
PROTOKÓŁ Nr XVm/19 
z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a

Ustawowa liczba Radnych 
Radnych obecnych na Sesji

19
17 (nieobecni J. Chudy, 

B. Kołodziejczyk)
Lista obecności 
Wyniki głosowań z Sesji

/Zał. Nr 1/ 
/Zał. Nr 2/

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 
r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 
zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku 
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody 
im. Władysława Grabskiego”.

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 zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. 
w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych

2023.
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przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca
2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019.

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi 
na Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr 
XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w 
sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łowickiego na lata 2019-2022.

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 
Łowickiego za 2019 rok.

20. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na
2020 rok.

21.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 
między sesjami.

22.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 
działalności w okresie między sesjami.

23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
24. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad. pkt 1

Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 
gości otworzył obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 
udział 17 Radnych, co stanowi ąuorum, przy którym Rada może obradować i 
podejmować prawomocne decyzje.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Niedawno obchodziliśmy 20-stą 
rocznicę powstania Powiatu Łowickiego, chociaż bardziej precyzyjne określenie 
„wskrzeszenia” Powiatu Łowickiego, wręczaliśmy statuetki tym wszystkim 
osobom, które przez te 20 lat aktywnie pracowały na rzecz powiatu, pełniły 
funkcję radnego, były członkiem zarządu czy pełniły funkcję starosty. W trakcie 
tej uroczystości nie wszyscy otrzymali i chcielibyśmy teraz dopełnić tego takiego 
przyjemnego obowiązku, żeby te statuetki wręczyć.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, poprosilibyśmy bardzo 
Pana Michała Śliwińskiego i Pana Zbigniewa Kuczyńskiego, celem wręczenia 
okolicznościowych statuetek z okazji Jubileuszu 20-lecia Powiatu Łowickiego, 
jako radnych, którzy byli jednymi z tych, którzy najdłużej spełniają tutaj swoją 
rolę i zasiadają w Radzie.

Ad. pkt 3

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 
Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad?

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja  
bym chciał wprowadzić w punkcie 19 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały o oddaniu w zarząd drogi powiatowej na terenie Gminy 
Nieborów i od razu uzasadnię: ta uchwała się dopiero pisze, bo okazało się, że 
niestety Gmina Nieborów nie zdążyła się rozliczyć z tego zadania a w zarząd ma

3



oddany do 15 grudnia, więc mogłoby się okazać, że nie będzie mogła otrzymać 
dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, dlatego ta zmiana będzie dotyczyć 
tylko terminu oddania w zarząd. Pani Dyrektor już pędzi z projektem uchwały.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
jesteśmy zobligowani do wprowadzenia dwóch uchwał, ja  proponowałbym 
wprowadzenie przed wolnymi wnioskami dwóch punktów, tj. uchwały w sprawie 
uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia 
petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego oraz kolejny projekt uchwały, tj. w sprawie uznania się przez Radę 
Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować. Jest to 
obligatoryjne, musimy to rozpatrzeć niezależnie od wyników, dlatego prosimy o 
wprowadzenie tych punktów.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne wnioski 
dotyczące porządku obrad? Nie widzę.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:20 ogłosił przerwę w 
obradach XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:25 wznowił obrady 
XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mamy dodatkowe wnioski do 
porządku obrad, poprosimy Pana Starostę o przedstawienie tych wniosków.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo Radni, w związku z 
sytuacją, jaka mamy w Wydziale Komunikacji, Pan Dyrektor tu prosił i ja  także 
proszę Państwa radnych o to, żeby po pierwsze przesunąć punkt 10 na punkt 5, 
czyli zaraz po przyjęciu protokołów, żebyśmy rozpatrzyli projekt o liniach 
autobusowych, żeby Pan Dyrektor mógł wrócić do pracy i jeszcze podobny 
wniosek do Pana Janusza Michalaka -  Członka Zarządu zgłaszam, czyli taka 
sama jest sytuacja z Gminą Łyszkowice, gdzie też musimy przedłużyć.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 
do porządku obrad w pkt 19 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr VU/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 
kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia
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zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 
2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek Bobrowniki -  Bełchów 
znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. /Zał. Nr 3/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  17
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 19 punktu: Rozpatrzenie 
projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie 
Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 
zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek 
Bobrowniki -  Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 
Nieborów.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 
do porządku obrad w pkt 20 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 
kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E 
Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice -  granica 
powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 
Łyszkowice. /Zał. Nr 4/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  16
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  1
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 20 punktu: Rozpatrzenie 
projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice 
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 
powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia 
Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 
administracyjnych Gminy Łyszkowice.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 
do porządku obrad w pkt 23 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 
sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do 
rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego. /Zał. Nr 5/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  16
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  1
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 25 punktu: Rozpatrzenie 
projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 
do porządku obrad w pkt 24 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 
sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do 
rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, 
gdzie można bezpłatnie zaparkować. /Zał. Nr 6/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  16
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  1
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 26 punktu: Rozpatrzenie 
projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie 
miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad przeniesieniem 
punktu 10 porządku obrad: 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 do punktu 5 porządku obrad. /Zał. Nr 7/
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  16
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  1
Zdecydowali o przeniesieniu punktu 10 porządku obrad: 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 do punktu 5 porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.
5. 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.

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020
2023.

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 
r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 
zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku 
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody 
im. Władysława Grabskiego”.

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. 
w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych
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przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 
2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019.

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi 
na Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr 
XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w 
sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łowickiego na lata 2019-2022.

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w 
sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 
nr 2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek Bobrowniki -  
Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 
Nieborów.

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 
sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 
nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia
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Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 
administracyjnych Gminy Łyszkowice.

21.Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 
Łowickiego za 2019 rok.

22.Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 
2020 rok.

23.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 
między sesjami.

24.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 
działalności w okresie między sesjami.

25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez 
Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez 
Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie 
można bezpłatnie zaparkować.

27. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
28. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 4

Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu 
Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XVI Sesji RPŁ został 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. 
Protokół z XVII Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są 
uwagi do protokołu? Nie widzę.

Ad. pkt 5

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.

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie

9



publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Łowickiego.

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 
Starosto, Wysoka Rado, Szanowny Panie Dyrektorze, swego czasu poprosiłem o 
taki wykaz, właściwie zobrazowanie linii komunikacji autobusowej w Powiecie, 
bardzo dziękuję za to opracowanie i teraz mając już kolejne opracowanie 
faktycznie widać, że pokrycie tych linii komunikacyjnych robi się jakby 
kompletne i widać, że bardzo dobrze Państwo podeszli do tematu konsultacji 
potrzeb komunikacyjnych i chciałbym Państwu pogratulować i trzymam kciuki, 
żeby to funkcjonowało jak najlepiej.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska -  pozytywna.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja przepraszam, jeśli mógłbym przed 
głosowaniem, tu jest prośba taka, ja  chciałbym... może ktoś tam ogląda sesję, a 
są media też, to chciałbym podkreślić, że w tą sobotę pracuje również Wydział 
Komunikacji w związku z natłokiem spraw i bardzo dużą liczbą obywateli, którzy 
zgłaszają się do tego Wydziału, więc informuję, że w sobotę od 8:00 do 16:00 a 
właściwie chyba do ostatniej osoby, która przyjdzie to Wydział Komunikacji 
będzie pracował.

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 8/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  17
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr X Vin/135/2019 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 9/
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Ad. pkt 6

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr 111/306/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 
2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Łowickiego oraz możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego w 2020 r. /Zał. Nr 10/

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 
lata 2020-2023.

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja  uważam w ten sposób, jako że 
budżet Powiatu Łowickiego na 2020 rok jest elementem wieloletniej prognozy, 
która była przed chwilą tutaj przedstawiana, myślę że tu nic nie stoi na 
przeszkodzie a wręcz jest wskazane, żebyśmy poznali po prostu w tym momencie 
już budżet na 2020 rok, bo cała dyskusja będzie się toczyła się wokół budżetu, 
choć pewne pytania, wątpliwości wokół tej wieloletniej prognozy, która została 
odczytana też się pojawiają, także myślę, że cała dyskusja będzie się toczyła 
wokół budżetu, który jest w punkcie następnym. Nie wiem, kiedyś było tak, że 
najpierw rozmawialiśmy o budżecie a w kolejnym punkcie była wieloletnia 
prognoza. Tym razem jest odwrotnie, dlatego proszę, aby najpierw przedstawić 
nam budżet i będzie dyskusja tożsama. Wiadomo, że będą dwie uchwały, dwa 
głosowania, ale chcielibyśmy już w tej chwili zabrać głos i zadawać pytania.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj od razu taka 
informacja, to jest następny punkt -  budżet, my połączyć tego nie możemy, bo to 
jest niemożliwe...

Radny Krzysztof Figat: Dyskusję możemy połączyć.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tak, ale to powinno być na 
podstawie przedstawionego projektu budżetu. Każdy z Państwa otrzymał, 
oczywiście, że tak, ale ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o samą dyskusję to we 
wnioskach trzeba było to zgłosić i w tym momencie nie byłoby żadnego 
problemu.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, do Radnego 
Wolskiego, myślę, że to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w sposób ogólny 
bez czytania uchwały z następnego punktu, dyskutować nad budżetem, bo ta 
dyskusja i tak odbyć się musi i bardzo dobrze, że się odbywa, to może taką mam
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propozycję, że może ja  przedstawię to, co będzie czytane w następnym punkcie i 
byśmy przeprowadzili dyskusję, oczywiście jeśli Pan Przewodniczący nie miałby 
nic przeciwko i pozostali radni, to propozycja Zarządu myślę, że jest taka, że 
możemy to zrobić.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Skoro jest takie stanowisko Zarządu 
to przystępujemy do dyskusji.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Więc zacznę od początku, czyli dochody. 
Może powiem tak, nie jest to budżet naszych marzeń, z tym że wiemy jaki budżet 
przyjmowaliśmy w zeszłym roku a jak on wygląda w tej chwili, bo na listopad ten 
budżet jest o 30 mln zł większy, z czego się bardzo cieszymy. Do tego też 
potraktowałbym to tak, oczywiście zamierzamy pracować równie mocno jak w 
mijającym roku i również starać się o to, aby ten budżet został zwiększony, ale 
żeby potraktować go jak taki pewien punkt wyjścia do tego, w jakich kierunkach 
my w przyszłym roku chcemy pójść, chociaż tak naprawdę nie ma wszystkiego 
tam zapisanego, bo przecież będziemy składać wnioski do różnych programów, 
dzisiaj czytałem wywiad z Wiceministrem Zdrowia Panem Ciszewskim w 
Gazecie Prawnej, gdzie Rząd przygotował już w tej chwili 100 mln zł, aby szpitale 
powiatowe samorządowe mogły starać się o informatyzację. Nieoficjalnie wiemy, 
że nasz wniosek w Urzędzie Marszałkowskim decyzją Zarządu został 
zaakceptowany i jest szansa na to, że 2 mln zł na tą informatyzację dostaniemy i 
będziemy musieli milion złotych swój dołożyć, ale tutaj też cieszymy się, że jest 
ten projekt rządowy, bez problemu można sięgnąć jeszcze po dodatkowe 
pieniądze, żeby jak najmniej swoich środków angażować i taka filozofia temu 
Zarządowi, zresztą od początku tutaj mieliśmy trochę spór dyskutując nad 
budżetem, to taką filozofię zdecydowanie ten Zarząd z Tadeuszem Koziołem, w 
tej chwili z Januszem Michalakiem taką filozofię będzie preferował i taką będzie 
realizował. Więc dochody w przyszłorocznym budżecie zaplanowane są na 
90 935 922,14 zł, bieżące - 86 727 443,00 zł i majątkowe -  4 208 000,00 zł, już 
może bez tych groszy będę Państwu mówił. W 2019 roku plan dochodów według 
projektu -  prawie 76,9 mln zł, w 2020 r. wzrost kwoty o 14 035 000,00 zł -  też 
tutaj chociaż no ta kołdra zawsze była krótka i jest krótka to wzrost jest o 18%. 
Subwencja oświatowa - prawie 36,1 mln zł, większa niż w 2019 r. o kwotę 
4 816 000,00 zł, subwencja ogólna 5,5 mln zł -  większa od projektu w 2019 r. o 
0,5 mln zł. Subwencja równoważąca - 3 576 000,00 zł, w tym na drogi 
3 240 000,00 zł, większa niż w tym roku o 409 tys. zł. Wpływy z PIT-u 
18 148 000,00 zł -  większe o 272 348,00 zł, wpływy z CIT -  422 tys. zł, większa 
o kwotę 73 tys. zł. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 9 685 000,00 zł, wyższa o 
791 tys. zł. Planujemy dochody majątkowe ze sprzedaży 400 tys. zł no i do 
projektu „Poprawa jakości powietrza...” 3 808 000,00 zł i tu też może od razu
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taka uwaga, jesteśmy po rozmowach z Prezesem Miedzianowskim, będziemy 
starać się jeszcze o dodatkowe dofinansowanie na ten projekt, który w tej chwili 
jest realizujemy, w przyszłym roku z tego projektu zostały takie największe 
inwestycje -  to jest Technikum na Podrzecznej i Blich. Dostaliśmy tam 
dodatkową zgodę od Konserwatora, żeby zrobić na Blichu trochę więcej i też 
wystąpimy o te środki do Wojewódzkiego Funduszu, w tej chwili projekty 
powstają, żeby złożyć o dofinansowanie. Środki zewnętrzne projektowe tzw. 
miękkie to z dochodów bieżących 4 363 000,00 zł: na projekty „Kształcimy 
zawodowo” do ZSP Nr 1 -  361 tys. zł, ,,Moje kompetencje -  moja przyszłość” do 
ZSP Nr 2 -  321 tys. zł, „Kształcenie zawodowe i staże” -  do ZSP Nr 3 -  42 tys. 
zł, ,,Nowa jakość kształcenia” do ZSP Nr 4 -  372 tys. zł, na projekty Erasmusa 
do II LO -  34 tys. zł, ZSP Nr 1 -  62 tys. zł, ZSP Nr 2 -  108 tys. zł, I LO -  15 tys. 
zł i tu są z POWER -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: ZSP Nr 4
-  16 tys. zł i 90 tys. zł i ZSP Nr 3 -  124 tys. zł. Realizujemy cały czas projekt 
„Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” -  2 133 000,00 zł i projekt 
realizowany drugi przez PCPR to „Rodzina z przyszłością” - 546 tys. zł i jeszcze 
tu mam pozycję 32 tys. zł. Wydatki kształtują się na poziomie 94 792 000,00 zł, 
to jest wzrosło o kwotę 14 360 000,00 zł w stosunku do tegorocznego projektu 
planu budżetowego. Wydatki bieżące szacujemy na 85 620 000,00 zł, majątkowe 
9 172 000,00 zł. Zadania inwestycyjne, które mamy wpisane w budżecie i tu też 
proszę traktować te inwestycje jako taki punkt wyjścia, ja  tutaj już mówiłem o 
informatyzacji, ale nie tylko, to są drogi: Krępa -  Chruślin z Funduszu Dróg 
Samorządowych, złożony przez nas wniosek -  691 tys. zł, na pozostałe drogi 400 
tys. zł, zakup piaskarki 55 tys. zł, dotacje dla gmin - 1 635 000,00 zł, modernizacja 
ZOZ -  240 tys. zł, projekt „Poprawa jakości powietrza...” 5 801 000,00 zł. 
Jeszcze wrócę do modernizacji ZOZ, wiemy co jest jeszcze do zrobienia, bo 
wszyscy o tym wiedzą, jest do zrobienia Izba Przyjęć, jest do zrobienia klatka 
schodowa, no i oczywiście chirurgia. Czekamy na ogłoszenie nowych programów 
rządowych i na pewno będziemy starać się o środki zewnętrzne na to, żeby dalej 
tak jak zrobiliśmy to w tym roku, gdzie udało nam się ten milion z rezerwy 
budżetu państwa pozyskać na to, żeby zrobić Oddział dziecięcy również z 
dofinansowaniem, tak samo i tutaj cały czas nam przyświeca ta filozofia i chcę tu 
podkreślić, szczególnie przy szpitalu, że jeżeli mamy złotówkę to dokładamy 
złotówkę, czy nawet 50 groszy, jeśli uda nam się pozyskać tą złotówkę 
dokładamy, żeby nie robić tylko za swoje, ale pozyskiwać środki. Modernizacja I 
LO -  60 tys. zł, budowa instalacji wentylacji w Starostwie -  60 tys. zł, budowa 
palarni w budynku -  80 tys. zł, „Poprawa jakości p o w ie trza .” -  148 tys. zł, 
rezerwa kryzysowa -  145 tys. zł, rezerwa ogólna 100 tys. zł, rezerwa oświatowa
-  200 tys. zł. Także jeszcze raz: dochody - 90 935 922,00 zł, wydatki -  94 667 859 
zł, deficyt -  3 731 936,00 zł. Spłata kredytów -  3 018 063,00 zł, kredyt -
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6 750 000,00 zł. Kredyt został zaplanowany do spłaty od 2023 roku, w 2023 r. -  
750 tys. zł, od 2024 r. po 1,5 mln zł. Ogólnie koszt kredytu 717 982,00 zł. Na 
odsetki w 2020 r. zaplanowano kwotę 582 739,00 zł, Poziom zadłużenia wynosi 
27 063 316,00 zł, co stanowi 29,8% planowanych dochodów. Zaplanowana do 
pokrycia strata netto ZOZ za 2018 rok wynosi 1 090 000,00 zł. Do oświaty bez 
projektów unijnych dokładamy 4 980 000,00 zł, z projektami 5 022 000,00 zł. 
Wskaźniki: wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań -  4,99%, wskaźnik 
dopuszczalnej -  9,81%, różnica -  4,82%. Relacja zadłużenia do dochodów 
wynosi 29,8%. Ja jeszcze pragnę powiedzieć, że przygotowaliśmy do tego 
budżetu autopoprawkę, ona obejmuje 4 punkty: zmniejszenie na pokrycie straty 
ZOZ za 2018 rok kwoty 0,5 mln zł i zwiększenie o ta kwotę rezerwy oświatowej, 
zmniejszenie środków w szkołach w grupie wynagrodzeń i pochodnych i 
zwiększenie w rozdziale CUW, tj. 75085 kwity 823 tys. zł, trzeci punkt -  
zmniej szenie zadania w DPS w Borówku ,,Budowa palarni przy wej ściu głównym 
budynku” o kwotę 5 tys. zł i utworzenie zadania ,,W szkole jak w pracy - rozwój 
infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowej uczniów”, 
to już końcówka wyposażenia w tym projekcie i punkt 4 -  zwiększenie dochodów 
i wydatków w związku z podpisaniem umowy przez ZSP Nr 3 na realizację 
projektu „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” o kwotę 124 579,00 zł. Tak jak 
powiedziałem, nie jest to pewnie budżet naszych marzeń, ale prosimy go 
traktować jako punkt wyjścia do dalszej dobrej pracy na rzecz Powiatu 
Łowickiego. Chciałem podkreślić, że rok temu z niedowierzaniem niektórzy radni 
patrzyli na możliwość pozyskania tych pieniędzy na drogi, my naprawdę 
wydaliśmy na te drogi w tym roku bardzo dużo, bo łącznie nasze inwestycje 
drogowe, które już kończą się to 14 602 873,00 zł, z czego dofinansowanie 70- 
80%, co też tutaj Jurek nie wierzył w ogóle nawet, że nawet 50% będzie możliwe 
do pozyskania. Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe, także też liczymy, że 
z tym budżetem przyszłorocznym też tak będzie, dlatego prosimy o przyjęcie 
zarówno wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu, bo będziemy starali się 
grać do końca i nawet w doliczonym czasie gry jakąś bramkę jeszcze strzelić. To 
tyle, jesteśmy oczywiście otwarci na dyskusję i będziemy rozmawiać również o 
planach naszych, bo złożony jest projekt na boisko wielofunkcyjne w I LO, już 
powiedziałem o informatyzacji, czyli ten budżet wydaje się na dzień dobry, że 
będzie większy o tą kwotę minimum 2 mln zł. Pragniemy w ogóle, staramy się o 
to, by zbudować salę gimnastyczną przy ZSP Nr 4, w tej chwili toczymy rozmowy 
z Burmistrzem na temat zakupu, zamiany, pozyskania terenu tam przy szkole. 
Zależy nam na czasie, także z tego miejsca, chociaż już rozmawiałem to ja apeluję 
do Pana Burmistrza o przyspieszenie tych rozmów dlatego, że zdaje się z tego co 
pamiętam, że do marca jest możliwość złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu
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i to będzie taki nasz priorytet, w ogóle wiemy, że infrastruktura sportowa naszych 
szkół jest w stanie bardzo słabym, więc chcielibyśmy oprócz oczywiście tych 
dróg, które do Funduszu są złożone i oprócz oczywiście szpitala, który jest 
również priorytetem inwestycji w szpitalu, jakie chcielibyśmy robić, to 
infrastruktura sportowa szkół jest takim myślę, że na ten rok nadchodzący i 
przyszły taką ważną rzeczą. Byli u nas panowie ze stowarzyszenia tego 
działającego przy Technikum na Podrzecznej, tam infrastruktura sportowa też jest 
w fatalnym stanie, myślimy o tym, żeby i tutaj spróbować gdzieś znaleźć środki 
na to, żeby może w tym roku byśmy zaczęli a w przyszłym kontynuowali -  jak 
się nie uda w tym roku to w przyszłym byśmy się zajęli i tą szkołą. No cóż, takie 
po krótce nasze plany są, w każdej dziedzinie wszędzie będziemy starać się 
pozyskać środki, rozwijać pomysły o kolejne projekty w PCPR, czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursów, jesteśmy otwarci dla organizacji pozarządowych, 
tutaj będziemy pracować, będziemy pracować również dla Muzeum nad 
skansenem -  jak Premier Gliński był na Żniwach w tym roku stwierdził, że 
faktycznie potrzebne jest powołanie takiego funduszu w ministerstwie na 
skansen, bo takowego nie ma, więc też tu będziemy namawiać Pana Premiera do 
tego, aby te środki na skanseny w Polsce a szczególnie nasz, doświadczony w tej 
chwili w tym roku, żeby można było po te środki sięgać, bo nasza kołdra jest 
krótka a samorząd nie ma takich możliwości, jak mają gminy i dlatego też ciągle 
jak mantra powtarzam, trzeba sięgać po środki zewnętrzne do projektów i tego 
byśmy sobie życzyli, żeby ten budżet, jeżeli on będzie proporcjonalnie o tyle 
większy co tegoroczny na koniec, to bylibyśmy szczęśliwi. Dziękuję bardzo.

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, Panie Starosto, budżet oczywiście 
nakreśla, kreuje, organizuje Zarząd, oczywiście wielu radnych przy tym 
uczestniczy, niestety nie wszyscy radni mieli możliwość po prostu pracować przy 
konstrukcji tego budżetu, chociażby muszę to powiedzieć, na ostatniej Komisji 
Gospodarczej, gdzie był projekt uchwały dotyczący budżetu na 2020 r. i nikogo 
z członków Zarządu nie było -  ani Pana Starosty, ani Wicestarosty, ani członka 
Zarządu. Z kim mieliśmy rozmawiać, komu mieliśmy zadawać pytania? No 
troszkę to niepoważnie została potraktowana Komisja Gospodarcza, bardzo 
ważna komisja tak, jak ta dzisiejsza sesja jedna chyba z najbardziej ważnych w 
skali całego roku. Jesteśmy zatem pełni obaw, niepokoju, dlatego te cyferki, które 
Pan Starosta przedstawił w porównaniu z rokiem poprzednim ile tysięcy 
dostaniemy tutaj więcej, tutaj, ale też nie wiemy wszystkiego Panie Starosto, jakie 
wam się szykują wrzutki, np. wiemy, że energia za chwilę pójdzie, my jako 
pracodawca pewnie też będziemy musieli się zmierzyć z podwyżką minimalnej 
płacy 2 600,00 zł i te wszystkie pochodne spadną na nas, wiele innych kwestii 
związanych z oświatą, z opieką społeczną, gdzie oczywiście wiemy jak to w tym
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roku wyglądało -  też dostaliśmy 4,7 mln zł, ale że 7,7 mln zł było tego... także 
fajnie to brzmi ile dostaniemy więcej, a ile jeszcze więcej powinniśmy dostać, 
żeby wyjść na 0 to nie tak bardzo. Budżet Powiatu Łowickiego w tym roku nie 
będzie niestety wzbogacony żadną kwotą ze sprzedaży mienia, bo tutaj jedynie ta 
działka na Podrzecznej 400 tys. zł, jeżeli to będzie sfinalizowane. To będzie jakiś 
zastrzyk mały finansowy w skali powiatu, ale tutaj dochodów nie będziemy mieli 
specjalnie a wiemy co się szykuje, że po prostu obciążenie, my jako samorządy, 
szczególnie te samorządy najniższe -  gminne, powiatowe, będziemy przez Rząd 
bardzo, ale to b a rd zo . Jesteśmy zaniepokojeni. To, co Pan Starosta powiedział, 
że to nie jest budżet marzeń -  ja  aż się boję, żebyśmy zatrzymali się na cyfrze 
30% w skali zadłużenia, o to się tylko modlę, bo myślę, że to jest mało realne. Co 
do wieloletniej prognozy finansowej -  spłata zadłużenia lata 2020 -2023, przecież 
chyba wszyscy wiemy, że to jest nierealne, żebyśmy doszli w ciągu tych paru lat 
do cyferki 0. No to chyba to nie tak jest. Ja chciałbym otworzyć tą dyskusję, w 
tym momencie dziękuję.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zacznę od początku, Komisja Gospodarcza 
-  bardzo przepraszam, ale naprawdę nie mogłem być, a byłem tylko sam, 
ponieważ Pan Wicestarosta był na zasłużonym absolutnie urlopie, no 
przepraszam postaram się, żeby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła, natomiast 
na pozostałych komisjach zawsze tam jeden z członków Zarządu myślę, że był i 
można było zadawać pytania, zresztą te pytania na listopadowych komisjach 
t e ż .  przecież już wtedy dostali Państwo budżet, więc nie dramatyzowałbym, ale 
przepraszam. Tutaj ja  rozumiem podejście, przechodzę do drugiej sprawy, którą 
sobie wynotowałem, że Państwo radni, tutaj Pan Radny Jurek patrzy na ten budżet 
z niepokojem. My patrzymy bardziej na ten budżet z nadzieją i tak chcielibyśmy 
w tym okresie Bożego Narodzenia też taką nadzieję w serca wszystkich radnych 
włożyć, że uda nam się ten budżet uczynić jeszcze lepszym dla mieszkańców 
powiatu, żeby była nasza praca widoczna i żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Też 
nie należę do osób, które mówią o tym, że Rząd będzie coś złego robił 
samorządom. Szanowni Państwo, nie pamiętam ani budżetu a parę lat tutaj 
zasiadam na tej sali, ani dyskusji na temat polityki Rządu, odkąd jestem a jestem 
od dawna, wobec samorządów. Ciągle jak mantra, ja  myślę, że to się nie zmienia, 
to nawet tak stało się, że samorządy już mówią to automatycznie, że Rząd ciągle 
daje zadania a nie daje pieniędzy i odkąd tu siedzę na tej sali a nawet wcześniej 
na 3-go Maja to słyszeliśmy. Ja bym raczej temu Rządowi podziękował za to, że 
udało nam się ten milion na szpital pozyskać, bo to naprawdę graniczyło z cudem. 
Dodatkowo jeszcze otrzymaliśmy od tego Rządu 0,5 mln zł na karetkę, czyli w 
sumie na służbę zdrowia 1,5 mln zł, już nie wspomnę o defibrylatorach, które 
przyjadą w poniedziałek i jeszcze drobnych rzeczach, które udało się nam z tym
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rządek, że tak powiem kolokwialnie załatwić. Liczymy właśnie na ten Rząd, że 
oni nie tylko do Warszawy, tak jak kiedyś a właśnie do Łowicza, do Zgierza czy 
do innych miejscowości skieruje te środki, po które będziemy mogli sięgnąć, żeby 
Łowicz, Powiat Łowicki, nasza Ziemia mogła się rozwijać i myślę, że w tym 
momencie jak wyszedł ten temat to wielkie podziękowania dla Pana Premiera 
Pana Mateusza Morawieckiego powinniśmy jako rada tutaj złożyć, bo naprawdę 
może Pan Radny zerknąć po innych powiatach województwa łódzkiego, ja  
zapytam, bo Pan Radny Michał Śliwiński, ja  mogę zapytać ile powiat zgierski 
dostał na drogi, bo przecież jest w temacie, także naprawdę myślę, że wielkie 
dziękuję temu Rządowi należy się od powiatu.

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, jako Przewodniczący Klubu 
Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Powiecie Łowickim przedstawię nasze 
stanowisko: Klub Radnych wielokrotnie spotykał się w sprawie budżetu na 2020 
rok, myślę, że wzięliśmy pod uwagę wiele czynników makro i 
mikroekonomicznych, które mogą nas powiedzmy spotkać w przyszłym roku. W 
wyniku dyskusji uznajemy, że jest to budżet bezpieczny, może nawet bardzo 
bezpieczny, ale mamy także jasną deklarację Zarządu, że będą o wiele bogatsze 
inwestycje, dlatego jednogłośnie jesteśmy za tym, żeby uchwała była podjęta 
powiatu w sprawie pozytywnej do budżetu, my będziemy głosowali za tym 
budżetem w kształcie obecnym.

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni 
Radni, był przedstawiony budżet, ja  nie chciałbym w swoim wystąpieniu tego 
budżetu negować, nie chciałbym negować inwestycji zaplanowanych w tym 
budżecie z prostej przyczyny -  wszystko, co może się wydarzyć na Ziemi 
Łowickiej w Powiecie Łowickim, każda złotówka, która tu przepłynie to jest tylko 
i wyłącznie z korzyścią dla naszego społeczeństwa, dla naszych mieszkańców. 
Natomiast chciałbym przedstawić parę obaw wobec tego budżetu, ale jeszcze 
może zanim te obawy przekażę to Panie Starosto, bardzo dobrze, że te pieniądze 
na szpital się za tego Rządu pojawiły, ale gdyby Pan policzył wysokość tych 
środków w stosunku do środków zaangażowanych od 2010 roku, tak Panie 
Starosto Michalak?, od 2010 r. się zaczął remont w szpitalu, to naprawdę nie jest 
żadna kwota powalająca z nóg. Natomiast Szanowni Państwo, moje obawy w 
stosunku do tego budżetu zaczynają się przy budżecie krajowym, który już dzisiaj 
wiemy, że raczej na spełnienie szans nie ma. Chociażby nie wiem jak to się stało 
przy wskaźnikach, że jest wzrost udziału w podatku CIT o 400 tys. zł, wzrost w 
podatku PIT, gdzie jeden podatek został zmniejszony o 1%, w drugim przypadku 
zostały osoby do 26 roku zwolnione całkowicie z podatku, mamy mniej osób a tu 
nam wzrasta. Powiedzmy, że w Warszawie dzisiaj taka matematyka jest możliwa. 
Szanowni Państwo, kolejna rzecz to to, co powiedziałem na przedwczorajszej
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komisji -  sprawa CUW. CUW ma ruszyć 1 stycznia, czyli za 2 tygodnie. A gdzie 
ten CUW ma ruszyć? A kto ma nim kierować? A ile osób będzie w nich 
zatrudnionych? A jakie będą koszty związane z utworzeniem CUW? Jakie będą 
koszty z odprawami dla pracowników, którzy nie przyjęli propozycji przejścia? 
Jakie są koszty dla osób, które mają prawa emerytalne, aczkolwiek nie zgłaszały 
takiej woli przejścia na emeryturę? 823 tys. zł przenosimy z wynagrodzeń z 
oświaty na koszty funkcjonowania CUW. Życzę powodzenia. Kolejna poważna 
obawa to budżet oświaty. My co prawda dostaliśmy informację, że subwencja 
oświatowa wzrosła o 4 mln zł, bardzo poważna kwota a koszty wzrosły o 7,7 mln 
zł. Skąd 3,7 mln zł? Następna rzecz, która budzi obawy to zmniejszenie środków 
na pokrycie straty w szpitalu w 2020 roku o 500 tys. zł, zwiększenie w rezerwie 
oświatowej, co pokazuje, że dobrze Państwo wiecie, że tych środków nawet po 
tym zwiększeniu będzie za mało. A trzeba pamiętać jeszcze o tym, że te środki to 
są na pokrycie straty w szpitalu za rok 2018. Bardzo dobrze, że jeszcze w tym 
roku zwiększamy pokrycie tej straty o 600 tys. zł, natomiast szkoda, że ona nie 
była pokryta w całości w tym roku, bo środki na to były i myślę, że ta strata w 
szpitalu za rok 2019, jeśli zakończy się kwotą ok. 2,7 mln zł to będzie bardzo 
dobrze. Taka jest w tej chwili kolej rzeczy, jeśli idzie o finansowanie szpitala i 
nie jest to przypadek łowicki, tylko jest to przypadek ponad 50% szpitali, 
przynajmniej powiatowych. Myślę, że to kolejna kwota, nad którą trzeba będzie 
się zastanowić skąd ją  pozyskać i jak ją  zabezpieczyć. I jeszcze jedna rzecz, 
zadłużenie szpitala powiatu wzrasta do blisko 30% w kwocie ok. 28 mln zł. No 
proszę Państwa, nawet na udział własny, o czym przekonaliście się w tym roku, 
trzeba mieć duże pieniądze. Ja tutaj bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz i 
zwrócić się do Starosty Michalaka, który wtedy, kiedy osiągaliśmy bodajże 18% 
zadłużenia, braliśmy 1,5 mln zł kredytu wtedy i powiedział, że nasze dzieci będą 
te kredyty spłacać. Panie Starosto Michalak, patrzę, że chyba nasze wnuczki 
zaczną się na to składać. I na koniec jedna drobna uwaga i życzenia: zróbcie z 
tego budżetu jak najwięcej, bo rok 2020 w najbliższym czasie jest ostatnim 
rokiem igrzysk -  po wyborach będzie długa przerwa i oby się nie okazało, że 
potem tych środków na nic nie będzie. Życzę powodzenia.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Więc oczywiście ad vocem Panu Radnemu 
Figatowi. Może zacznę od PIT-u i CIT-u -  w klasycznej definicji liberalizmu, co 
politycy liberalni, czy filozofowie polityki, już nieważne, mówią to, jest taka 
doktryna, która mówi wprost, że obniżanie podatków zwiększa w budżecie 
pieniądze w dochodach. Jeśli idzie o CUW -  tutaj uważam, że dyskusja nie jest 
chyba potrzebna, tylko odsyłam do protokołu z sesji, na której Pana nie było, czy 
też z komisji, wszystko tam zostało powiedziane na temat CUW-u. Jeśli idzie o 
subwencję ona rośnie, jest wystarczająca, dlatego tak jak zwykle wyrzucamy, ja
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przypominam, że przed nami 3 lata, kiedy podwójny nabór będzie funkcjonował 
w naszych szkołach, więc to również są i koszty. Jeśli chodzi o szpital i te 
wszystkie sprawy związane ze stratą, to może ja  tutaj nie będę zabierał głosu, 
tylko członek Zarządu Pan Janusz Michalak się na ten temat wypowie. Dziękuję 
Panu Radnemu za życzenia, staramy się i jeszcze raz to powiem, nie patrzeć na 
przyszłość z obawą, tylko z nadzieją. Ten rok pokazał, że można patrzeć z 
nadzieją, ten który minął, także dziękuję bardzo.

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, ja  się może odniosę do Pana 
Radnego Figata. Pamiętam w tamtym roku też takie wystąpienie Pana Radnego, 
też to była taka forma czarnowidztwa trochę, rozumiem, ma prawo Radny do 
swojej opinii, na szczęście się ona nie sprawdziła i myślę, że w tym roku też się 
to nie sprawdzi Panie Radny, czego sobie życzę. Odniósł się też Pan do igrzysk -  
myślę, że nie było w Polsce igrzysk, a ten taki mocny wzrost gospodarczy od 
kilku lat teraz rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce wydaje się, że się może 
utrzymać dość długo, więc ja bym się o to bardzo nie martwił.

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo, może ja  najpierw 
odpowiem Radnemu Wolskiemu, bo zahaczył o sprzedaż, że od dawna nie mamy 
-  tak, rzeczywiście a mogłoby to nam pomóc w budżecie, dlatego na Zarządzie 
już o tym rozmawialiśmy a Pan Starosta pewnie ze służbami już też zaczął 
rozmawiać, żeby część gruntów, które dzisiaj może są nie nasze skomunalizować, 
a te, które są nasze ... A jakie to się Pan dowie proszę Pana w odpowiednim 
czasie. Kiedyś chcieliśmy to zrobić, ale służby n ieste ty . a już nie będę się w 
politykę wdawał, utrudniły nam t o .

Radny Jerzy Wolski: Ja nie pytałem o nic.

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ale ja  nie do Ciebie mówię. Padło pytanie 
,,jakie?”. I chcemy wrócić do tych gruntów, które kiedyś już były wystawiane 
kilkukrotnie, dzisiaj akurat chyba rynek jest zdecydowanie lepszy na to, 
przypomnę o tych gruntach od Bolimowskiej przez Kresową czy Wschodnią, tam 
też jest zmiana planów w mieście na przedłużenie tej drogi. Pamiętam, że Pan 
Starosta obiecywał tam zakład na 80 osób, miał powstać, lecz no niestety nie 
powstanie, ale zainteresowanie gruntami na terenie miasta jest. Ale jak pewnie 
wszyscy wiedzą potrzebne są do tego nowe operaty, bo operaty też mają swoją 
ważność -  to tyle do Jurka. Co do CIT-u i PIT-u to chciałbym powiedzieć, że tak, 
na planowanie PIT-u nie mamy żadnego wpływu, ponieważ przychodzi to z 
Ministerstwa Finansów, w ię c .  a czy będzie tak źle? No zobaczymy. Nie życzmy 
sobie tak źle, bo za 11 miesięcy mamy wykonanie za ten rok, równo z upływem 
czasu 92 i tam 33 setne bodajże.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 91,66.
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Członek ZPŁ Janusz Michalak: 91,66, przepraszam. Jeśli chodzi o CIT to 
oczywiście jest wzrost, tutaj akurat planujemy go my, ale na podstawie też 
wykonania tego roku i on nie rośnie o 400 tys. zł, tylko do 400 tys. zł a to jest 
zasadnicza różnica, bo uzyskać dodatkowe 400 tys. zł a uzyskać dodatkowe 100 
tys. zł z małym ułamkiem to jest pewnie dużo dużo łatwiej. Jeśli chodzi o ZOZ -  
dobrze, że jest troska o ZOZ, dobrze, że jest troska o finanse ZOZ-u, tylko szkoda, 
że nie zaplanowaliście straty w budżecie 2019 r. za 2018, bo my cały czas 
borykamy się ze stratą za 2018. A poza tym, gdyby tak naprawdę chcieć planować 
i ci co mają z budżetem do czynienia na co dzień wiedzą, że strat, kar się nie 
planuje. Oczywiście, że trzeba gdzieś tam mieć jakieś tzw. zaskórniaki czy jakieś 
możliwości pozyskania pieniędzy na to, no ale to może tak ... zresztą nie, nie będę 
mówił, bo może by przyjął ktoś to bardzo dosłownie i pomyślał, że chcemy 
zamykać szpital. A jeżeli będzie taka wola, żeby nie pokrywać straty, no przecież 
może być taka wola, t a k .  Poza tym Trybunał Konstytutywny stwierdził, że strata 
nie powinna dotyczyć samorządów, czyli tak jak  my samorządów powiatowych 
dla szpitali powiatowych, czyli może Rząd się z nami podzieli. Póki co nie 
jesteśmy na tyle bogaci, żeby planować wydatki na zapas. Jeśli chodzi o kredyty 
i zadłużenie, no Panie Starosto, można by mieć wrażenie, bo Pan wymienił, że jak 
kiedyś braliście 1,5 mln zł to ja  byłem oburzony, że nasze dzieci będą spłacać. A 
może by Pan powiedział ile żeście wzięli w ostatnim roku wyborczym i o ile 
zwiększyliście zadłużenie -  nie 1,5 mln zł, ty lk o .  Dobra, jak Pan wie to proszę. 
Oczywiście, ja  nigdy nie powiedziałem, że jestem przeciwnikiem kredytów czy 
zadłużania się, ale to co już Pan Starosta podkreślał, zadłużajmy się, ale na końcu 
zróbmy bilans co z tej złotówki mamy, a jeżeli mamy ze złotówki 1,70 zł czy 0,70 
zł z zewnątrz a 0,30 zł nasze, no to trudno byłoby tych pieniędzy nie brać. 
Zadłużenie zwiększy się o 3 mln zł tylko w przyszłorocznym budżecie, no 3 
oczywiście z ułamkiem, no ale to przy wzroście budżetu o 30 mln zł no to chyba 
nie jest przerażająca kwota i taka, która jakieś obawy by budziła w nas, dlatego 
myślę, że ten budżet jest, nawet będę bardziej przy nadziei i powiem, że ten budżet 
jest dobry proszę Państwa, bo więcej w tej chwili w tym budżecie wiemy niż 
wiedzieliśmy na temat projektu budżetu 2019, dlatego w imieniu Klubu też 
powiem, że będziemy głosowali za uchwaleniem budżetu.

Radny Michał Śliwiński: Powiem tak, dyskusja zaczęła się w miarę spokojnie, 
także nie wiem skąd te emocje, bo tak naprawdę nikt tutaj nie zanegował, tylko 
rozmawialiśmy o tym czy mamy z tyłu głowy, tak jak tutaj Pan Starosta Michalak 
powiedział i Starosta Figat, żebyśmy pamiętali, że jeszcze mamy wiele innych 
rzeczy. Ja rozumiem, że to co powiedział Pan Michalak, że później jeżeli 
będziemy głosować nad pokryciem straty szpitala to wiadomo, że radni będą mieli 
do wyboru -  bierzemy kredyt i pokrywamy stratę bądź nie bierzemy kredytu i
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zamykamy szpital, bo tutaj już w pewnym sensie Pan Michalak przedstawił taką 
sugestię, można powiedzieć, że tutaj nie mamy żadnego wyboru. Jeżeli chodzi, 
wracając tutaj do tego, co powiedział Pan Radny Gołaszewski, no faktycznie 
gospodarka jest, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no on jest dosyć spory w 
porównaniu do krajów innych ościennych, ale bierzmy pod uwagę, że w dalszym 
ciągu gospodarka spowalnia i to, że będzie większa konsumpcja to konsumpcją 
samą tego wzrostu gospodarczego możemy nie utrzymać. To są takie obawy z 
tyłu głowy, bo tutaj nikt z nas, przynajmniej z mojego Klubu radnych nie 
krytykował mocno budżetu, tylko mówimy o obawach, także prosiłbym, żebyśmy 
wyciszyli emocje, my nie chcemy nikogo oskarżać, tylko rozmawiamy naprawdę 
w miarę spokojnie.

Radny Krzysztof Figat: Jestem, że tak powiem trochę wywołany do tablicy 
przez Pana Starostę Michalaka i chciałbym pewną rzecz wyjaśnić. Na koniec 
kadencji w 2018 roku Pani Skarbnik, jeśli mogę prosić o pomoc to bym bardzo 
prosił, myśmy zaplanowali kredyt w wysokości...

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 9 mln zł z hakiem.

Radny Krzysztof Figat: 9 mln zł. Wykorzystaliśmy na koniec listopada. 
Inaczej, zapytam jaka kwota kredytu została uruchomiona w sylwestra?

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Cała kwota została uruchomiona.

Radny Krzysztof Figat: Ile zostało uruchomione po wyborach? Dobrze, już nie 
wracajmy do dokładnych kwot, natomiast Panie Starosto Michalak, nie można 
powiedzieć, że w ca ło śc i. powiem tak, gdyby poprzedni Zarząd i poprzednia 
koalicja chciała podejść nieodpowiedzialnie do finansów powiatu to można było 
wszystkie środki, które zostawały w oszczędnościach szybko przeznaczyć na 
spłatę kredytów, zadłużenie byłoby dużo mniejsze, natomiast nowy Zarząd nie 
miałby kwoty wolnych środków za 2018 rok w wysokości 6,7 mln zł do 
dyspozycji w roku 2019. Skorzystaliście Państwo z tego i chwała wam za to, że 
użyliście tych środków do następnych inwestycji. Panie Starosto Kosiorek, czy te 
środki pomogły w inwestycjach?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Każde środki pomagają.

Radny Krzysztof Figat: Dziękuję. Ja myślę, że tutaj była i jest w grupie naszych 
radnych odpowiedzialność za sprawy powiatu, to jest ważne i tą zasadą się 
kierowaliśmy i tym się kierujemy. Ja jeszcze w swoim wystąpieniu nie 
powiedziałem właśnie o sprzedaży majątku i sugeruję Zarządowi, żeby zamienić 
sprzedaż działki na Podrzecznej, to znaczy ona jest tak naprawdę nie przy 
Podrzecznej, tylko przy długiej części Starorzecza, bo w momencie, kiedy 
powstanie ciąg dalszy tej ulicy a powstanie to ta działka będzie miała wartość
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czterokrotnie większą niż ma dzisiaj. Macie Państwo przygotowane dokumenty 
do sprzedaży części nieruchomości na Armii Krajowej z jednej strony i 
Chełmońskiego z drugiej strony, przeanalizujcie co zrobić. Co do działki na 
Bolimowskiej, o której wspomniał Pan Starosta Michalak to chcę powiedzieć, że 
Zarząd cały czas czynił działania o tym, żeby dowieść, że nie jest to teren 
zalewowy, dostaliśmy taką informację, ona powinna być w Starostwie. 
Występowaliśmy o wydłużenie ulic Wschodniej, Kresowej i trzecia tam jeszcze 
jakaś jest tak, żeby był dostęp do tych gruntów od strony ulicy Bolimowskiej, 
były prowadzone również wtedy ze ś.p. właścicielem nieruchomości tam, gdzie 
są te słupy energetyczne -  no, gdyby nie był w sporze z Energetyką o 
odszkodowanie, to pewnie można by było się dogadać co do utworzenia dojazdu 
do dużej działki. Zakładów mogłoby tam powstać nie tylko jeden na 80 osób, 
tylko może kilka, natomiast zawsze przeszkodą był dostęp do tych gruntów. My 
to czyniliśmy, cieszę się, że chcecie to kontynuować i doprowadzić, żeby dostęp 
do tej działki był, bo jest to działka wtedy naprawdę wartościowa.

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 
Szanowna Rado, w budżecie wiadomo, że duże środki są przeznaczone na 
oświatę, chciałbym zatrzymać się chwileczkę przy tych inwestycjach sportowych, 
bo one są bardzo drogie a rzeczywiście wymagające poprawy tutaj, cała 
infrastruktura sportowa... no jest wielka potrzeba tej działalności. Jak sobie 
przypominam, od kilkunastu lat jedyna sala, która została stworzona to przy ZSP 
Nr 3, od kilkunastu lat. Dlaczego o tym mówię? Bo po prostu trzeba mieć 
świadomość, że jest to sytuacja za stała, a sytuacja za stała wygląda następująco, 
że w gimnazjach, które były tworzone powstały w większości przypadków, 
właściwie wszędzie sale gimnastyczne. One bardzo skutecznie zostały wchłonięte 
teraz przez szkoły podstawowe i to jest plus, już szkoły podstawowe z tym 
problemu nie mają, ale od kilkunastu lat szkoły ponadpodstawowe, 
ponadgimnazjalne a teraz znów ponadpodstawowe borykają się z tym 
problemem. Wybudowanie Orlika to jest koszt ok. 140 tys. zł a nie mówiąc tu o 
wybudowaniu.

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: 1,4 mln zł.

Radny Aleksander Frankiewicz: 1,4 mln zł, przepraszam. Więc to zrozumiałe 
jest, że te nakłady są duże, ale to jest ten czas, który tak jak mówię, mamy za stały 
i w większości szkół ponadpodstawowych ten problem istnieje i inwestycje będą 
kosztowały duże miliony, bo infrastruktura sportowa w każdej ze szkół właściwie 
jest w bardzo złym stanie. Trzeba sobie prosto to powiedzieć -  no nie wygląda to 
w podstawowych szkołach czy wtedy w gimnazjach, bo to było zupełnie inne,
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wtedy środki nie spływały tak jak tutaj padało do samorządu, bardzo duże środki 
spływały na inwestycje, wielkie inwestycje sportowe.

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przepraszam 
przede wszystkim za moją chwilową nieobecność, ale życie jest takie, jakie jest. 
Chciałem zabrać głos w takiej sprawie, my tutaj domagaliśmy się, żeby był 
najpierw omawiany budżet w nie wieloletnia prognoza, ponieważ przyznam się 
szczerze, że mając jakieś skromne doświadczenie samorządowe wydaje mi się, że 
najpierw właśnie trzeba omawiać budżet bieżący a potem dopiero wieloletnią 
prognozę szczególnie, że założenia w dziedzinie zadłużenia przy wieloletniej 
prognozie finansowej schodzą do 0. Nie wiem, daj Boże, żeby tak było -  dla mnie 
jest to nierealne, bo nie ma szans, żeby nawet przy tak specyficznym rodzaju 
samorządu, jakim jest powiat, zejść z zadłużeniem do 0, natomiast moi Szanowni 
Państwo, ja  widząc co się dzieje w dziedzinie oświaty i służby zdrowia boje się, 
że nasze optymistyczne założenia do budżetu i do wieloletniej prognozy 
finansowej spełzną na panewce. Widząc co się stało w tym roku w działce 
oświaty, no trudno jest przewidzieć co będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, 
że będzie inaczej, natomiast no nie wiem, samorządy są różnie traktowane i ja nie 
widzę takiego optymistycznego kierunku podawania pomocnej dłoni do 
samorządów. Jak się ma możliwości i jakieś koneksje, że tak powiem, udaje się 
zdobywać środki, natomiast ogólnie samorządy są coraz częściej zostawiane 
sobie z wieloma problemami finansowymi. To, co stanie się z cenami energii, 
może nie samorządy powiatowe, ale samorządy gminne gmin wiejskich zniszczyć 
wręcz, dlatego obawiam się o optymistyczne założenia prognozy naszego 
budżetu. Osobną sprawą jest służba zdrowia, ja  mam nadzieję, że Rząd dotrzyma 
słowa i będzie uchwalona ustawa centralnej likwidacji strat, które ponoszą 
jednostki służby zdrowia. Czy tak będzie? Nie wiem czy starczy środków. Takie 
są założenia, takie są przymiarki a dochody w naszej jednostce samorządowej nie 
są zbyt optymistyczne i co będzie, jeżeli zabraknie tych środków a jak wiemy z 
kredytów strat pokrywać nie można, także jest wiele zagrożeń. Ja słyszałem to, 
co mówił Pan Starosta, że nasz budżet jest spięty w miarę możliwości, natomiast 
wydaję mi się, że nie możemy jako radni z takim hura optymizmem do tego 
podchodzić, że budżet no fajnie, może jakoś w 2020 roku będzie, ale prognoza na 
najbliższe lata wydaje mi się, że jest zbyt optymistyczna.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze o tej perspektywie - pamiętajmy, 
że jesteśmy na końcu perspektywy unijnej, jeśli idzie o pozyskiwane środki. 
Budżet unijny w Urzędzie Marszałkowskim, który jest do pozyskania jest 
praktycznie wyczyszczony i ja  nie mówię o optymizmie, tylko o nadziei, to są 
dwie różne sprawy, dlatego myślę, że z wejściem w nową perspektywę i 
uruchomieniem nowych środków będzie można sięgać dalej, mimo że załóżmy,
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że w co wątpię, ale załóżmy, że nie będzie można z centralnych warszawskich 
środków rządowych pozyskać pieniędzy, no to ta perspektywa unijna pewnie nie 
taka już jaka była, ale jednak z zastrzykiem dla inwestycji samorządowych, dla 
realizacji zadań samorządowych na pewno ona będzie większa niż w tej chwili.

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, po zakończeniu dyskusji wokół 
budżetu chciałbym poprosić o kilka minut przerwy.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze. Ja bardzo krótko -  bardzo 
jestem zadowolony z tego, że bardzo dużo środków przeznaczonych jest na 
modernizację placówek, szczególnie zwracam tu uwagę na modernizację ZSP Nr 
1. My dość często zdarzało nam się na Komisjach Edukacji i innych komisjach w 
tej szkole być i muszę powiedzieć, że ta szkoła, ja wielokrotnie na to zwracałem 
uwagę, no wyróżniała się tym, że naprawdę bardzo potrzebowała szybkich 
napraw i nie tylko takich bieżących, ale kompleksowych -  ktoś, kto widział 
grzejniki, ktoś, kto widział okna, ktoś, kto widział ogólne wyposażenie i cieszę 
się bardzo, że ten proces naprawy, rozbudowy tej szkoły, modernizacji będzie 
realizowany i na to zwracam uwagę, zresztą nie tylko tej, ale innych również. 
Oczywiście ubolewam nad tym, że ta subwencja nie pokrywa wszystkich tych 
zadań, które stoją przed naszym powiatem, natomiast cieszę się z tych inwestycji, 
że one będą realizowane. Cieszę się również tego, że będzie realizowana 
inwestycja mi szczególnie bliska, ponieważ w roku 2017 wystąpiłem z 
wnioskiem, żeby była modernizowana droga 2746 odcinek Krępa -  Chruślin, 
potocznie nazywana Chruślanką. Praktycznie od momentu powstania na początku 
lat 80-tych do dnia dzisiejszego były tam niewielkie modernizacje prowadzone, 
natomiast przez całe lata ta droga nie była modernizowana i myślę, że nastał już 
naprawdę taki czas, żeby tą drogę zmodernizować, tym bardziej, że jest to droga 
prowadząca do autostrady i myślę sobie, że gdyby w przyszłym roku udało się 
zrealizować tą inwestycję to byłbym bardzo szczęśliwy, bo ona podniosłaby 
komfort naszego życia. Cieszę się również z tego, że w tym roku w wielu gminach 
takie modernizacje bądź nowe drogi zostały zbudowane i za to chwała Zarządowi, 
że udało się te pieniądze pozyskać, udało się te inwestycje drogowe zrealizować, 
bo to co powiedziałem rok temu -  dla nas, mieszkańców gmin wiejskich przede 
wszystkim to jest komfort naszego życia i mieszkańcy bardzo zwracają uwagę na 
to czy powstają drogi w poszczególnych gminach czy też nie. Cieszę się, że takie 
drogi w poszczególnych gminach powstają i jest zapowiedź Zarządu, że te drogi 
będą powstawały, w związku z tym za to bardzo dziękuję. I jeszcze jedna taka 
uwaga, która nasunęła mi się w trakcie dzisiejszej naszej debaty, ja ze swojej 
strony myślę, że uwagi dotyczące tego, że w pierwszej kolejności powinien być 
rozpatrywany projekt budżetu a dopiero potem wieloletnia prognoza będzie miało 
odzwierciedlenie w przyszłości i ta kolejność...
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Radny Michał Śliwiński: Nie może być, ale trzeba się dopytać Pani Skarbnik, 
bo tak było na początku, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale to było 
odwrócone, bo to jest wymóg ustawowy. Ja wiem, że jest łatwiej, jak mówimy 
najpierw o budżecie, ale właściwie tak nie można było z punktu formalnego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, no to w takim razie, jeżeli 
z punktu widzenia prawnego, formalnego nie można przeprowadzić takiego 
rozwiązania, że najpierw musi być wieloletnia a potem budżet, w związku z tym 
my wprowadzimy pewna zasadę, że rozpatrujemy i prowadzimy dyskusję na 
temat budżetu przy prezentacji wieloletniej prognozy finansowej. Myślę, że to na 
przyszłość rozwiązanie optymalne.

Radny Michał Śliwiński: Ja jeszcze tylko tak Panie Przewodniczący, bo nie 
wiem czy to Pan się tak pomylił czy taki był zamysł tej wypowiedzi, że te 
inwestycje, które będą w oświacie, są realizowane z subwencji. One są chyba 
realizowane raczej z projektów a nie z subwencji, tak mi się wydaję, że tu takie 
było przejęzyczenie może nastąpiło.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, ja powiedziałem tylko tyle, że 
cieszę się, że będą realizowane inwestycje modernizacyjne w oświacie a 
ubolewam nad tym, że subwencja, która do nas trafia nie odpowiada naszym 
wymaganiom, no bo jednak nie oszukujmy się, to jest jednak duża rozbieżność, 
ponad 3 mln zł. Tylko w ten sposób, bo my mówimy o dwóch różnych rzeczach 
- z budżetu wynika, że będziemy prowadzili szereg inwestycji oświatowych a 
oprócz tego jest subwencja, która nie pokrywa naszych oczekiwań.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w 
obradach XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:45 wznowił obrady 
XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rozpatrujemy projekt Uchwały 
RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łowickiego na lata 2020-2023, jesteśmy po dyskusji i teraz bym prosił...

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym w 
imieniu Klubu Radnych PSL -  Lowickie.pl zakomunikować, że nie z nadziejami, 
ale z wielką troską, z olbrzymimi obawami podchodzimy do tego budżetu, dlatego 
w tym głosowaniu - w głosowaniu na wieloletnią prognozę i na budżet 
wstrzymujemy się od głosu.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim przystąpimy do głosowania 
proszę o opinie.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska -  pozytywna.

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 
-  pozytywna.

Opinia Komisji Rewizyjnej -  pozytywna.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 11/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  13
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  4
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/136/2019 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 12/

Ad. pkt 7

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/305/2019 z 
dnia 9 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 
rok. /Zał. Nr 13/

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
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Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska -  pozytywna.

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 
-  pozytywna.

Opinia Komisji Rewizyjnej -  pozytywna.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 
/Zał. Nr 14/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk/:
Za -  13
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  4
Podjęli Uchwałę Nr XVin/137/2019 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 15/

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, chciałem bardzo 
podziękować i wybaczcie mi, że to zupełnie raz w ciągu tych 5 lat tak zrobię, ale 
to będą takie osobiste podziękowania, ponieważ minął rok od czasu, kiedy 
pracujemy w tym składzie rady czy w tym składzie zarządu i chciałem zacząć od 
podziękowań Panu Wicestaroście -  Piotrek, współpraca z Tobą to prawdziwa 
przyjemność, chciałem podziękować członkom Zarządu, którzy ze mną pracowali 
w tym roku i Tadeuszowi i Januszowi za zawsze cenne rady i pomoc, całemu 
klubowi Samorządowcy Razem, chciałem podziękować mojemu klubowi -  
klubowi Prawa i Sprawiedliwości za współpracę, zrozumienie i często 
wyrozumiałość. Chciałem podziękować wszystkim radnym, wszystkim klubom, 
myślałem, że będzie trudniej, ale wcale tak nie jest, także dziękuję Wam. No i 
teraz do budżetu już przechodząc no to przede wszystkim Pani Skarbnik bardzo 
dziękuję, naprawdę tytan pracy i bardzo pozytywną energię, którą wnosi w naszą 
pracę. Marcinowi chciałem podziękować -  Sekretarzowi, Agacie, która tutaj też 
nas wspiera i Pani Agnieszce. Podziękowania dla wszystkich dyrektorów, 
naprawdę kawał dobrej roboty zrobiliście w tym roku i podziękujcie wszystkim
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pracownikom też, ja  myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze jutro wzajemnie 
sobie podziękować za tą pracę. Oczywiście zapomniałbym -  Panu Markowi, 
Przewodniczącemu, który jest niezwykle wyrozumiałym też przewodniczącym i 
często też w różnych sytuacjach potrafi się stawić wtedy, kiedy trzeba i nam 
pomóc, całemu prezydium chciałem podziękować. No oczywiście załodze, która 
tu często poci się wklepując te wszystkie nasze wynikające czasem z naszych 
błędów i ludzkich słabości zmian, także Beacie, Wioli i Jarkowi. Myślę, że oprócz 
dyrektorom, to jeszcze szczególne podziękowania dla Asi Idzikowskiej za to, że 
wszystko jest perfekcyjnie wokół zarządu i wokół starostwa zorganizowane, jeśli 
chodzi o promocję. Dziękuję mediom, że obiektywnie i mi się wydaję tak czasami 
słusznie nas może skarcą, ale generalnie dobrze relacjonują to, co tutaj się dzieje 
na tej sali i to co się dzieje w naszej pracy, także dziękuję Wam za ten budżet. 
Rozumiem radnych, którzy się wstrzymali i postaramy się pokazać, że warto było 
zagłosować ,,za” i że ten budżet będzie tak, jak powiedziałem na wstępie punktem 
wyjścia do tego, żeby zrobić jeszcze więcej i jeszcze lepiej.

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, tak jak Pan zauważył, żeby nie było 
tak, że wszystkie głosy będą ,,za” i wtedy odpuścicie to musieliśmy pokazać, że 
mamy obawy i „wstrzymujemy się”, żebyście w dalszym ciągu efektywnie 
pracowali i starali się nas przekonać.

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Starosto, bardzo miło się zrobiło po 
tych podziękowaniach, jak Pan pewnie zauważył, na pewno Pan zauważył -  klub 
radnych Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki był zarówno za WPF-em, jak i 
budżetem na 2020 rok. To jest tak naprawdę kredyt zaufania z naszej strony, 
będziemy się mocno przyglądać realizacji tego budżetu, jednocześnie też 
kibicujemy i myślę, że pierwsze półrocze to już będzie taki czas, kiedy będziemy 
mogli już coś więcej powiedzieć na temat realizacji tego budżetu a warto też 
podkreślić, że jest to tak naprawdę pierwszy budżet tego Zarządu, bo w tym roku 
pracowali Państwo na budżecie tak naprawdę nie swoim. No jesteśmy już 
radnymi przez rok, mamy obraz Państwa pracy, ten obraz jest na tą chwilę 
powiedzmy pozytywny, trzymajmy się tego trendu i oczywiście współpracujmy 
w jak najlepszym i jak najszerszym zakresie.

Ad. pkt 8

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 
sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 
października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Radny Krzysztof Figat: Ja może chciałem nie wnieść żadnych uwag do tej 
uchwały, natomiast cieszę się, że tak zostało zrobione, natomiast myślę, że Pani 
Dyrektor szpitala też się może cieszyć, bo w ten sposób zyska dodatkową salę na 
Oddziale Położniczym, gdyż tam były dwa pomieszczenia socjalne, ale w tym 
jednym z wejściem od korytarza wszystkie instalacje są Pani Dyrektor 
wyciągnięte, także spokojnie w tym pomieszczeniu socjalnym dodatkowa sala dla 
tych, które będą rodzić jest przygotowana.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 16/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński/:
Za -  16
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/138/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 
sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 17/

Ad. pkt 9

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i 
trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka 
Róża”.

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 
-  pozytywna.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 
Nagrody,,Łowicka Róża". /Zał. Nr 18/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, K. Figat, nie głosował 
A. Frankiewicz/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIR/139/2019 RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i 
trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. /Zał. Nr 19/

Ad. pkt 10

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w 
sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. 
Władysława Grabskiego”.

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 
grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 
„Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i 
trybu przyznawania,,Nagrody im Władysława Grabskiego". /Zał. Nr 20/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, K. Figat, nie głosował 
A. Frankiewicz, M. Kosiorek/:
Za -  13
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/140/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 
XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w
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sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława 
Grabskiego”. /Zał. Nr 21/

Ad. pkt 11

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w 
sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 
przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa przedstawiła projekt 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa 
drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, 
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego.

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, może nie tyle do uchwały, na Komisji 
Gospodarczej pytaliśmy o to, ale proszę mi powiedzieć ile w skali roku powiat 
miał dochodów z tytułu zajmowania pasa? Bo tutaj będzie znacznie mniej i 
potencjalnie dochody, które powiat mógłby mieć zostały w jakiś sposób niestety 
mocno przykrócone. Jakie to są cyfry? 5 razy mniejsze będą teraz.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa: Z decyzji bezpośredniej na 
zajmowanie pasa drogowego mamy ponad 200 tys. zł, z czego decyzje takie 
związane typowo ze światłowodami, telekomunikacyjne to jest ok. 100 tys. zł i w 
tym roku przedwczoraj bodajże podpisałam 463 decyzję, także sporo jest tych 
decyzji.

Radny Jerzy Wolski: Czyli straty niepowetowane. To nie są małe sumy.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa: Tak, ale z roku na rok też
widzimy, że tych decyzji i wniosków na zajęcie pasa drogowego przybywa, ludzie 
jednak zaczynają respektować przepisy i wpłacają, przychodzą uzgodnić decyzje, 
wpłacają środki, także myślę, że to jakoś tam ... Kary również są spore, także też 
świadomość społeczeństwa rośnie. Kara za nielegalne zajęcie pasa drogowego 
jest to 10-krotność stawki a więc, jeżeli ktoś ma zapłacić za m2 załóżmy tutaj 
zajęcia jezdni 5,00 zł, no to 50,00 zł jednak robi różnicę. Taka jest decyzja 
ustawodawcy.
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIn/269/2009 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa 
drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, 
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. /Zał. Nr 22/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, K. Figat, nie głosował 
A. Frankiewicz/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/141/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 
XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie 
stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez 
obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. /Zał. Nr 23/

Ad. pkt 12

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku 
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2019.

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła projekt Uchwały 
RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 
Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska -  pozytywna.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań 
Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. /Zał. Nr 24/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni J. Chudy, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, K. Figat, nie głosował 
A. Frankiewicz/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/142/2019 RPŁ w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w 
sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. 
/Zał. Nr 25/

Ad. pkt 13

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na 
Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr 
XW m /2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w 
sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie udzielenia odpowiedzi na Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w 
Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny 
Panie Starosto, kolejny raz chciałbym w imieniu swoim i Pana Jacka Chudego, z 
którym miałem kontakt przedwczoraj, podziękować za tak przygotowaną 
uchwałę i przede wszystkim umotywowanie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. Chciałbym przeczytać Państwu to umotywowanie, 
żebym mógł rozwinąć temat, bo o to prosił mnie Pan Radny Jacek Chudy: ,,Rada 
Powiatu, jako organ podejmujący uchwałę w przedmiocie wyrażenia bądź 
niewyrażenia na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z radnym 
powiatowym powinna to uczynić w oparciu o przepisy przyznające jej taką

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.
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kompetencję, a nie badać podstawy rozwiązania stosunku pracy czy rozwiązanie 
stosunku pracy oparte jest na rzeczywistych przyczynach i czy nie jest pozorne, 
gdyż takie okoliczności podlegające kognicji Sądu Powszechnego, Sądu Pracy”. 
Szanowni Państwo, Pan Radny Chudy prosił mnie, żeby w końcu powiedzieć to 
oficjalnie, bo on nigdy nie wypowiadał się w mediach publicznych, nigdy, 
jedynymi danymi do mediów, które przeciekają są dane Pana Nadleśniczego z 
Kutna i przyczyną tego konfliktu jest nie wiem, żal czy może jakieś anse Pana 
Nadleśniczego do syna Pana Jacka Chudego, który napisał artykuł, bo też jest 
leśnikiem jego syn, tylko nie pracuje w Państwowych Lasach, który napisał 
artykuł, który ubódł Pana Nadleśniczego. Ponieważ nie może dotknąć syna Pana 
Chudego, no to niestety Pan Chudy za to ponosi odpowiedzialność i 
konsekwencje. Przyznam się, że jest w bardzo złym stanie zdrowotnym, jest cały 
czas na zwolnieniu lekarskim a kontakty Pana Nadleśniczego, próby kontaktu z 
Panem Chudym polegają na tym, że przysyła pracowników, którzy mają w 
zanadrzu wypowiedzenie o pracę, bez względu na to, że jest na zwolnieniu 
lekarskim. Ponieważ sprawą zainteresowane są różne grupy pracowników, mam 
przed sobą opinię Organizacji Międzyzakładowej NFZ Solidarność Pracowników 
Leśnictwa przy Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, która 
stwierdza jednoznacznie, że ,,wnosi zastrzeżenia i negatywnie opiniuje zamiar 
wypowiedzenia umowy o pracę Panu Jackowi Chudemu Leśniczemu Leśnictwa 
Bielawy”. Stwierdzają... nie będę czytał tych kilku stron, natomiast Związkowcy 
Solidarności „stwierdzają, że m.in. nienależyte wykonywanie obowiązków 
pracowniczych w zakresie obrotu drewnem można wytłumaczyć faktem, że Pan 
Jacek Chudy przez 9 miesięcy w trudnym leśnictwie z dużym pozyskaniem 
drewna w nominale dwuosobowym pracował sam, będąc kierownikiem 
jednostki”. Kolejna sekwencja: „Zupełnie niezrozumiałym jest zarzut
niezgłoszenia faktu naruszenia stanu posiadania nieruchomości Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kutno”. Poza tym Związkowcy 
piszą: „Żadnych nieprawidłowości nie zgłoszono też podczas kolejnych rewizji 
urzędu Lasów Państwowych. Przez ponad 30 lat nikt nie zauważył naruszenia 
granic, ani inżynierowie nadzoru, ani zastępcy Nadleśniczego a Pan Nadleśniczy, 
bo to do niego jest pismo, całą winą chce obarczyć obecnego leśniczego. Jest to 
działanie nieuprawnione. To, że firma nie dopełniła na czas wszystkich 
formalności w sprawach wykonywanych prac przez podwykonawcę nie jest 
chyba wyłączną winą leśniczego i powodem do wypowiedzenia umowy o pracę. 
Podsumowując Pana argumenty nie są argumentami na tyle poważnymi, aby były 
podstawą do rozwiązania umowy o pracę z Panem Jackiem Chudym -  Leśniczym 
Leśnictwa Bielawy. Wskazane przez Pana przykłady nienależytego wykonywania 
obowiązków pracowniczych są zbiorem przypadków z blisko 30-letniej historii 
pracy Pana Jacka Chudego. W tego typu niedociągnięciach, pomyłkach i
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przewinieniach należało reagować zgodnie z określonymi w przepisach, 
terminach i procedurach. Z informacji, które posiadam Pan Jacek Chudy jest 
pracownikiem lubianym przez większość współpracowników, pracowitym, 
sumiennym, angażującym się zarówno w pracę zawodową, jak i społeczną. Nie 
był karany przez Pana karami regulaminowymi, za wyjątkiem kary nagany w 
2014 roku i to za pomyłkę, którą sam zgłosił do Nadleśnictwa. Widać wyraźnie, 
że brak jest prób rozwiązania konfliktu pomiędzy Panami poprzez rozmowę i 
wyjaśnienia różniących Was kwestii, skoro Pan Jacek Chudy o zamiarze 
wypowiedzenia umowy o pracę dowiedział się ze Starostwa Powiatowego w 
Łowiczu”. Szanowni Państwo, powiedziałem na początku jaka jest przyczyna 
tego konfliktu i przykro jest, że nasz kolega radny od pół roku ma szarganą opinię 
i zniszczone zdrowie. Nie może wykonywać pracy pomimo tego, że tak jak tu jest 
napisane jest lubianym i szanowanym pracownikiem. Przykre jest to, że nie może 
wykonywać z nami razem pracy samorządowej, ponieważ boi się wręcz, że gdy 
przyjdzie to będzie mu wręczone wypowiedzenie, gdy Pan Nadleśniczy się o tym 
dowie. Przykro jest mi tym bardziej, że jako człowiek, który 21 lat był prezesem 
Straży Ochotniczej w Łowiczu, mój kolega, który jest teraz Prezesem Zarządu 
Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych jest tak niszczony przez swojego 
przełożonego a prawda nie leży w zarzutach, które są eksponowane w piśmie do 
wypowiedzenia pracy. Wiem, że ta sprawa skończy się prawdopodobnie w Sądzie 
Pracy, wiem że prawdopodobnie zostanie rozwiązany stosunek pracy i Pan Chudy 
zostanie pozbawiony domu, ale zwracam się tu na forum Rady, chociaż Pan 
Nadleśniczy w swojej skardze do Sądu Administracyjnego podważa nasze 
kompetencje, potraktował nas jak dzieci -  19 osób, które reprezentują 80 tysięcy 
mieszkańców Powiatu Łowickiego, zostało wręcz przez swoją uchwałę 
potraktowane niezbyt grzecznie przez Pana Nadleśniczego. Widać ma taki sposób 
bycia. I zdaję sobie sprawę z tego, że nasza uchwała nie jest barierą do 
rozwiązania umowy o pracę, ale chciałbym, żeby opinia publiczna dowiedziała 
się jak ta sprawa wygląda naprawdę, dlatego dziękuję jeszcze raz Zarządowi za 
to, że w ten sposób działa wraz z naszą Radą.

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Radny Krzysztofie Górski, powiem tak 
szczerze, ja  jestem też za tym, żeby tak było jak Pan mówi i jestem za Radnym 
Jackiem Chudym, bo znam go i bardzo dobrze z nim się współpracuje, ale co do 
innych rzeczy: jak był temat Radnego Kosiorka to Panie Krzysztofie, Panie 
Radny, Pan się zachowywał troszeczkę inaczej i szczerze -  trzeba bronić 
wszystkich radnych.

Radny Krzysztof Górski: Nie chciałbym sięgać do historii ani wracać do 
polityki i ja  sobie z Panem Starostą Kosiorkiem, wcześniej radnym wyjaśniłem tą 
sytuację, natomiast jak bez zdania racji mnie odwoływaliście z
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Przewodniczącego, była taka sama sytuacja. Zamykamy ten temat, to była 
historia.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko chciałem powiedzieć to, co 
powiedział Radny Krzysztof Górski - odniosę się do jednego elementu tego 
pisma, a mianowicie próby ingerowania w to, co uchwala Rada Powiatu 
Łowickiego i nasze recenzowanie tego, co my robimy. Od tego jest Wojewódzki 
Sąd Administracyjny. On zdecyduje czy my zrobiliśmy w sposób poprawny czy 
nie. Pełnomocnik Leśniczego nie powinien się wypowiadać i nas oceniać z punktu 
widzenia czy my zrobiliśmy dobrze, czy nasza uchwała jest prawna, czy tak 
powinno być wszystko realizowane. To jest w kompetencjach nas, Rady Powiatu 
Łowickiego i uważam, że ta odpowiedź szczególnie w tym elemencie jest 
odpowiedzią adekwatną do tego, w jaki sposób zachowuje się pełnomocnik Pana 
Leśniczego. Natomiast co do innych aspektów to Pan Krzysztof wszystko 
wyjaśnił, więc jeszcze raz na to zwracał, bez względu na to kogo sprawa dotyczy, 
my jako Rada mamy prawo wypowiadać się i nikt nie może nas oceniać z punktu 
widzenia co my możemy a czego nie możemy. To jest nasze prawo i powinniśmy 
z niego zawsze korzystać.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na Skargę Nadleśnictwa Kutno 
z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
/Zał. Nr 26/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński/:
Za -  15
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIR/143/2019 RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na 
Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozwiązania 
stosunku pracy z radnym. /Zał. Nr 27/

Ad. pkt 14

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli mogę, bo tak, tutaj jest tak ogólnikami, ja  nie 
uczestniczę w Komisji a chciałbym się dowiedzieć więcej, bo rozumiem tak, 
została wypowiedziana umowa i z paragrafu w związku z tym, że Pan nie płacił, 
tak i teraz, bo tak, przy wypowiedzeniu umowy jest też ten okres na to, że jeszcze 
ktoś tam może wnieść zastrzeżenia do tego wypowiedzenia tak, bo zawsze jest 
tam paragraf taki, że umowę możemy wypowiedzieć, ale potem, jeżeli są jeszcze 
terminy to wypowiadamy umowę, ale jeszcze od tego wypowiedzenia zawsze 
służy odwołanie. Czy ten termin odwołania został zachowany czy to tzw. 
wyłączenie nastąpiło przed tym, jak się to uprawomocniło, to wypowiedzenie? To 
tylko takie pytanko techniczne czy tutaj przypilnowaliśmy, bo wiemy, żeby potem 
sobie nas Pan nie skarżył, że my tutaj utrudniliśmy działalność, bo pewnie o to 
chodzi temu prowadzącemu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Tutaj zachowane zostały akurat przepisy dotyczące konkretnie 
skonstruowanej umowy i w umowie rzeczywiście jest taka możliwość 
rozwiązania umowy i z tego skorzystał Pan Dyrektor. Nie do końca zgadza się z 
tym Pan Skarżący, ale już kwestie następstwa, najprawdopodobniej będzie 
doszukiwał się tych kwestii w wyższych instancjach i tam z cywilnoprawnego 
powództwa.

Radny Michał Śliwiński: To rozumiem, że z punktu formalnego Komisja 
przejrzała te umowy i tutaj mamy wszystko okej, termin mamy prawidłowo został 
wypowiedziany i dopiero po tym terminie zachowania, znaczy wypowiedzenia tej 
umowy nastąpiło wyłączenie tego światła, bo skąd się wziął taki drastyczny 
sposób? Ja jeszcze chciałbym się zapytać jakie tam były zaległości, jeżeli chodzi 
o te płatności, bo tutaj myślę, że pod tym kątem jest to ważne.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Zaległości były sukcesywnie każdego miesiąca, w ostatnim czasie 
tam chyba dwukrotnie było niepłacenie i jest przepis w tak skonstruowanej 
umowie wtedy, to jest może błąd tejże umowy, ale to już musimy się stosować do 
jej zapisów. No jest taka możliwość skorzystania z natychmiastowego 
rozwiązania umowy, jeżeli czynsz nie jest opłacany powyżej miesiąca czasu, no i 
z tego Pan Dyrektor skorzystał.
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Radny Michał Śliwiński: Ale teraz Pan Przewodniczący mówi, że umowa 
została źle skonstruowana czy coś takiego, to sugestia jest w sensie, że przez to, 
że była źle skonstruowana to zrobiliśmy utrudnienie wypowiedzenia tego najmu 
czy ... tutaj to jest bardzo ważne, bo jeżeli umowa została źle skonstruowana to 
teraz może bić w nas, ale musimy się do tego stosować, tak.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Nie było tych zapisów, o które Pan na początku pytał odnośnie 
wydłużenia tego wypowiedzenia czy tych dni, tego umowa nie miała 
sprecyzowanego, dlatego najprawdopodobniej patrząc przez pryzmat 
wcześniejszych kilkunastu lat, ja  nie znam tematów dokładnie, ale Państwo 
wiecie, bo te przykłady wynajmów były różne, te różne opóźnienia czy 
cokolwiek, wszystkie sprawy związane najprawdopodobniej spowodowały, że 
umowa została w taki sposób a nie inny skonstruowana, także rozwiązanie 
umowy jest zaraz po miesięcznym niepłaceniu tego, d la teg o . a były te 
wcześniejsze takie przypadku, być może Pani Dyrektor i wcześniejsi dyrektorzy, 
kto zarządzał, mieli przypadki podobne, trudne i dlatego tak ta umowa jest 
skonstruowana.

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, to rozumiem dochodzimy do 
tego, że umowa została dobrze skonstruowana, żeby łatwiej było nam 
wypowiedzieć tą umowę z naszego punktu widzenia, bo tak Pan zaczął tłumaczyć, 
że tak to było, że ta umowa tak nie do końca była dobrze skonstruowana a teraz 
potwierdza Pan, że faktycznie została dobrze skonstruowana, łatwiej nam było 
wypowiedzieć umowę, jeżeli ktoś nie płacił, tylko kwestia tego czy to odcięcie 
tego, bo Pan został poinformowany rozumiem, że jest umowa wypowiedziana z 
dniem takim i takim i potem została odcięta energia. Tylko teraz jeszcze kwestia 
tego, co on tam miał w tym, żeby nas potem Pan nie ścigał, że dlatego, że 
odcięliśmy mu energię to jeszcze uległo mu zniszczeniu to, to, t o .  To też 
rozumiem, że jakiś protokół z tego, jakby to powiedzieć, sporządzony został -  
wychodzimy, patrzymy co tam jest, protokół, żebyśmy wiedzieli co mu oddać, 
takie rzeczy też pamiętaliśmy?

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Przejęcia lokalu.

Radny Michał Śliwiński: No właśnie, przejęcia lokalu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Doprecyzuję dokładnie, już przeczytam ten paragraf, który
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pozwolił na zastosowanie tego rozwiązania umowy najmu, §6 wskazuje: 
„Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w 
przypadkach: 1) zwłoki w zapłacie czynszu za jedną fakturę na najem lokalu lub 
jedną fakturę na energię elektryczną; 2) wykorzystania przedmiotu najmu w 
sposób sprzeczny z umową” i tu jest ten cały problem, ale to co ja  wyjaśniałem to 
nie jest, nie chodziło mi w żaden sposób o te różnice, czy jest dobrze czy Pan tutaj 
mówi dobrze czy nie dobrze dla nas. Najprawdopodobniej mogło tak być, tak był 
skonstruowana, bo Dyrektor, który podpisywał tak sporządziła tą umowę i tutaj 
zastosowanie miał akurat ten paragraf wypowiedzenia najmu.

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja  uważam, że 
tak, pomimo całej sympatii do Pana Dyrektora, no popełnił błąd, ponieważ nie 
można w ten sposób działać, żeby odcinać energię. Należało wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym i nie odcinać prądu. To jest 
nieuzasadnione i ta sprawa będzie toczyła się dalej, gdy pójdzie do sądu, 
natomiast może być tak, że ta sprawa będzie niekorzystna dla nas, natomiast moi 
Szanowni Państwo, ja  chyba jako jedyna osoba na tej sali brałem przez jakiś czas 
udział w rozmowach przy udziale władz miasta, ja wtedy jako Przewodniczący 
Rady Powiatu, brałem udział w rozmowach z mieszkańcami i z Panem Jackiem 
Wójcikiem i przyznam się szczerze, że pomimo tego, że widzę tutaj jakieś 
niedociągnięcia czy niuans to będę głosował oczywiście ,,za” tym projektem 
uchwały i powiem dlaczego. My jako Muzeum na skargi mieszkańców 
ponieśliśmy dość duże nakłady -  myśmy zrobili miejsce na palarnię przy 
toaletach, założyliśmy osłony na okna dźwiękochłonne, bo takie były skargi, że 
w nocy odbywają się tam te dyskoteki a tak naprawdę podtekstem było to, że 
mieszkańcy wnosili skargi, ponieważ tam dwa nocne sklepy alkoholowe były i 
chodziło o zarobek pieniędzy i o to, że ludzie z tej dyskoteki wychodzili na 
zewnątrz, Pan Jacek była na tyle interesownym biznesmenem, że za każde wyjście 
z powrotem kasował za wejście, jak się wyszło na papierosa na zewnątrz. Jak 
zrobiliśmy palarnię załagodziliśmy konflikt i postawa Pana Wójcika, przyznam 
się na tych spotkaniach była bardzo, no nie chciałbym mówić arogancka, ale taka 
nieprzyjazna. My zrobiliśmy wszystko co można a z jego strony ,,ma być i 
koniec”, dlatego nie dziwie się dyrektorowi, że poniosły go nerwy i zrobił w ten 
sposób, chociaż mówię, można było wypowiedzieć, zamknąć i do widzenia. W 
ten sposób, odcinając energię możemy się narazić na to, że mogą być kłopoty, ale 
z czystym sumieniem, ponieważ jestem za tym, żeby przestrzegać prawa w 
Polsce, no jest to minimalnie niezgodnie z prawem i będę głosował za tą uchwałą.

39



Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Odnośnie odcięcia energii -  właściciel był informowany 
wielokrotnie. Najkrócej, żeby jeszcze powiedzieć Państwu, bardzo rozbieżne były 
wypowiedzi jednej i drugiej strony, nie jesteśmy my jako Komisja, nie jesteśmy 
w stanie i nie mamy do tego uprawnień, żebyśmy podejmowali odpowiednie kroki 
w tej sprawie, więc jeżeli tutaj po zaciągnięciu opinii radcy prawnego, jeżeli 
została tak sformułowana uchwała no tego bynajmniej my się tak w komisji 
trzymamy i tak przedstawiam to Państwu. Nadmienię odnośnie może większości 
z tych petycji, z tych skarg, które miały miejsce w tym roku a było ich 5, czy jak 
zapytałem tutaj Radnego Krystiana w mieście podobnie wygląda sytuacja z tymi 
skargami, petycjami - no troszkę nie, mniej zdecydowanie, więc tutaj się nasila 
ten proceder, wykorzystują osoby odpowiednio swoje możliwości i prawne tutaj 
te wszystkie kroki i mają do tego oczywiście prawo, ale ich jest coraz więcej i w 
większości przypadków są podobne sytuacje, strony przedstawiają zupełnie 
odmienną sytuację. Tutaj mamy też akurat zapisy, wszystko, czy Pana Dyrektora 
Muzeum potwierdzenia, czy e-maile, czy informowanie Pana Jacka właściciela o 
wypowiedzeniu czy na przykład o odcięciu, wyłączeniu prądu -  wszystko to było, 
no więc... Tyle z mojej strony, nie wiem czy jeszcze mam wyjaśnić Państwu 
szczegóły naprawdę bardzo wyjątkowe, ale to chyba wolałbym zostawić sądom a 
tutaj na Komisji to co usłyszeliśmy, no to tyle. Taka jest nasza odpowiedź na 
skargę osoby wynajmującej.

Radny Krystian Cipiński: Dużą część moich pytań wyczerpali już przedmówcy, 
ale chciałem dopytać, bo już gdzieś krążą głosy w mieście a często się tak zdarza, 
że te głosy mają później odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy jest już jakiś 
plan na ten lokal? Bo mówi się o tym, że będzie tam Z A Z .

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy chciałbym na wstępie podziękować 
Panu Dyrektorowi za właściwą postawę w tej sprawie, od początku byliśmy 
zdania, jako Zarząd, że instytucje publiczne, jaką jest Muzeum nie powinny 
wywoływać niepokojów czy to co Pan Krzysztof Górski powiedział -  nie 
powinny po prostu działać na szkodę mieszkańców, nawet jeśli ich jest tam 
kilkudziesięciu czy kilkuset. W Łowiczu jest bardzo dużo miejsc, gdzie można 
tego typu działalność prowadzić i na dokładkę ja  rozumiem, że atrakcyjna była 
cena dla najemcy, bo wyobraźmy sobie, że najemca na Starym Rynku płacił dwa 
razy tyle mając chyba o połowę albo nawet dwa razy mniejszy lokal, położony 
praktycznie w tym samym miejscu, niż najemca w Muzeum, więc no to też jakby 
z tego nie mogliśmy być zadowoleni. Jeśli idzie o pytanie Radnego Krystiana
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Cipińskiego no to odpowiadam, że mamy pomysł na ten lokal, chcielibyśmy aby 
miejsce, jakie, pewnie nie w takim stopniu, ale jak ten lokal spełniał, żeby ono 
było w obiegu takim życia kulturalnego w mieście dla mieszkańców. Na tą chwilę 
tylko tyle mogę powiedzieć, na pewno nie jest tam możliwe zrobienie Zakładu 
Aktywności Zawodowej, no bo Zakład Aktywności Zawodowej to musi mieć salę 
do rehabilitacji zawodowej, musi być maksymalnie dostosowany do osób 
niepełnosprawnych -  na to by nas było nie stać, natomiast mamy tam jakiś pomysł 
na to, ale za wcześnie, żeby informować opinię publiczną na ten temat.

Radny Krystian Cipiński: Ale zmierza to w takim kierunku, że byłby to lokal, 
w którym mieściłaby się działalność kulturalna prowadzona przez Starostwo czy 
Muzeum, Centrum Promocji, czy to zmierza w tym kierunku czy może bardziej 
w kierunku ogłoszenia przetargu czy też zapytania ofertowego w kontekście 
prywatnym?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W ogóle ten lokal w użytkowaniu jest 
trudnym lokalem, to co też już Radny Krzysztof Górski powiedział, nie jest 
atrakcyjny dla najemców moim zdaniem, bo nawet gdyby ktoś nie wiedząc jak on 
funkcjonuje to po jakimś czasie właśnie pojawiają się tam pewne problemy i 
zdecydowanie myślimy o tym pierwszym kierunku, natomiast cokolwiek nie 
powiem no to najpierw musimy mieć przygotowane, że da się na to pozyskać 
jakieś środki, dlatego nie chcemy o tym jeszcze mówić, ale chcemy, żeby to 
miejsce było dla mieszkańców Łowicza czy Powiatu Łowickiego ważnym 
miejscem i żeby pozytywnie wpływało na wizerunek zarówno Muzeum, jak i nas 
tutaj -  władz Powiatu.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum w 
Łowiczu. /Zał. Nr 28/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński/:
Za -  15
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/144/2019 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu. /Zał. Nr 29/
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Ad. pkt 15

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia 
straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 
przez Powiat Łowicki.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 
czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  pozytywna.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 30/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/145/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty 
finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez 
Powiat Łowicki. /Zał. Nr 31/

Ad. pkt 16

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2019 rok.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. /Zał. 
Nr 32/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVin/146/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 33/

Ad. pkt 17

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 11/20/2018 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr 11/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łowickiego na lata 2019-2022.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 34/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
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Podjęli Uchwałę Nr XVIQ/147/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr II/20/2018 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 
/Zał. Nr 35/

Ad. pkt 18

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj w tym planie pracy Rady 
Powiatu Łowickiego na 2020 rok kolorem czerwonym zaznaczone są propozycje 
zmian i tak: w styczniu „Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju 
Powiatu Łowickiego” -  przeniesienie na miesiąc luty, wykreślamy punkt 4 
„Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją -  budowa MOS w Kiernozi”, 
ponieważ ta inwestycja została zakończona. W lutym byłby zapis „Informacja o 
działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego” o czym 
powiedziałem informując o działaniach na styczeń. Ponadto w czerwcu raport, 
jeżeli chodzi o ZOZ do 30 maja za rok poprzedni, taka informacja musi być na 
sesji, ale jest to związane z uchwałą rady. Innych zmian nie ma. Czy są do tego 
planu pracy pytania? Jeżeli nie ma to odczytam uchwałę.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 
2020 rok. /Zał. Nr 36/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński, A. Frankiewicz/:
Za -  13
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/148/2019 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 37/
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Ad. pkt 19

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie 
powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia -  
Dzierzgów -  Bełchów odcinek Bobrowniki -  Bełchów znajdującą się w 
granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa: Ja może tak celem jakby 
wstępu, to są dwie takie uchwały robocze, które w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy 
informację, że jest konieczność podjęcia tych uchwał zmieniających powierzenie 
zarządu, które miało miejsce w kwietniu tego roku. Są to takie wersje robocze, 
dlatego chciałam przeprosić, że tam występują odręczne zapisy, było to robione 
w dosyć szybkim tempie, w związku z czym przepraszam i proszę o pozytywne 
zaopiniowanie tych przedstawionych przeze mnie uchwał. One są związane z 
koniecznością przedłużenia czasu trwania zarządu z 15 grudnia do 30 grudnia z 
uwagi na to, że dwie gminy -  Gmina Nieborów oraz Gmina Łyszkowice, nie 
udało im się po prostu zakończyć procedury odbioru inwestycji wykonywanych 
w ramach przekazanego zarządu.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa przedstawiła projekt 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów 
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 
powiatową nr 2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek Bobrowniki -  
Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Radny Krzysztof Górski: Nie będzie problemu, że nie było komisji? Tu jest 3 
dni wcześniej realizacja niż uchwała.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa: Dlatego tu jest zapis, że z 
mocą obowiązująca od 16 grudnia.

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Tam, myśmy to też konsultowali mając taką 
wątpliwość, ale już nawet to grono podejmowało takie uchwały z mocą 
obowiązywania wcześniej.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VU/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego
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z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów 
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 
powiatową nr 2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek Bobrowniki -  
Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 
/Zał. Nr 38/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/149/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr VII/48/2019
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia 
Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 
zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia -  Dzierzgów -  Bełchów odcinek 
Bobrowniki -  Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 
Nieborów. /Zał. Nr 39/

Ad. pkt 20

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 
zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  
Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego 
znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek -  Sarwa przedstawiła projekt 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice 
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 
powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia 
Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 
administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice
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prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 
powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia 
Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 
administracyjnych Gminy Łyszkowice. /Zał. Nr 40/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
M. Śliwiński/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/150/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr VII/46/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 
zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  
Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego
znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. /Zał. Nr 41/

Ad. pkt 21

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 
2019 rok.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Bardzo proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Pana Tadeusza Kozioła o przedstawienie sprawozdania z 
działalności komisji za 2019 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Kozioł: Szanowni Państwo Radni, 
Komisja Rozwoju Gospodarczego na swoim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 
bieżącego roku przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy w roku 2019. /Zał. Nr 42/ 
W sumie odbyło się 14 posiedzeń, radni są usatysfakcjonowani ze swojej pracy. 
Szanując czas przedświąteczny Państwa radnych zaproponowałbym nie czytanie 
tego sprawozdania, natomiast zainteresowanych odsyłam do Biura Rady, w 
którym to sprawozdanie się znajduje. W imieniu Pani Przewodniczącej, której 
dzisiaj nie ma a ja  ją  zastępuję, chciałem serdecznie podziękować wszystkim 
członkom Komisji za poświęcony czas, za merytoryczne rozpatrywanie 
wszystkich tematów, które Komisja rozpatrywała. Bardzo dziękuję

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy. Czy są pytania do 
przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji
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Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności 
Komisji za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski Komisja Zdrowia na ostatnim 
posiedzeniu przyjęła sprawozdanie z działalności pracy Komisji w roku 2019. 
/Zał. Nr 43/ Komisja w ostatnim roku odbyła 12 posiedzeń, głównym tematem 
Komisji był szpital. Dziękuje bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. Czy są pytania do 
przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Pana Krystiana 
Cipińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński: Podobnie jak moi przedmówcy 
powiem w skrócie. Na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 17 grudnia o 
godzinie 13:00 członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za rok 2019. 
/Zał. Nr 44/ Odbyło się 11 posiedzeń, pracowaliśmy zgodnie, intensywnie, były 
również wyjazdy. Bardzo sobie chwalimy współpracę z Biurem Rady, 
dziękujemy serdecznie raz jeszcze. Jeżeli ktoś z Państwa radnych jest 
zainteresowany szczegółowym sprawozdaniem, które zostało również siłami 
Biura Rady opracowane no to oczywiście służę informacją i chętnie udostępnię. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Pana Janusza Michalaka o przedstawienie 
sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak: Nasza Komisja tak, jak wszystkie 
inne pracowała w cyklu miesięcznym, czyli odbyła 12 posiedzeń. /Zał. Nr 45/ 
Myślę, że bardzo chłodno i rzeczowo rozmawialiśmy na Komisji, ponieważ w 
finansach to nie ma żartów, dlatego też dziękuję wszystkim członkom za aktywny 
udział. Myślę, że udało nam się wszystko co zaplanowaliśmy wykonać.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Gołaszewskiego o przedstawienie sprawozdania 
z działalności komisji za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Piotr Gołaszewski: Komisja Rewizyjna spotkała się 
w tym roku 11 razy -  od stycznia do grudnia, w tym były dwa posiedzenia 
wyjazdowe: w skansenie w Maurzycach pierwsze, drugie w PZDiT w Łowiczu w 
tym miesiącu. Na ostatnim posiedzeniu w grudniu Komisja pozytywnie
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zaopiniowała sprawozdanie z działalności za 2019 rok. Dziękuję bardzo. 
/Zał. Nr 46/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Aleksandra Frankiewicza o 
przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Aleksander Frankiewicz: W 2019 roku odbyło się 5 
posiedzeń Komisji, najczęściej dotyczyły te posiedzenia rozpatrywania skarg, ale 
ostatnio też i petycji, będę też dzisiaj jeszcze Państwu przedstawiał. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji 16 grudnia przyjęła sprawozdanie z działalności 
Komisji za rok 2019. /Zał. Nr 47/ Szczegóły są dostępne oczywiście w Biurze 
Rady. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Beacie za pracę i pomoc w pracy 
naszej Komisji i również członkom Komisji. Dziękuję bardzo.

Ad. pkt 22

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę
Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Pana Tadeusza Kozioła o przedstawienie planu pracy 
Komisji na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Kozioł przedstawił plan pracy Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 
rok. /Zał. Nr 48/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie planu pracy Komisji 
na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
na 2020 rok. /Zał. Nr 49/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Pana 
Krystiana Cipińskiego o przedstawienie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił plan pracy Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2020 rok. 
/Zał. Nr 50/
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Pana Janusza Michalaka o przedstawienie planu 
pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił plan pracy Komisji 
Budżetu i Finansów na 2020 rok. /Zał. Nr 51/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Proszę Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Gołaszewskiego o przedstawienie planu pracy 
Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Piotr Gołaszewski przedstawił plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2020 rok. /Zał. Nr 52/

Ad. pkt 23

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 
sesjami. /Zał. Nr 53/

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 
Radni myślę, że przyjmujemy dalej konwencję, że Państwo otrzymaliście 
informację, jeżeli są jakieś pytania do informacji to oczywiście odpowiemy.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja  mam tutaj, bo tak, jest ogłoszony na 
dyrektora Centrum Usług Wspólnych, wiemy że od 1 stycznia chce Zarząd 
uruchomić to Centrum Usług Wspólnych i teraz tak, ja  akurat nie wchodziłem na 
stronę i czy są zagrożenia, że nie uda nam się wybrać dyrektora, żeby od 1 
stycznia można było powołać, żeby już zaczynał działanie, bo teraz parę dni nam 
zostało, czy nam się uda jeszcze rozstrzygnąć konkurs?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Trwa nabór, wpłynęła jedna oferta, 
wszystko jest tak przygotowane, żeby bez problemu i tu też dziękujemy 
wydziałom -  organizacyjnemu i finansowemu za wsparcie tutaj. Wszystko będzie 
działało od 1 a właściwie 2, bo przecież 1 to wolny dzień od pracy, więc wszystko 
będzie działało. Nabór trwa, oferta jest, także jest wszystko pod kontrolą.

Ad. pkt 24

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 
okresie między sesjami.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 6 listopada brałem udział w I Sesji 
Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego, 8 listopada uczestniczyłem w 
powiatowo-miejskich obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, 9 listopada 
wziąłem udział w koncercie finałowym powiatowego konkursu piosenki ,,A mury
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runą -  30 lat wolności”, 11 listopada z okazji Święta Niepodległości brałem udział 
w uroczystym przemarszu z relikwiami patronki miasta Św. Wiktorii, 25 listopada 
uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
druhom z OSP Rogóźno, 26 listopada brałem udział w posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 29 listopada wziąłem 
udział w jubileuszowej gali z okazji 20-lecia powstania Powiatu Łowickiego, 30 
listopada uczestniczyłem we mszy świętej z okazji imienin Jego Ekscelencji 
Biskupa Ordynariusza Andrzeja Franciszka Dziuby. 6 grudnia brałem udział w 
jubileuszowym spotkaniu Europejskiej Unii Kobiet Oddział Powiatowy w 
Łowiczu, 13 grudnia wziąłem udział w organizowanych przez NSZZ Solidarność 
w Łowiczu obchodach 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 16 grudnia 
uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, 18 grudnia brałem udział w miejsko- 
powiatowym spotkaniu opłatkowym.

Ad. pkt 25

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę 
Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w 
interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu 
Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy mam pytanie, czy to wpłynęło e-puapem i 
będziemy odpowiadać Pani czy Pani będzie chodziła 350 razy plus gminy jeszcze 
na pocztę, że wszyscy przekazują zawiadomienie? Tak tylko...

Radny Jerzy Wolski: A mogę wiedzieć o co w ogóle tu chodzi w tej petycji? Bo 
żadnego słowa nie usłyszałem o co tu chodzi.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Między innymi tej Pani chodzi o to, 
żeby były miejsca parkingowe bezpłatne, np. przy szpitalu. Żeby w ogóle 
dyskutować na ten temat to po pierwsze trzeba takie miejsca mieć a ona w swoim 
pytaniu skierow ała. Powiem tylko tyle, chodzi o to, że po pierwsze to jest 
petycja skierowana do wszystkich, nie patrząc na to czy w danym miejscu są takie 
miejsca parkingowe czy nie, Pani to po prostu zrobiła hurtem i my mamy teraz 
jako Rada odnieść się do tej jej prośby, no i my będziemy podejmowali taką 
uchwałę w kontekście tego, co tutaj zostało zaprezentowane przez Radnego 
Aleksandra Frankiewicza.
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Radny Michał Śliwiński: Może Pani chodziło o to, żeby Rada zaopiniowała jej 
petycję do Ministerstwa, do Rady Ministrów czy pozytywnie opiniujemy to czy 
nie. Może tego nie wyraziła do końca precyzyjnie.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z tego co się orientuję to Pani jest 
prawnikiem, w związku z tym doskonale się orientuje, że rada nie może zajmować 
się tymi sprawami, o których do nas się zwracała, raczej to jest kompetencja 
administracji rządowej. My odpowiadamy tylko w tej kwestii, która dotyczy nas 
czy Rady Powiatu Łowickiego a na pozostałe pytania odpowiedzieć może tylko 
administracja rządowa, my nie jesteśmy władni, kompetentni do udzielania takich 
odpowiedzi.

Radny Michał Śliwiński: Przekazujemy według właściwości.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja  odpowiem w ten 
sposób -  my nie mamy wpływu na petycję, tak bym to powiedział.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy taki wniosek może mam, żeby skontaktować 
się ze wszystkimi samorządami i faktycznie wysłać to pocztą zwykłą, nie e - 
puapem.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego. /Zał. Nr 54/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
P. Gołaszewski/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/151/2019 RPŁ w sprawie uznania się przez Radę 
Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. /Zał. Nr 55/

Ad. pkt 26

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę 
Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w
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interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie 
zaparkować.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu 
Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować.

Radny Michał Śliwiński: Z tego co mi wiadomo to tylko miejsca, gdzie są płatne 
się wyznacza, gdzie, a reszta jest niepłatna. No to tutaj jeszcze będziemy...

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: U nas wszystkie są bezpłatne.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie 
miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować. /Zał. Nr 56/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 
nieobecni: J. Chudy, K. Figat, B. Kołodziejczyk, Z. Kuczyński, nie głosował 
P. Gołaszewski/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr XVIII/152/2019 RPŁ w sprawie uznania się przez Radę 
Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować. 
/Zał. Nr 57/

Ad. pkt 27

Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Dyrektor ds. Lecznictwa w ZOZ Łowicz Andrzej Grabowski: Nie zabrałem 
głosu bezpośrednio po uchwale o pokryciu straty, którą miał ZOZ za rok 2018, 
nie zabrałem głosu od razu, nie próbowałem zabrać głosu od razu po podjęciu 
uchwały, ponieważ nie byłem pewny czy się nie przesłyszałem, ponieważ z

53



przecieków, które mieliśmy spodziewaliśmy się sumy trochę mniejszej, także 
traktujemy to jako rodzaj gwiazdki, rodzaj docenienia naszej pracy, także 
dziękujemy bardzo, dziękuję w imieniu Pani Dyrektor, w imieniu swoim i 
oczywiście wszystkich pracowników. Środki, które Państwo przekazaliście nie 
pozwolą nam jeszcze w zupełności złapać płynności finansowej, natomiast 
pozwolą jednak na ograniczenie ryzyka płacenia odsetek karnych, robimy 
wszystko, żeby te odsetki były jak najmniejsze, one w tym roku pewnie będą 30 
parę tysięcy, no ale szkoda i tych pieniędzy. Dziękowałem również w imieniu 
pracowników, ponieważ środki te pozwolą zrealizować fundusz socjalny, 
pracownicy ZOZ w Łowiczu od początku roku dostali tylko w jakiejś śladowej 
ilości pieniądze z funduszu socjalnego. Ze swojej strony chcę powiedzieć, że 
będziemy robili wszystko, żeby straty generowane przez ZOZ w Łowiczu były 
jak najmniejsze. W tej chwili już mogę obiecać, że strata za rok 2019 będzie co 
najmniej o 1 mln zł mniejsza niż ta wynikająca z planu finansowego, który był 
robiony w marcu tego roku. Będziemy pracować ciężko i w latach następnych, 
wiadomo, że jest to bardzo trudne pole do zarządzania, wiemy jakie są w tej chwili 
problemy z personelem, ale spodobało mi się to, co powiedział Pan Starosta, że 
patrzymy z nadzieją i my też patrzymy z nadzieją, także dziękuję pięknie jeszcze 
raz.

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja w imieniu Zarządu chciałem powiedzieć, że 
poprosiliśmy Panią Skarbnik, żeby wyczyściła we wszystkich jednostkach i w 
Starostwie również a trzeba powiedzieć, że to 240 tys. zł znalazło się na samych 
płacach w Starostwie i wszystkie te pieniądze, które udało się na dzisiaj, że tak 
powiem znaleźć zostały przekazane decyzją Zarządu i obiecujemy, że tak jak było 
powiedziane reszta będzie w styczniu.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem jako radny zupełnie zabrać 
głos, chodzi mi o termin sesji styczniowej, bo są ferie i nie wiem, może między 
klubami Panie Przewodniczący, jeżeli byłby jakiś problem to możemy 
dyskutować, bo zazwyczaj to była ostatnia środa miesiąca, w ięc... A korzystając, 
że jestem przy głosie to wczoraj mieliśmy, ale nie wszyscy byli, także wszystkim 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia, no i żeby w przyszłym roku jednak ta nadzieja nasza 
przerodziła się w coś więcej niż dzisiaj uczyniliśmy.

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 
Starosto, Wysoka Rado, oczywiście serdeczne życzenia, wszystkiego dobrego na 
Święta od klubu radnych Łączy Nas Łowicz i Powiat Łowicki, ale chciałbym 
zaznaczyć jeszcze jedną ważną rzecz, bo mamy koniec roku, poniekąd jest to 
podsumowanie naszej rocznej pracy, ja  chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować naszemu liderowi -  Panu Przewodniczącemu. Naprawdę jest Pan
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osobą wysokiej kultury, zarówno osobistej, jak i politycznej, łączy Pan Radę, nie 
dzieli Pan, za co bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że trzeba brać z Pana 
przykład i jeżeli mają Państwo jakiekolwiek oddziaływanie na naszych kolegów 
z Rady Miejskiej to bardzo bym prosił z nimi porozmawiać w tym zakresie, myślę 
że jest się od kogo uczyć. I to tyle z mojej strony, jeszcze raz wszystkiego dobrego 
na Święta i myślę, że warto iść w tym kierunku, w którym idziemy.

Radny Aleksander Frankiewicz: Jak dobrze, że mam dla Państwa na koniec 
naszej sesji informację, nie tylko skargi i petycje. Proszę Państwa, w imieniu 
reprezentacji nauczycieli Powiatu Łowickiego w piłkę siatkową, bardzo 
serdecznie pragnę podziękować Panu Staroście -  Panu Marcinowi Kosiorkowi i 
Zarządowi Powiatu za pomoc w organizacji uczestnictwa tejże reprezentacji w 
XIV edycji Pucharu Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej. Odbyły się te zawody 
w dniach 24-27 października 2019 roku, o widzę już podgląd, możecie Państwo 
spojrzeć, to są nasi nauczyciele wychowania fizycznego z Powiatu Łowickiego i 
miła informacja bardzo, bo na tych wyjątkowo trudnych zawodach wuefiści 
zdobyli 3 miejsce, czyli podium i myślę, że jeszcze raz, ale dziękujemy tutaj 
szczególnie Zarządowi za pomoc w organizacji, że mogli pojechać, uczestniczyć, 
wziąć udział. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie zwiększył się poziom zawodów, 
wuefiści, nauczyciele opowiadali mi później, poinformowałem o tym później 
oczywiście Pana Starostę i Wicestarostę -  zawody z roku na rok mają coraz 
trudniejszą formułę, bo coraz więcej dobrych zespołów jest, dlatego cieszmy się. 
Podium to podium, bardzo ważne, dlatego dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś wolne 
wnioski? Nie widzę. Ja bardzo dziękuję Radnemu za docenienie mojej pracy. Ja 
muszę powiedzieć w ten sposób, że ja  staram się po prostu kontynuować to, co 
było w radzie, to co było w poprzedniej kadencji, wcześniejszych nie znam 
dlatego, że nie byłem radny, ale muszę powiedzieć, że mamy pewną ciągłość. 
Jako przewodniczący staramy się przynajmniej, żeby łagodzić wszelkiego 
rodzaju spory, które niekiedy występują, ale z drugiej strony powiem w ten 
sposób -  to, że różnica zdań, to że niekiedy dochodzi do takich sytuacji gorących 
to jest uważam, że kwintesencja demokracji. Jedynie na co ja  zwracam uwagę, 
żeby niekiedy troszeczkę hamować język, ale co do samej temperatury i sporów 
uważam, że taka powinna w radzie być. Chcę powiedzieć na zakończenie, że 
jesteśmy w tym takim szczególnym okresie, Pan Starosta złożył życzenia, ja  jako 
Przewodniczący Rady również chciałbym złożyć Państwu życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt, życzę pięknych, rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego 
Narodzenia. Ja chciałem powiedzieć o białych świętach, ale analizuję prognozę 
pogody i jest to dosyć trudne, ale wszystko jest w pogodzie możliwe. Życzę 
również udanych zabaw sylwestrowych, ponieważ ta zabawa przed nami. Jest to
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podsumowanie tego roku, roku myślę, że w większości udanego roku, w którym 
naprawdę udało się zrobić w naszym powiecie bardzo wiele a na nowy rok życzę 
przede wszystkim, żeby udało się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia i 
to, co mi się bardzo podobało odnośnie naszej dzisiejszej sesji to słowo, które 
dość często pada „nadzieja” i ja  jestem przekonany, że ten nowy rok i nasze 
nadzieje z nim związane uda się zrealizować. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego 
i jeszcze raz bardzo dziękuje za owocna i dobrą współpracę w tym roku.

Ad. pkt 28

Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął XVIII Sesję Rady Powiatu 
Łowickiego.

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus-Miterka

Przewodniczący RPŁ 
/-/ Marek Jędrzejczak
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