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PROTOKÓŁ Nr LX/22 

z obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania            – 18 (nieobecna B. Sawicka)  

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

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

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LVI, LVII, LVIII, LIX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  

5. Przedstawienie ,,Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą 

na lata 2020 – 2023” za lata 2020 – 2021. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 

7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2023 

rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego na 2023 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

12. 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 
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pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

15. 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. 

16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami.  

18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

19. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LX Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

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 uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 
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Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z LVI, LVII, LVIII i LIX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z LVI 

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

z LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Protokół z LVII Sesji RPŁ 

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

Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Protokół z LVIII Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z LVIII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Protokół z LIX Sesji RPŁ został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z LIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Przedstawienie ,,Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” 

za lata 2020 – 2021. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka przedstawiła ,,Raport  

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2020 – 2021. /Zał. Nr 3/ 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Pragnę Państwu powiedzieć, że 

jest to przedostatni Raport, jaki składa Zarząd Powiatu Państwu z tego względu, 

że w przyszłym roku przystąpimy do opracowania nowego projektu Programu 

Ochrony Środowiska, w przyszłym roku przedstawimy ostatni Raport za lata 

2022-2023. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, uwagi to postaram się 

odpowiedzieć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego Raportu? Nie widzę, w związku z tym dziękujemy Pani 

Dyrektor za przygotowanie i przedstawienie Raportu. 

Ad. pkt 6 

Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Każdy z Państwa otrzymał plan 

pracy Rady na 2023 rok, w związku z tym czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały? Nie widzę, w związku z tym czytam Uchwałę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 

2023 rok. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/386/2022 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2023 rok. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 7 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 rok. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła plan pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

na 2023 rok. /Zał. Nr 6/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2023 

rok. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

na 2023 rok. /Zał. Nr 7/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krystiana Cipińskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2023 rok. 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2023 rok.            

/Zał. Nr 8/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Janusza Michalaka o przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i 

Finansów na 2023 rok. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na 2023 rok. /Zał. Nr 9/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Waldemara Krajewskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2023 rok. 

Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2023 rok. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2023 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2022 rok. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska za 2022 rok. /Zał. Nr 11/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli za 2022 rok. /Zał. Nr 12/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Krystiana Cipińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił sprawozdanie z 

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

za 2022 rok. /Zał. Nr 13/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Janusza Michalaka o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji 

Budżetu i Finansów za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2022 rok. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Waldemara Krajewskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. /Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Pana Aleksandra Frankiewicza o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Aleksander Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Ja chciałbym Państwu podziękować 

wszystkim za pracę w komisjach w ciągu całego roku, ponieważ sesja to jest takie 

uwieńczenie tego, co jest wypracowane na komisjach, za zaangażowanie, 

aktywność. Jeszcze raz bardzo dziękuję obsłudze, Pani Beatce, Pani Wioli, Panu 

Jarkowi, jeszcze raz wszystkim dziękuję za tą pracę. W przyszłym roku kolejne 

zadania, tym bardziej, że to będzie też kolejny, pełny rok, mogło być inaczej, ale 

jeszcze przyszły rok będziemy mogli przez ten cały rok, 12 miesięcy się spotykać 

i na komisjach i dalej pracować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Na początku chciałam małe 

sprostowanie, ponieważ wkradł się błąd w kolumnie 4, stawki są w tej chwili już 

skorygowane, powinny tam się znajdować stawki takie, jak w uzasadnieniu do 

uchwały, są to stawki za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękujemy Pani Dyrektor. 

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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 
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przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

/Zał. Nr 17/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/377/2022 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak jak słusznie ktoś powiedział, na 

Komisji Pan Dyrektor przedstawił to sprawozdanie, w związku z tym myślę, że 

każdy kto miał zadać pytania, w związku z tym myślę, że… 

Radny Jacek Chudy: W związku z tym, że nie jestem członkiem Komisji 

Gospodarczej chciałem złożyć taki wniosek, żeby ostatni autobus do Bielaw, 

który jedzie z Łowicza po zajęciach lekcyjnych był przesunięty o przynajmniej 

pół godziny dlatego, że dochodzą takie informacje, że nie wszyscy mogą, że tak 

powiem kolokwialnie mówiąc załapać się na ten autobus i muszą się zwalniać z 

lekcji albo po prostu rezygnować z tych lekcji. W każdym bądź razie taki wniosek 

w imieniu rodziców tych dzieciaków, którzy tutaj na ten ostatni autobus 

wyczekują składam. Dziękuję uprzejmie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o linie 

autobusowe to tak, jak Pan Dyrektor Liberski informował nas na Komisji, 

wszystkie te linie są uzgadniane z wójtami i wójtowie to analizują z dyrektorami 

swoich szkół. Natomiast tutaj wniosek Pana Radnego oczywiście przekażemy 

Panu Dyrektorowi. Prosiłbym, jeżeli już nie ma uwag o przyjęcie tej propozycji, 

która została przedstawiona, natomiast w sprawach różnych o takich różnych 
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korektach, które można przeprowadzić to Pan Dyrektor wysłucha w sprawach 

różnych. Będzie za chwilkę, był na kontroli istotnej, dlatego też kilka minut 

spóźni się, jest to zrozumiałe, natomiast przyjmujemy tą uwagę Pana Radnego. 

Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z punktu widzenia organizacyjnego 

linie się nie zmieniają, tylko wewnętrzne przesunięcia czasowe. A poza tym, tak 

jak tutaj Pan Starosta powiedział będzie za chwilę Pan Dyrektor w sprawach 

różnych, będzie jeszcze można o pewne rzeczy zapytać, jeżeli będą takie pytania. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 19/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/378/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję Panu Dyrektorowi. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 21/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/379/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 22/ 

Ad. pkt 12 

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. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałem zapytać się, ta stawka 75,00 zł jest za 

godzinę, za miesiąc, za dzień…? 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Miesięcznie. 

Radny Michał Śliwiński: Miesięcznie, aha. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie wiem, są tutaj dyrektorzy, ale 

wydaje mi się, że był taki czas, że było 25,00 zł chyba, jak byli opiekunowie, na 

początku stażu mieli po 25,00 zł. 75,00 zł nie rzuca, ale i tak jest postęp. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor, te 

wszystkie zmiany spowodują na pewno zwiększenie wynagrodzeń. Czy jesteśmy 
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na to przygotowani, bo jak wiem i było to na Komisji Budżetowej omawiane, na 

początku już będzie trochę nam brakowało do wynagrodzeń w oświacie. Czy 

damy sobie z tym radę tak bez problemu czy to będzie wymagało dodatkowych 

działań z naszej strony? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja to powiem Radnemu Krzysztofowi, że 

przecież Panie Krzysztofie, Pan dobrze wie, że oświata i służba zdrowia no to nie 

powinniśmy chyba takich pytań zadawać, bo one są retoryczne. Myślę, że akurat 

z tymi kosztami, o których tutaj mówimy to sobie jakoś tam bez problemu w miarę 

poradzimy, ale z innymi no to tak może być różnie, no to wiemy jak jest, co roku 

jest tak samo. 

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem, ale przypominacie sobie sytuację ze 

szpitalem i ze średnim personelem 3 miesiące temu, potem w oświacie na pewno 

też wejdą regulacje związane z najniższym wynagrodzeniem. Zdaję sobie sprawę 

z tego i ja nie po to się pytam, żeby zamieszanie jakieś stwarzać, tylko no po 

prostu, żebyśmy wszyscy byli świadomi tych naszych decyzji, bo mówię, na 

początku będzie nam brakowało pieniędzy do oświaty, potem przyjdą te 

regulacje, potem przyjdą wymuszone sprawy związane z najniższym 

wynagrodzeniem w kraju i to wszystko będzie trzeba jakoś ogarnąć, dlatego chcę 

tylko po prostu uświadamiać ten problem. Nie o to chodzi, żebym burzę utworzył, 

no naprawdę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To żeby rozwiać wątpliwości: Pani 

Skarbnik, poradzimy sobie? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Poradzimy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Poradzimy sobie.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko chciałem powiedzieć, że od 

nowego roku będzie trzeba być przygotowanym, ponieważ zmiana płac jest 7,9% 

z całej sfery, tu nie chodzi tylko o nauczycieli, tylko w ogóle w sferze budżetowej 

jest to 7,9%, mają być podwyżki, przynajmniej tak przewidziane jest w budżecie. 

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 23/ 



12 

 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/380/2022 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 24/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2022.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję Pani Skarbnik. 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2022. /Zał. Nr 25/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LX/381/2022 RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. /Zał. Nr 26/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym zgłosić autopoprawkę do 

budżetu, to co Pani Skarbnik informowała już na Komisji, chcielibyśmy spłacić 
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dodatkowo 300 tys. zł kredytu, udało nam się wygospodarować te środki z grupy 

wynagrodzeń i pochodnych Starostwa, także chciałbym taką autopoprawkę 

zgłosić. 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 27/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LX/382/2022 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2022 rok. /Zał. Nr 28/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2022-2025. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no 

ja już drugi raz zabieram głos w tej samej sprawie. Jesteśmy specyficznym 

samorządem, który opiera się głównie na finansowaniu pochodzącym z dotacji i 

z subwencji i wiem, że wieloletnia prognoza musi być uchwalana, natomiast 

chciałbym kolejny raz zwrócić uwagę na to, że sytuacja finansowa w kraju jest 
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taka, że możemy obawiać się o wiele różnych rzeczy, pieniędzy z KPO raczej nie 

będzie, Funduszu Spójności no też różne głosy mówią, finansowanie państwa, 

jeżeli chodzi o obligacje jest zagrożone i no nie wiem, jak rzeczywiście będzie 

przedstawiało się finansowanie samorządów w przyszłym roku w formie dotacji 

i subwencji a mówienie o najbliższych kilku latach jest bardzo specyficzne. Nie 

będę oczywiście przeciw tej uchwale, będę się wstrzymywał do momentu, kiedy 

rzeczywiście jakieś realne wyjaśnienia tej sytuacji finansowej nie nastąpią. Przy 

uchwale budżetowej głosowałem za, bo musimy ten budżet jakoś tworzyć i go 

realizować, natomiast wieloletnia prognoza finansowa jest tak nierealna, że chyba 

głosować w pełni świadomości, nie wiem, człowieka z taką wiedzą ekonomiczną 

jaka ja mam byłoby chyba nie bardzo w porządku, dlatego zwracam po prostu na 

to uwagę i będę starał się wstrzymać od głosu, bo tak mi sumienie podpowiada. 

Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panu Radnemu Górskiemu odpowiem 

najpierw jako katolik, że spodziewamy się przyjścia i końca świata w każdej 

chwili, bo przyjdzie jak złodziej, także najgorszego też się spodziewamy, ale 

białej flagi nie wywieszamy i będziemy walczyć o ten nasz powiat każdego dnia, 

każdego tygodnia i każdego miesiąca, aby było jak najlepiej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze 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 29/ 

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

nieobecny K. Figat, B. Sawicka/: 

Za     – 12 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 5 

Podjęli Uchwałę Nr LX/383/2022 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 30/ 
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Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 31/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, otrzymaliście tak, jak 

co miesiąc to sprawozdanie, ja tylko dopowiem to, czego nie ma. Spotykaliśmy 

się na sesjach zwoływanych w trybie nadzwyczajnym, sprawa tematu Zduńskiej 

Dąbrowy i tych gruntów doprowadzona została do szczęśliwego końca, czyli 

szkoła posiadając grunty w trwałym zarządzie, tu działałem jako przedstawiciel 

Skarbu Państwa, złożyła wniosek o dofinansowanie dużego Centrum 

Edukacyjnego, także udało nam się zapiąć w niecały miesiąc i zrobić coś, co 

wydawało się niemożliwe przez kilka lat, także jesteśmy z tego powodu bardzo 

szczęśliwi. 

Radny Michał  Śliwiński: Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o zakup energii, 

rozumiem, że to, że nikt się nie zgłosił do przetargu, to wynika z tego, że jest to 

ustalona maksymalna cena tak, rządowa i dlatego pewnie nie będzie już 

przesyłów i konkurencji na tym etapie, znaczy w tym, w przyszłym roku, bo też 

widzę, że też Zarząd już rozwiązał grupę zakupową, to jest jedno pytanie. Drugie 

pytanie, jeżeli można, chodzi mi o przyłącze gazowe na Świętojańskiej, bo tam 

mamy przecież kotłownię gazową na tym jednym budynku tak, a w drugim 

budynku robimy kolejne przyłącze. Czy to jest… na czym to polega? I jeszcze 

jedno pytanie, bo tutaj mamy ustalenie klasyfikacji gleboznawczej dla działek i 

właśnie do czego nam jest to potrzebne? Bo tutaj patrzę jedna działka no 

faktycznie jest 1,31 ha, to jeszcze bym jakoś zrozumiał, ale dla 4 arów kurcze 

to… chyba, że to jest przyległa działka do którejś z wcześniejszych. Do czego 

nam to jest potrzebne, tylko tyle. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To poproszę o odpowiedź jedną Dyrektora 

Burzykowskiego i Dyrektora Kantorskiego. 

Z-ca Dyrektora Wydziału OR Jarosław Burzykowski: Może odnośnie energii 

elektrycznej: Zarząd rozwiązał Grupę Zakupową, ponieważ w przetargu nie 

zgłosił się żaden oferent. Po prostu, śledząc też inne postępowania, po prostu 

firmy stałe mają politykę teraz taką, że po prostu się nie zgłaszają do tych 

przetargów i stanęliśmy przed dylematem można powiedzieć małym, który udało 

nam się rozwiązać w ten sposób, że aby mieć tą kwotę ustawową 785,00 zł od 

nowego roku, to musieliśmy rozwiązać aktualną umowę dystrybucyjną o zrobić 

wniosek o zawarcie nowej umowy kompleksowej na dystrybucję i na zakup 

energii. I dopiero jak tą umowę podpiszemy, będzie to raczej na dniach już w tym 

momencie, będziemy starali się zrobić to przed końcem roku. Złożymy wniosek 

o tą kwotę 785,00 zł i wtedy ta kwota ustawowa będzie przez nasze jednostki w 
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większości, po prostu taka kwota będzie na rachunkach za energię elektryczną. 

Tutaj Zarząd też podjął decyzję, znaczy kroki w tym, żeby tą 10-procentową 

oszczędność u wszystkich, we wszystkich jednostkach, we wszystkich budynkach 

uzyskać. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski: Jeśli chodzi o to pytanie 

odnośnie przyłącza na Świętojańskiej, to wystąpiliśmy do PGE Dystrybucja o 

warunki jakby budowy tego przyłącza i na tą chwilę jeszcze tych budynków nie 

mamy tak, ale chcemy ją przebudować, bo nie możemy jakby się też rozliczać 

dobrze, muszą być 2 oddzielne podliczniki i wystąpiliśmy o warunki budowy 

takiego przyłącza. No na razie jeszcze tych warunków nie ma, więc nie mogę nic 

więcej na ten temat powiedzieć. A jeśli chodzi o gleboznawczą klasyfikację 

gruntów, gleboznawczą klasyfikacje gruntu przeprowadzamy na wniosek 

właściciela danego gruntu, więc my nic do tego nie mamy, My jesteśmy, my tylko 

prowadzimy postępowanie, składa ktoś wniosek, my musimy ten wniosek 

zrealizować. Nie są to nasze działki, są to prywatne działki, były też w tym roku 

działki, które należały do Lasów Państwowych. Dużo było tych postępowań, bo 

bodajże już dochodzimy do 40 w tym roku, to jest naprawdę bardzo intensywne, 

lub jeśli chodzi o klasyfikację, ale to jest wszystko na wniosek zainteresowanych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam kilka pytań, pierwsze pytanie to może bardziej do 

Pana Przewodniczącego, ale to przede wszystkim chodzi o zwoływanie sesji 

nadzwyczajnych. Przed chwilą przyjmowaliśmy na rok 2023 plan pracy 

poszczególnych komisji oraz Biura Rady. No w listopadzie zwyczajowo i na ten 

rok też tak przyjęliśmy, że nie ma sesji zwyczajowej, ale ostatnio tak, że w ciągu 

wręcz kilkudziesięciu godzin w ciągu tygodnia były 3 sesje Panie 

Przewodniczący nadzwyczajne. Taki wniosek, może apel, żeby na przyszłość, ja 

wiem, że takie sytuacje nadzwyczajne ekstra będą się zdarzały, ale myślę, że 

gdyby wydziały się dogadywały troszkę inaczej, bardziej sprawnie można byłoby 

to scementować, skorelować, wówczas jest inna chemia, jest inny klimat, inna 

dyskusja, jeśli siedzimy online. No czasami są pytania i to jest takie mało 

komfortowe. Zdaje sobie sprawę, że sesje nadzwyczajne będą, ale no jeśli w 

ostatnim okresie mieliśmy, nie mając zwyczajnej sesji w listopadzie, a w ciągu 

wręcz kilkudziesięciu godzin robiliśmy no 3 nadzwyczajne sesje, to chodzi o to, 

żeby w miarę możliwości unikać takich sytuacji, trochę nawet i dla pracowników 

Biura Rady jest niekomfortowe, dla nas również też, bo inaczej się pracuje na 

sesji na żywo, gdzie pytania się inaczej zadaje, jest inna forma dyskusji, to jest 

pierwsza sprawa. Druga sprawa, może taka nie wiem, zapytam o boisko przy 

,,Ogólniaku”: nie wiem, czy tam są terminy takie, które gonią i muszą robić te 

roboty ziemne, bo jak ja patrzę tutaj przedwczoraj, wczoraj, gdzie mamy 



17 

 

pikowanie tej zimy i takie roboty, gdybym ja robił to na swoim podwórku, nie 

wiem, czy chodniki czy nawet głębokość pół metra, półtora, to ja bym na przykład 

w tym momencie podziękował tym panom, poprosił o przerwę. Patrzę, że oni tutaj 

od kilku dni zasuwają, nie wiem, mam nadzieję, przecież jest nadzór budowlany, 

że to wszystko się uda, ale no tak po gospodarsku, to aż zastanawiam się jak to 

będzie wyglądało za kilka miesięcy. To jest taka może nie uwaga, komentarz, 

zdaje sobie sprawę, że jest inwestor, że są terminy, ale no naprawdę, no moment 

nieprawdopodobny na takie roboty, jak widzicie, no codziennie już tam się 

przejeżdża i to już nie chodzi mi o to, że szkoda mi tych ludzi, co robią, ale kurcze, 

no oby to wszystko naprawdę było fajne, żebyśmy za miesięcy kilka czy 

kilkanaście, mimo że będzie jakaś rękojmia, żeby to nie było tak zrobione na siłę, 

bo pieniążki są, projekt jest do zrealizowania, ale czy to o to chodzi naprawdę? 

Jeśli jest -15, że jest kupa śniegu, jest tam w tej chwili woda, popatrzyłem dziś 

naprawdę, na pewno chyba nikt z nas obecny na tej sali nie robiłby takich robót u 

siebie na własnym, we własnej posesji tego typu robót ziemnych, to jest druga 

sprawa. I teraz Panie Starosto, tutaj Radny Michał Śliwiński pytał o tą Grupę 

Zakupową, jest napisane, że Zarząd rozwiązał Grupę Zakupową na 2023 rok do 

zakupu energii dla jednostek powiatu plus gminy. Co to znaczy? Że ta grupa była 

powołana na rok 2022, tylko raz incydentalnie i ona nie spełnia wymagań? 

Dlaczego na 2023 rok tego nie będzie? Czy tak jednorazowo się tą grupę 

zawiązuje i rozwiązuje? Bo tu jest wyraźnie napisane, że rozwiązano tą grupę na 

rok 2023, to jest trzecie moje pytanie. I pytanie czwarte, bardziej tutaj takie w 

sprawozdaniu, Panie Starosto, jest Pan Dyrektor Muzeum, ale to tylko też 

oczywiście informacyjnie, Zarząd przyjął informację na temat złożonych przez 

Muzeum w Łowiczu wniosków w ramach programów operacyjnych. I tu istnieje 

bardzo fajna rzecz, są pieniążki powiedzmy, no na remont powiedzmy skansenu 

tych strzech itd.. Chciałbym zapytać czy coś w tej chwili wiadomo, czy te 

wnioski, jest jakaś szansa na uzyskanie tych pieniążków? Wiemy, że od dawna 

borykamy się z tym remontem powiedzmy tych strzech, tego wszystkiego, to już 

jest prawie czwarty rok. No jeśli by się to udało, jeśli jest to bardzo realne, może 

coś na ten temat wiadomo… Byłoby fajnie, jeśli by na czwartą rocznicę tej 

katastrofy budowlanej, jaka się odbyła, jakoś by wreszcie te strzechy wyglądały. 

Dziękuję uprzejmie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja proponowałbym, ponieważ tych 

pytań było 4, to ja bym proponował, żeby była odpowiedź i wtedy potem kolejne 

osoby zadają kolejne pytania, bo dużo tych pytań. Jeżeli chodzi o sesje to muszę 

powiedzieć tak, że Pan Radny ma rację. Oczywiście powinno być tak, jak Pan 

mówi, tylko że tutaj muszę powiedzieć, że ważyła się sprawa Zduńskiej Dąbrowy. 

Radny Jerzy Wolski: To jest jedna sesja. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tak, ale ta pierwsza była z nią 

ściśle związana, ale ja może dokończę. Państwo będziecie mieli możliwość się 

też ustosunkowania. Ta pierwsza, która była zorganizowana na ten jednej punkt, 

który był realizowany, miały być dwa punkty, ten pierwszy związany ze Zduńską 

Dąbrową, ale nie udało się załatwić. W związku z tym automatycznie wszystko 

nam się skomplikowało. Ja uważam, że sytuacja taka, która była, kiedy no ważyły 

się losy budynku i w ogóle miejsca, które czekało remontu przez kilkanaście lat, 

to wydaje mi się, że nic się takiego nie stało, że trochę nam się skomplikowało i 

te sesje się odbyły, tutaj bym bronił. Natomiast ma Pan rację, że dla Biura Rady 

przygotowanie tego wszystkiego jest sprawą dosyć trudną, zwłaszcza zdalne sesje 

są dosyć trudne organizacyjnie. Natomiast myślę, że to miało charakter bardziej 

epizodyczny, ale mówię, w tej konkretnej sprawie uważam, że zrobiliśmy dobrze, 

nawet kosztem takiej organizacji tych sesji. Proszę bardzo, pozostałe pytania. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Co do boiska Szanowni Państwo, można 

mieć obawy o różne inwestycje, natomiast samo odwodnienie to jest wybranie 

piachu, położenie rur odwadniających i zasypanie piachem. Nie ma tam żadnego 

betonowania, nie ma tam żadnego zbrojenia. Nie robimy tam konstrukcji nowego 

jakiegoś wiaduktu, więc ja żadnych obaw nie widzę. Jest tam inspektor, wydział 

nasz w tym momencie nadzoruje tą inwestycję, więc jakby z technologicznego 

punktu widzenia ta inwestycja nie może się nie udać, no i tyle. Ponieważ sprzęt 

został zamontowany na istniejącym już betonie, taki sprzęt do ćwiczeń, taki 

wielofunkcyjny, jak widzimy często na różnych placach zabaw, są takie tam 

urządzenia, on został zamontowany na istniejącym już betonie, a co do 

odwodnienia, tak jak powiedziałem, to jest zwykłe zamontowanie rur, które mają 

odwadniać ten teren, ponieważ widzieliśmy jaki jest tam stan wód gruntowych, 

podczas budowy boiska wielofunkcyjnego i zakładaliśmy, że jest to bardzo 

istotne, żeby to boisko było dobrze odwodnione. Wykonawca, jak widzimy 

pracuje sprawnie, ponieważ też rozliczenie tego musi być do końca roku, 28 

grudnia ma być zakończenie prac. Dziękuję. 

Z-ca Dyrektora Wydziału OR Jarosław Burzykowski: Teraz odnośnie grup 

zakupowych, to tutaj Zarząd od kilku lat już powołuje grupę zakupową na zakup 

energii elektrycznej, co rok jest robiona nowa grupa, w tym roku wyraziła chęć 

przyłączenia się Gmina Zduny, więc był przetarg ogłaszany na wszystkie 

jednostki organizacyjne powiatu plus jednostki organizacyjne Gminy Zduny. Jak 

wiemy nie było żadnej oferty w przetargu, więc grupa została unieważniona po 

to, aby jednostki mogły już te, które nie przekraczają progu zamówień 

publicznych, podpisywać umowy z tzw. wolnej ręki, że tak powiem na własną 

rękę, a takie jednostki jak szpital i jednostka taka, jak Starostwo, ich budynki, 

nasze, z racji tego, że przekraczamy próg unijny, ogłosiliśmy kolejny przetarg, w 
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którym też nie było ofert, więc został unieważniony i też możemy już teraz 

podpisywać umowy z wolnej ręki. A grupy zakupowe robimy po to, robiliśmy po 

to, zazwyczaj w normalnej sytuacji rynkowej, żeby zamówić większą ilość 

energii, co przekładało się na niższą kwotę. W tym roku jest takie zawirowanie, 

więc po prostu to nie zdało egzaminu. Z PGE będzie to umowa kompleks 

dystrybucja i na zakup. 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski: Panie Przewodniczący, 

Szanowna Rado, Panie Starosto, co do zgłoszenia Państwo dostało na pewno 

informację o to, jak złożyliśmy wniosek o zapewnienie środków na wkład własny 

do projektów w tym roku, bo to co roku składamy projekty do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa i tam poprzednie 2 lata też składaliśmy na skansen. 

Dokładnie dotyczyły odbudowy konkretnego obiektu, ale zawsze jakoś nam się 

formalnie przechodziło, ale zawsze parę punktów zabrakło, 7 czy 8 i teraz też 

złożyliśmy konkretne 4 projekty, w tym jeden kompleksowy na skansen, bo 

wzięliśmy pod uwagę, żeby naprawić strzechy, remonty, wymiany grzebieni, to 

praktycznie 12 obiektów tam wpisaliśmy, tam zapewnienie środków własnych, 

bo to my niestety musimy zapewnić 20% środków własnych z naszych kont. Inne 

rzeczy też co nam się udało zrobić to właśnie na konserwację kolejne, zrobiliśmy 

powozy z tych środków ministerialnych, kolejne też wystąpiliśmy na kolejne 

konserwacje, tym razem obrazów, bo mam ciekawy poczet królów i to będzie też 

robione, kolejny to jest na dostosowanie dla niepełnosprawnych tez skansenu, 

będzie jedna chałupa robiona na zasadzie chałupy na dotyk, że będzie można 

wchodzić, dotykać i dla niewidomych, dla niesłyszących, to jest też wszystko w 

ramach takiego programu ,,Kultura dostępna”. To będzie kolejny, drugi program 

dla skansenu a czwarty to jest jeszcze dla mini skansenu. Napisałem program, 

żeby gry i zabawy w mini skansenie, to też takie przez 2 miesiące będzie się działo 

w czerwcu i lipcu w mini skansenie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję Panu Dyrektorowi. Myślę, 

że na wszystkie pytania były odpowiedzi. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, właściwie Panie Starosto, 

mam pytanie, w punkcie 1 odnośnie uchwał, odnośnie tej pożyczki dla naszego 

szpitala 350 tys. zł – to jest to, gdzie podejmowaliśmy uchwałę odnośnie tej 

pożyczki, to jest ta kwota, tak? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak. 

Radny Krzysztof Górski: Dobra, fajnie. Natomiast jedno takie pytanie mam 

odnośnie, w szóstym punkcie też w sprawie uchwał – przyjęcie logo Powiatu 

Łowickiego oraz zasad jego używania. Przyznam się, to logo mnie się 

przynajmniej osobiście podoba jako staremu Księżakowi, bo są tam malwy i 
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fajnie, natomiast nie wiem, było przedstawienie tylko propozycji, ale potem na 

sesjach, no myśmy nie wiem, jakoś tego nie decydowali, o niczym nie wiem, czy 

to tak sam Zarząd? Mówię, udana jest to sprawa, ale nie powinno to być tak, że 

na sesji powinno nam się zaproponować, żebyśmy w jakiś sposób udzielili opinii 

swojej, a potem dopiero oficjalnie to przyjąć? No tak czuję się jako radny trochę 

pominięty przy decydowaniu, chociaż mówię, podoba mi się to i jest bardzo 

trafiony. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tutaj można by bardzo długo 

odpowiedzieć na to pytanie, ale tak w miarę w skrócie. Prezentacja była na sesji i 

to jest oczywiście w kompetencji Zarządu, przeprowadzał ten proces całego 

rebrandingu, czyli tego ustanowienia logo Centrum Kultury i Promocji Ziemi 

Łowickiej. Uznaliśmy, że raczej były, no nie słyszeliśmy krytycznej uwagi w 

momencie, kiedy firma przedstawiała Państwu to głosowanie nad tym, rada no 

nie mogła przyjąć tego, bo to przyjmuje Zarząd, jest to w kompetencji Zarządu, 

więc no nie poddawaliśmy tego pod głosowanie, jeżeli chodzi o to Panu radnemu. 

Natomiast no generalnie uznaliśmy, że ten proces, który no był dosyć długi i 

wypracowany, został w dosyć takim skrupulatnym procesie w konsultacji z 

fachowcami i twórcami ludowymi itd., itd., że nie było głosów krytyki. No 

uznaliśmy, że to jest, że Państwo radni to akceptują, to w ten sposób bym 

odpowiedział na to pytanie. 

Radny Michał Śliwiński: Taka mała, bo tak, coraz częściej na sesji dostajemy 

materiały, tutaj jest w sprawozdaniu Zarządu, Zarząd opiniował materiały na 

sesję. Coraz częściej zdarzają się materiały, że nie mamy podpisane kto je 

przygotowywał, kto je zatwierdzał tak naprawdę, ani nie ma, kiedyś było w taki 

dobrym zwyczaju, że uzasadnienia też są podpisane przez sporządzających. I 

podobnie, już nie będę teraz wymieniał których nie ma, przy niewielu jest powiem 

tak tylko, ale to już nie oczekuję teraz odpowiedzi, tylko żeby to może na przyszły 

raz zwrócić uwagę na to. A mam pytanie jeszcze, bo jest tutaj punkt zmiany 

regulaminu organizacyjnego Starostwa i czy można by nam powiedzieć na czym 

polegała ta zmiana? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, po dłuższym czasie 

podjęliśmy decyzję, iż zmienimy regulamin i utworzymy Wydział Sportu, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, a także Wydział Edukacji i Kontroli. Uważamy, 

że usprawni to pracę, usprawni to pracę Starostwa, Wydział Sportu, Zdrowia i 

Spraw Społecznych będzie wyodrębniony z tych zadań, które ma teraz Wydział 

Kontroli i Zarządzania Jednostkami. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Tak nie bardzo rozumiem, w którym kierunku Zarząd 

idzie, bo wcześniej powoływanie było Centrum Usług Wspólnych, łączenie 
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wydziałów, to teraz Zarząd podjął decyzję, że jednak stać nas na to, żeby 

powiększać strukturę Starostwa. Czy to ma konkretnie jakiemuś celowi służyć w 

sensie, że będziemy mieli jasne korzyści, czy po prostu te 2 wydziały sobie 

niekoniecznie radzą i taka jest podjęta decyzja? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, uznaliśmy, iż 

poprawi to funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Łowiczu. I wiemy jakie 

było zatrudnienie, jak przyszliśmy jako nowy Zarząd i trzymamy się 

odpowiednich limitów, aby tego zatrudnienia nie zwiększać. Zrobiliśmy to po to, 

aby jeszcze raz powtórzę, poprawić funkcjonowanie naszego Starostwa, a także 

poszerzyć jeszcze zakres działania, które wiemy, które widzimy, że możemy 

poszerzyć. Dziękuję. 

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

Zarządu? Dziękuję, przechodzimy w związku z tym do punktu 17. 

Ad. pkt 17 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 10 listopada uczestniczyłem w 

powiatowo – miejskich obchodach z okazji 104-tej rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, 11 listopada brałem udział w obchodach uroczystości 

patronki diecezji łowickiej – Świętej Wiktorii, 28 listopada uczestniczyłem w 

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

22 listopada uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Powiatu, 24 listopada 

brałem udział w uroczystości z okazji 20-lecia powstania Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łowiczu, jubileusz 20-lecia zbiegł się z nadaniem Bibliotece imienia 

Księdza Prałata Stefana Wysockiego. 16 grudnia uczestniczyłem w powiatowo – 

miejskiej Wigilii, a 19 grudnia w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. Dziękuję, czy są pytania? Jeżeli pytań nie ma 

to chciałbym podziękować wszystkim radnym za ten rok pracy, podziękować za 

Państwa zaangażowanie, za współpracę, która uważam, że układa się bardzo 

dobrze, za to, że przez ten rok udało nam się uchwalić wiele takich rzeczy, które 

przyczyniły się, bądź przyczynią do rozwoju naszego powiatu. Tych inwestycji 

jest bardzo wiele, a nowe, które przed nami również są imponujące, bo jeżeli uda 

się zrealizować inwestycje drogowe, jeżeli uda się zrealizować modernizację 

szpitala, jeżeli uda się zbudować salę gimnastyczną, to już to pozostanie jako 

efekt naszej pracy. Dziękuję Biurze Rady, proszę Państwa to, że te nasze sesje 

przebiegają sprawnie to jest efekt pracy Pani Beatki, Pani Wioli, Pana Jarka, Pani 

Sekretarz, Pani Skarbnik, Pani Prawnik, wszystkie osoby, które pracują w 

Starostwie przyczyniają się do tego, że materiały, które przygotowane są i 
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Państwo, które otrzymujecie, są jasne, czytelne, pozwalają na to, że sprawnie 

możemy procedować. Tutaj w tym roku muszę powiedzieć, że udało nam się 

również odnowić naszą salę plenarną. Ja patrzę z podziwem i każdorazowo w 

naszej sali plenarnej jest bardzo estetycznie, przyjemnie, czysto, wszelkie te 

kwestie związane z użytkowaniem przez wiele, wiele lat, pęknięcia, uszkodzenia, 

odnowienie, no to spowodowało, że myślę, że pracuje nam się tutaj jeszcze lepiej 

niż poprzednio. Ta sala ma dla mnie taki specjalny urok, czuję się tu bardzo 

dobrze, myślę, że każdy z Państwa również, a w tym roku udało się jeszcze ją 

odnowić. Co ważne, nie mamy zbyt dużych możliwości finansowych, to 

pracownicy, tutaj Pan Jarek, Pan Bodek, którzy no odnawiali, malowali pod 

okiem Pani Sekretarz, także muszę powiedzieć, że jestem Państwu bardzo 

wdzięczny, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko, jaki wysiłek i jaką 

pracę wkładacie, żeby nasze obrady, żeby nasza praca była jak najlepsza. 

Dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 18 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja już wiem, co mam powiedzieć, 

chciałem to powiedzieć na końcu, ale jeżeli Pan Starosta tutaj zwrócił uwagę, to 

jest jak zdążyliście się Państwo zorientować obrady prowadzę sam, ponieważ 

Pani Beatka jest chora i nie mogła dzisiaj być. W związku z tym no jest sytuacja 

taka, że zgodnie ze statutem prezydium tworzą 3 osoby, nie 2. Od pewnego czasu, 

ja już kilka miesięcy temu prosiłem o to, żebyście Państwo zastanowili się nad 

tym, żeby udało nam się wybrać, ponieważ mówię, żeby nie doszło do sytuacji 

takiej, że będziemy mieli sesję, a nie będzie można jej przeprowadzić, bo wypadki 

losowe się zdarzają, więc jeżeli są 3 osoby myślę, że to jest znacznie łatwiej i dla 

mnie i mówię, żeby taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, ale mówię, to też jest 

efekt tego, że w poprzedniej kadencji było tak, że to prezydium liczyło 3 osoby i 

myślę sobie, że tak powinno być. No w trakcie… 

Radny Michał Śliwiński: Statut o tym mówi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No dlatego powiedziałem, że statut 

o tym mówi, ale przyznam się szczerze, że ja bym też tak nie chciał na zasadzie, 

że będziemy roztrząsali to, co było. Mamy w styczniu, ja chciałbym, żebyśmy 

dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. To jest taka 

moja wielka prośba do Państwa, żebyście się zastanowili nad kandydaturami i 

żebyśmy mogli wybrać na sesji styczniowej wiceprzewodniczącego, taka moja 

wielka prośba. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, chciałem powiedzieć, bo od 

parunastu miesięcy w momencie, kiedy odwołaliśmy Pana Waldka Krajewskiego 

z jednego z wiceprzewodniczących, to mamy wakat prawie 1,5 roku. Ja mogę 

powiedzieć w imieniu własnym i kolegów moich z Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, jesteśmy od parunastu miesięcy gotowi na dyskusję na ten temat, 

jesteśmy otwarci na rozmowę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję i taka dyskusja będzie na 

sesji. 

Radny Waldemar Krajewski: Panie Radny, ale chciałbym, żebyśmy tylko 

mówili prawdę, ponieważ ja złożyłem rezygnację, a nie odwołałem się. 

Radny Jerzy Wolski: Przepraszam, przejęzyczyłem się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, widzę, że radni są bardzo 

precyzyjni. Ja proszę Państwa uważam, że taka sytuacja miała miejsce, a teraz jest 

czas na to, żebyśmy ten problem rozwiązali i na sesji styczniowej wybrali 

wiceprzewodniczącego. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że Panowie 

Starostowie nie będą na mnie krzyczeć, że ten temat, bo z nimi już rozmawiałem, 

ale chciałbym oficjalnie w sprawach różnych poruszyć tą sprawę. Cieszę się, 

bardzo zgodnie z tym, co w sprawozdaniu prac Zarządu było powiedziane i 

napisane, że dla naszego szpitala kupiliśmy pulsykometr i stanowisko do 

resuscytacji noworodków. Natomiast bardzo bym prosił, wiem, że sytuacja 

wszędzie jest trudna finansowa, aby w najbliższym czasie była możliwość zakupu 

cystoskopu dla poradni urologicznej, ponieważ… głowicy do cystoskopu, bo to 

niecały oczywiście, jest to rząd kosztów na poziomie 40 000,00 zł. No wiecie, o 

kobiety w tych sprawach urologicznych i w tych innych intymnych bardziej się 

dba, o nas mężczyzn trochę mniej, a zwracają się do mnie koledzy i mieszkańcy 

naszego powiatu z zapytaniem czy nie można by jednak kupić tej głowicy, 

ponieważ ułatwiłoby to naszej poradni urologicznej badania, dokonywanie badań, 

do których odsyłani są bardzo daleko, dlatego prosiłbym o uwzględnienie to w 

najbliższych możliwościach zakupu sprzętu dla naszego ZOZ-u. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o sprzęt, to gdy tylko byłoby nas 

stać, to naprawdę byśmy kupili każdy możliwy sprzęt i na pewno uwzględnimy 

oczywiście, jeżeli będą środki, prośbę Pana Radnego, chyba, że byśmy przenieśli 

się do Kataru albo Arabii Saudyjskiej, to może nawet złote byśmy wtedy kupili. 

Natomiast bardzo bym prosił Pana Dyrektora Liberskiego, tu zna pytanie, które 

padło na początku, żeby odpowiedział tu odnośnie tutaj tych spraw z Gminy 

Bielawy i dowozów autobusowych. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo prosimy. 

Radny Jacek Chudy: To nie było pytanie, to był wniosek Panie Starosto. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo radni, bardzo się cieszę, że stoję w tym miejscu. Z tego miejsca chciałem 

bardzo Państwa przeprosić za sytuację, która miała dzisiaj miejsce, nie powinno 

się to wydarzyć. 16 lat temu obiecałem sobie, że jak spóźniłem się na własny ślub, 

to już nigdy taka rzecz się nie powtórzy. No niestety, korek przedświąteczny 

spowodował, że mimo, że prawie łamałem przepisy, nie zdążyłem dojechać na 

czas. Ksiądz i żona mieli ciężko to zrozumieć, reszta też się śmiała. Teraz, jeśli 

dobrze zrozumiałem pytanie, jeśli mógłbym w ogóle Pana Radnego poprosić 

jeszcze raz, żebym… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja może spróbuję, jeżeli dobrze 

powtórzę, chodzi o problem tego, żeby jeden z kursów był… Bardzo proszę. 

Radny Jacek Chudy: Panie Dyrektorze, kilka osób w Bielawach zwróciło się z 

taką prośbą, w związku z tym, że dzieci, które kończą troszkę później lekcje nie 

mogą zdążyć na ostatni autobus do Bielaw. Zwróciłem się dzisiaj z wnioskiem o 

to, żeby przesunąć godzinę odjazdu tego ostatniego autobusu, około pół godziny, 

to załatwi sprawę, dzieci nie będą musiały się zwalniać z lekcji, ani z tych lekcji 

uciekać. Dziękuję bardzo. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Może jeszcze tak to troszeczkę w 

przeszłości, o ile pamiętam na sesji wrześniowej zgłaszał Pan problem, że kilka 

osób miało kłopot z kupieniem biletu miesięcznego.  

Radny Jacek Chudy: Dziękuję, załatwiona sprawa. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Tak, postaraliśmy się, to się udało. 

Natomiast te wszystkie punkty, inne też punkty, ale m.in. ten, o którym Pan mówił 

poruszaliśmy na komisji Rady Gminy, dostałem zaproszenie z Rady Gminy, 

poruszyliśmy różne punkty, m.in. właśnie ten autobus, który odjeżdża za późno. 

Jeśli będzie Pan oczywiście zainteresowany, to mogę wszystkie te ustalenia Panu 

na piśmie przesłać, jakie tam były na tej komisji.  

Radny Jacek Chudy: Jestem na bieżąco, także bardzo dziękuję. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Aha, no i jeszcze jeden taki myślę, 

że też różnica, na sesji radni byli zadowoleni średnio z poprzedniego 

przewoźnika. Ten przewoźnik nie złożył oferty, ofertę złożył mieszkaniec, 

mieszkanka Gminy Bielawy, więc zakładam, że znając specyfikę gminy, będzie 

ta komunikacja działała jeszcze lepiej niż działa. Dziękuję. 
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Radny Krystian Cipiński: Pytanie do Pana Starosty, czy my moglibyśmy 

uzyskać informację w jakich okolicznościach teraz będzie wykorzystywany herb 

Powiatu, jeżeli mamy logo i czy istnieje uchwała, która reguluje sposób 

wykorzystywania herbu Powiatu Łowickiego? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Oczywiście herb powinien być używany 

zgodnie ze sztuką, tylko pytanie czy to jest herb, no bo jak wiemy Komisja 

Heraldyczna uważa, że to nie jest herb, co my mamy. No to jest temat ja myślę 

może na przyszłą kadencję, ale żebym ja tu nie powiedział jakiejś głupoty to Pan 

Radny na piśmie dostanie odpowiedź. Natomiast no herb to podobnie jak godło 

używane jest w sytuacjach oficjalnych, natomiast we wszelkich innych będzie ten 

znak graficzny, który zaprezentowaliśmy w tym tygodniu. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja chciałbym wrócić do tematu zakupu sprzętu 

przekazanego przez Starostwo do ZOZ-u. Dlaczego? Nie pierwszy raz słyszę, że 

brakuje tego czy tamtego. Czy ostatnie rzeczy, które zostały przekazane za 

68 000,00 zł one były bardzo niezbędne? Czy mogliśmy poczekać, np. pójść 

głosem Krzysztofa, który mówił o głowicy? Natomiast pamiętam jeszcze jak w 

poprzednich kadencjach żeśmy dosprzętowali ZOZ – szpital wtedy po remoncie, 

to podejrzewam, że jeszcze, jakbym pomyszkował w szpitalu, znalazłbym 

jakiekolwiek urządzenie, które jeszcze nigdy nie było rozpakowane, więc może 

byśmy się zastanowili i ustalili jakby chronologię, które są rzeczy niezbędne, a 

które by były po prostu no odłożone na późniejszy okres zakupu, to tu bym chciał 

poruszyć, jakby można było się nad tym zastanowić. Dziękuję.  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Co do potrzeb zakupowych, to co jakiś 

czas prosimy od Pani Dyrektor, żeby nas informowała, czy ma jakieś urządzenia, 

które wymaga takiego pilnego zakupu. Natomiast co do tych zakupów ostatnich, 

były to urządzenia, które musiały być zakupione, jak ten defibrylator, czy to 

urządzenie do resuscytacji noworodków, zależało to bezpieczeństwu na tym 

oddziale, nie tylko przy kontrakcie z NFZ-em, ale też i tych właśnie dzieci 

głównie, tamto było już totalnie zużyte i raczej nie sprawdziłoby się w trudnej 

sytuacji i dodatkowe urządzenia, były to urządzenia, które służą pacjentom 

głównie na oddziale wewnętrznym - holtery. No są bardzo potrzebne, jak chyba 

większość z nas wie, więc mamy taką hierarchię, ale też nie chcemy się rozpędzać, 

bo tak naprawdę moglibyśmy wymienić, czy też kupić bardzo dużo urządzeń, 

skupiamy się na tych najbardziej pilnych. Natomiast jeżeli są środki zewnętrzne, 

jak np. Pani Dyrektor uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego, kilkaset tysięcy w tym 

roku, to wtedy sobie dokupiła nowe urządzenia, które nie były tak pilne. 

Natomiast te zakupy, które my robimy, to najczęściej są pilne, więc mamy taką 

hierarchię, natomiast co roku, Pani Dyrektor przesyła czy coś się zepsuło, co jest 
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potrzebne. Jest to usystematyzowane, jesteśmy na bieżąco z technikiem 

szpitalnym też takim, który zabezpiecza szpital pod kątem konserwacji sprzętu, 

więc wiemy co w trawie piszczy. Natomiast co do tego, co mówił Pan Krzysztof 

Górski, przyszedł dobry lekarz, jest to urolog – onkolog, Pani Dyrektor się 

postarała, żeby u nas leczył i dlatego to urządzenie. Ono nie było w tamtym roku 

potrzebne ze względu na to, że ten lekarz jest, to ten jakiś problem można tak to 

nazwać, ale bardziej potrzeba, bardzo ma dobre opinie i należy w jakimś stopniu 

to wykorzystać, że jeżeli jest taka możliwość, to żeby robił więcej zabiegów i jak 

najbardziej będziemy chcieli pomóc, natomiast to już Pan Starosta powiedział 

resztę. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Poprosimy Panią 

Dyrektor, chyba że ta odpowiedź jest wyczerpująca. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Dziękuję bardzo 

za udzielenie głosu. Ja może powiem, tylko nie jestem tak dostatecznie 

przygotowana materiałowo, żeby Państwu przedstawić dokładne cyfry, ale sam 

szpital dokonał zakupu sprzętu za 250 000,00 zł ze swojego własnego budżetu. 

Ściągnęliśmy w tym roku środki za 600 000,00 zł, mamy zakupioną nową wieżę 

endoskopową z dwoma końcówkami do kolonoskopii i gastroskopii, która 

przyspieszy nam, zmniejszy nam kolejkę. Mamy nowy aparat USG na blok 

operacyjny, ponieważ nie było tam aparatu, był ściągany z oddziału w razie 

potrzeby, więc tutaj już też jak gdyby bezpieczeństwo zabiegów jest już 

poprawione. Kolejną rzeczą, którą kupiliśmy to jest nowy autoklaw, to jest 

właśnie w tej kwocie 600 000,00 zł, za kwotę 130 000,00 zł i wieża 

histeroskopowa, która będzie służyć naszym pacjentkom, więc to są takie pilne 

rzeczy, które myślę, że przydadzą nam się w sprawniejszym funkcjonowaniu 

szpitala. Myślę, że jeszcze o czymś zapomniałam, to tak z ostatnich rzeczy, 

natomiast jeżeli chodzi o cystoskop, mam w tej chwili ofertę dosyć korzystną, 

także nawet i szansę, że kupimy to z własnych środków. Mamy z firmy 

propozycję rozłożenia na raty, bo o taką prosiłam płatność ratalną, więc będzie to 

bardzo korzystne, myślę, że to będzie nasz kolejny zakup. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czyli jednym słowem można 

powiedzieć, że kupiony. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: No tak, no tak. 

Szukam sponsora, nie ukrywam, nie ukrywam, ale dziękuję. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, 8 grudnia, 2 tygodnie 

po przyjęciu przez Państwo uchwały w czasie trwania sesji nadzwyczajnej, 

Starosta Łowicki przekazał w trwały zarząd dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum 
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Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie - Stanisławowi Kosmowskiemu 

grunty tak bardzo potrzebne szkole do dalszego rozwoju. Z mojej strony dziś 

oficjalne w sposób fizyczny, bardzo, bardzo dziękuję całemu Zarządowi Powiatu 

Łowickiemu, Sekretarzowi Powiatu Pani Agacie Tracz, Dyrektorowi Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Panu Tomaszowi Kantorskiemu, ale 

przede wszystkim Staroście Łowickiemu Panu Marcinowi Kosiorkowi, który cały 

ten proces nadzorował i przeprowadził. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja się przyłącze do tych 

życzeń jako osoba, która pracowała wiele lat w Zespole Szkół Rolniczych w 

Zduńskiej Dąbrowie, a Liceum Ogólnokształcące można powiedzieć jest w 

niewielkiej odległości i ten budynek marniał, ten budynek praktycznie rzecz 

biorąc byłby do rozbiórki, a dzięki tutaj Dyrektorowi, dzięki Panu Staroście, 

wszystkim osobom, które zaangażowały się w to, żeby doszło do tego, że ten 

budynek będzie teraz wykorzystany i mieszkańcy Gminy Zduny na pewno z 

satysfakcją przyjęli fakt, że ta inwestycja i w ogóle, że to zostanie 

zagospodarowane i nie będzie niszczało, jest to godne podkreślenia. Bardzo 

dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w to, żeby zakończyło 

się to wszystko sukcesem. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Dziękuję. Oczywiście dziękowałem tu nam w 

czasie sesji nadzwyczajnej. Bardzo dziękuję Państwu radnym, przecież to jest 

zrozumiałe. Oczywiście podjęcie uchwały było wiążące, bardzo dziękuję.  

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko dodam niewtajemniczonym, że przez całe 

dziesiątki lat technikum w Zduńskiej Dąbrowie było w miejscowości w Zduńskiej 

Dąbrowie, a budynek obok, który stoi 20 metrów, obok stał, LO w Zdunach było. 

To tak ci, którzy nie wiedzą, to były dwie szkoły średnie w dwóch różnych 

miejscowościach, kamieniem rzucić od jednej do drugiej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy jeszcze są wolne wnioski 

radnych i sprawy różne? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy w 

szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu błogosławionych, 

pięknych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie, że uda się 

Państwu odpocząć od tego codziennego zabiegania, że będziecie mogli ze sobą 

się spotykać, rozmawiać. Życzę wielu prezentów, a ponieważ sesja jest ostatnią 

w tym roku kalendarzowym, życzę udanej zabawy sylwestrowej Państwu, a w 

Nowym Roku przede wszystkim pokoju, ponieważ tak on jest nam potrzebny, a 

zwłaszcza naszym sąsiadom, że jak się spotkamy za rok, już będziemy mogli 

powiedzieć, że no panuje wokół nas pokój, bo to jest niesłychanie ważne. No i 

żeby te wszystkie plany zawodowe, cele, które Państwo sobie stawiacie, udało się 

Państwu zrealizować. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.  
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Ad. pkt 19 

Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 
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