte techniczne, przecież 

paręnaście dni temu była sesja nasza zwyczajowa, planowana na koniec 

października, wiemy w listopadzie nie ma sesji, teraz szybko na cito w sposób 

taki powiem kolokwialnie, w zwariowany sposób robimy tą sesję. Czy musimy to 

tak zrobić na cito? Przecież to było wiadomo, planowane, to nie jest jakieś nic 

nadzwyczajnego. Czy nie można w sposób zwyczajowy, kulturowy wprowadzić 

tego? Proszę mi odpowiedzieć. 

Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: Ja powiem tylko, że 

przyjęcie Rocznego Programu Współpracy, na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Program powinien być przyjęty do 30 

listopada roku poprzedzającego rok, w którym Program będzie obowiązywał. 

Wcześniej Program poddawany jest konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi, co również wynika z zapisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, natomiast Program musi zawierać kwotę 

przeznaczoną na dotację, natomiast na kwotę tą, tak jak wspomniałam składają 

się dotacje w zakresie nieodpłatnej pomocy również. Z kolei kwotę przeznaczoną 

na dotację wylicza się na podstawie kwoty bazowej, a ta z kolei jest określana w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W tym roku to rozporządzenie zostało 

opublikowane 20 października, także tuż po publikacji określiliśmy łączną kwotę 

przeznaczoną na realizację zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy. 

Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, no i w 

związku z powyższym jest przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inne 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem na końcu to powiedzieć, ale 

powiem teraz. Ta sesja została zwołana na ten dzień dlatego, że chcieliśmy 

przekazać szkole w Zduńskiej Dąbrowie działki, które są niezbędne do 

aplikowania o wielomilionowe środki, aby utworzyć tam pierwsze w Polsce duże 

takie centrum weterynarii przy szkole ponadpodstawowej. Dzisiaj rano jeszcze 

byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, ale są pewne drobne szczegóły, które 

musimy uzupełnić i doszliśmy do… może skracając, będzie potrzebna jeszcze 

jedna taka sesja, trochę też tak jak Pan Jerzy Wolski mówi na wariackich 
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papierach, ale uwierzcie mi, czasami się tak zdarza, także bardzo was 

przepraszam, że tak musiało być. Chcieliśmy to Dyrektorowi przekazać już, bo 

on ma tam firmę, która mu pisze projekt i bardzo mu zależy na czasie, a to oprócz 

tego, że my tam wymienimy się czy przekażemy to jeszcze jest temat tego, że 

Skarb Państwa musi przekazać do Ministerstwa a Ministerstwo w trwały zarząd 

szkole, więc no to jest taka skomplikowana procedura, nie chciałbym zaśmiecać 

głów radnych tymi rzeczami, które nas nie dotyczą, ale no robimy to dla dobra 

szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, aby mogła się rozwijać, także przepraszam, że nie 

zdążyliśmy, na ten czwartek musieliśmy. Być może we wtorek lub środę będzie 

sesja związana już konkretnie z tymi gruntami w Zduńskiej Dąbrowie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy 

do głosowania. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Dąbrowski, K. Górski, K. Figat, T. Kozioł, J. Michalak, 

B. Sawicka, M. Śliwiński/: 

Za     – 11 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LVII/381/2022 RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 4 

Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący RPŁ 

W. Kwasek                                                                     /-/ Marek Jędrzejczak 

 


