
PROTOKÓŁ Nr XIX/20 
z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a

Ustawowa liczba Radnych 
Radnych obecnych na Sesji 
Lista obecności 
Wyniki głosowań z Sesji

/Zał. Nr 1/ 
/Zał. Nr 2/

19
18 (nieobecny J. Chudy)

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XV In Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łowicki za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

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

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę 
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

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

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

12. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
13. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad. pkt 1

Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

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

Ad. pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 
udział 18 Radnych, co stanowi ąuorum, przy którym Rada może obradować i 
podejmować prawomocne decyzje.

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? Nie widzę.

Ad. pkt 4

Przyjęcie wniosków do protokołu z X V in  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

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

Ad. pkt 5

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Łowickiego za 2019 rok.

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie z działalności 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2019 
rok. /Zał. Nr 3/

Ad. pkt 6

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2019 rok.
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Inspektor w Wydziale KZJ Ilona Fudała przedstawiła sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Łowicki za 2019 rok. /Zał. Nr 4/

Ad. pkt 7

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander 
Frankiewicz: Szanowni Państwo, to jest jakby ciąg dalszy rozpatrywania petycji, 
pierwsza część była na posiedzeniu naszej sesji grudniowej, teraz druga część.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w 
interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. /Zał. Nr 5/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 
nieobecny J. Chudy/:
Za -  14
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  4
Podjęli Uchwałę Nr XIX/153/2019 RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
/Zał. Nr 6/

Ad. pkt 8

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

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

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja mam pytanie odnośnie, może
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nawet nie chodzi o kwotę 10 000,00 zł -  zwiększenie wydatków bieżących w 
rozdziale 75019 z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Rady Powiatu. 
Jest to nowy twór, który powstał kilka miesięcy temu po burzliwych dyskusjach, 
nie wiem, może ktoś mi odpowie jak on funkcjonuje, chodzi o finanse, na co te 
pieniążki są, bo rozumiem, że to jest zwiększenie a jaka pula tam jest potrzebna, 
do czego te pieniążki są i w jaki sposób od strony finansowej funkcjonuje 
Młodzieżowa Rada Powiatu, bo po raz pierwszy przyznaję się, że pojawiła się 
cyfra tutaj przekazania pieniążków na okoliczność powstania tutaj dla 
Młodzieżowej Rady Powiatu, co w zasadzie de facto nie wiemy co tam się dzieje.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
10 000,00 zł -  Zarząd Powiatu podjął taką decyzję, żeby przekazać Młodzieżowej 
Radzie Powiatu, ponieważ mają kilka pomysłów do zrealizowania. Postaram się 
zaprosić Panią Przewodniczącą na kolejną sesję, żeby przedstawili swoje 
pomysły, ja  nie chce mówić o ich pomysłach, bo mi nie wypada i wtedy będziecie 
Państwo wiedzieli w jaki sposób mają te 10 000,00 zł wykorzystać. 
Przychyliliśmy się do tego, ponieważ mają bardzo dużo fajnych, ciekawych 
pomysłów. Jeżeli młodzież chce w niewielkim powiedzmy dla nas, dla Powiatu 
obciążyć nasz budżet to wydaje nam się, że jest to potrzebne dla wdrażania tych 
pomysłów młodzieży i tak jak powiedziałem, na przyszłą sesję Pani 
Przewodnicząca przyjdzie i opowie o swoich pomysłach co chce zrealizować za 
te 10 000,00 zł.

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ja  bym proponował, żeby chociaż Pan 
nam uchylił trochę rąbka tajemnicy, bo przyjmujemy jednak kwotę z jakimś tam 
pomysłem, dużo pomysłów jest to chociaż kilka Pan powie, nie mówię, że 
wszystkie. Rozumiem, że Zarząd, jeżeli rekomendował to do zmian w budżecie 
to jakąś wiedzę ma, tak.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak po krótce tylko, pierwszym 
pomysłem był wyjazd do zaprzyjaźnionego powiatu tatrzańskiego w celu 
przekonania ich do wdrożenia w ich powiecie także młodzieżowej rady, do 
poznania powiatu i żeby po prostu sfinansować po części ten wyjazd, także 
chcemy, żeby było wydatkowanie przejrzyste i te 10 000,00 zł jest na ten wyjazd. 
Resztę to już Pani Przewodnicząca powie.

Radny Krystian Cipiński: Ja też jestem żywo zainteresowany tematem, bo jak 
Państwo wiedzą dosyć dużo się o tym temacie mówiło i właściwie ja  dużo o tym 
temacie mówiłem. Właściwie to wypadałoby wiedzieć na co te środki są
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przyznawane. Szkoda, że nie jesteśmy zapraszani na posiedzenia Młodzieżowej 
Rady, myślę że można by było wcześniej już zaczerpnąć informacji o co 
konkretnie tutaj chodzi, myślę że można by było działać dwupłaszczyznowo -  i 
zapraszać dorosłych radnych na posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu i vice 
versa, zapraszać już młodzieżowych radnych na posiedzenia dorosłej rady. Gdyby 
tutaj był ktoś z Młodzieżowej Rady to już moglibyśmy dopytać, także proszę o 
wdrożenie takich praktyk z korzyścią dla obu stron. Jeżeli Pan Starosta mógłby 
chodź trochę jeszcze rozwinąć, bo 10 000,00 zł na wyjazd to jednak sporo. Może 
jakieś...

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: 10 000,00 zł na cały rok.

Radny Krystian Cipiński: Ale to działalność będzie polegać na wyjazdach tylko 
do tego zaprzyjaźnionego powiatu?

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Młodzieżowa Rada Miasta tylko do Redy 
po jechała.

Radny Krystian Cipiński: Nie rozumiem, proszę odpowiedzieć do mikrofonu, 
jeśli można, coś więcej.

Radny Krzysztof Figat: Co do tego wyjazdu to ja  myślę, że współpracujemy z 
powiatami zaprzyjaźnionymi i ta współpraca się do tej pory układała bardzo 
dobrze i nigdy nie było takiej potrzeby, żeby przeznaczać na taki wyjazd środków, 
Środek transportu mamy własny, zazwyczaj to było w ramach wzajemności 
przyjmujemy grupę młodzieży z powiatu partnerskiego -  wysyłamy grupę do 
powiatu partnerskiego i tak to się odbywało, także trochę to takie mało zrozumiałe 
a poza tym to dobrze by było, jeżeli przeznaczamy pieniądze, to jakby, nie chodzi 
o kosztorys, chodzi o to, że jeżeli jest ta młodzieżowa rada wybrana, jest 
przewodnicząca, no to wypadałoby chociaż, żebyśmy ją  poznali i dobrze by było, 
żeby przed taką decyzją przekazania środków, bo to nie jest kwestia tego, żeby 
nie przekazywać środków, bądź przekazywać środki, tylko dzisiaj jest to tak 
trochę od drugiej strony -  przekazujemy środki a nie znamy nawet 
Przewodniczącej Rady, nie znamy składu, nie znamy pomysłów a przeznaczamy 
środki. Myślę, że to w drugą s tro n ę . Najlepiej by było, gdyby to akurat zadanie 
zostało z dzisiejszej sesji zdjęte, jeżeli to jest na cały rok no to jest to początek 
roku i nie ma żadnego pośpiechu. Zaprośmy Panią Przewodniczącą, może Pani 
Przewodnicząca przedstawi taki program, że padnie wniosek z sali, żeby to było 
nie 10 000,00 zł a 20 000,00 zł, może być taka sytuacja.
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Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jak już wcześniej 
mówiłem Zarząd podjął taką decyzję, żeby Młodzieżowa Rada mogła dobrze się 
rozwijać i według nas mając pulę w budżecie, którą dysponuje Powiat Łowicki to 
te 10 000,00 zł nie jest żadną kwotą na pomysły Młodzieżowej Rady. Jeżeli 
Państwo chcecie się dowiedzieć jak funkcjonuje Młodzieżowa Rada to Pani 
Przewodnicząca zorganizuje takie spotkanie pomiędzy sesjami i zaprosi Państwa. 
Mam nadzieję, że będziecie Państwo zainteresowani wszyscy i przyjdziecie.

Radny Krzysztof Figat: Nie między, tylko na sesji?

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ale czemu na sesji? To jest Młodzieżowa 
Rada Powiatu -  oddzielny człon.

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, no tak trochę nawet niegrzecznie Pan 
zaczyna odpowiadać, bo „Zarząd podjął taką decyzję”. A dlaczego? ,,A bo tak”. 
No ja  to tak rozumiem, bo myślę, że jeżeli ma Pan więcej informacji to niech nam 
Pan je przekaże, bo jeżeli tylko na ten sam wyjazd, wiemy tutaj, że mamy 
współpracę z powiatami, dobrze nam się układa, mamy swój środek transportu i 
tutaj nie potrzeba przeznaczać było środków bezpośrednio na Radę. My mamy 
zapisane, jeździmy na wyjazdy w ramach wymiany między powiatami i tutaj nie 
ma żadnego problemu. Mamy swoje środki transportu i możemy użyczyć, Zarząd 
może użyczyć środku na wyjazd. Nie musi robić punktu budżetowego. Myślę, że 
będę się upierał, żeby Pan Starosta uchylił nam większego rąbka tajemnicy.

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 
trzeba pamiętać zdecydowanie, że radni Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego 
są uczniami i rzeczywiście, jeżeli propozycja jest międzysesyjnego spotkania to 
tak trzeba przyjąć -  to między innymi do Pana Figata, bo to są uczniowie przede 
wszystkim.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym ad vocem Radnemu 
Śliwińskiemu -  przykro mi, że muszę tak powiedzieć, ale Radny Śliwiński to 
chyba ma bardzo krótką pamięć, bo ja  kilkadziesiąt razy przez ostatnie 6 lat 
słyszałem z drugiej strony siedząc, ,,bo Zarząd tak postanowił i co mi Pan 
zrobisz”?

Radny Michał Śliwiński: Może mam faktycznie słabą pamięć, bo ja sobie czegoś 
takiego nie przypominam, ale Pan, Panie Starosto deklarował dobrą zmianę tak, 
no to miał Pan zmienić te standardy i widzę, że ich Pan nie zmienił, tylko je Pan 
powiela, te które się Panu nie podobały.
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Radny Krystian Cipiński: Właściwie to chciałem tylko powiedzieć, że nie widzę 
nic takiego właściwie niepotrzebnego w tym, żeby zapraszać młodzieżowych 
radnych na nasze sesje, a może będą mieli akurat czas, żeby do nas przyjść, 
zobaczyć, podejrzeć jak pracujemy tutaj, w jaki sposób się dogadujemy i 
komunikujemy w ogóle, to też jest istotne dla młodzieży.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może oglądają.

Radny Krystian Cipiński: Nie oglądają, bo nie ma transmisji, to też chciałem 
zgłosić. Jeżeli chcieliby aktywnie uczestniczyć i na przykład odnieść się do tej 
sprawy to mieliby taką możliwość będąc na sesji, no i w drugą stronę też my 
moglibyśmy być zapraszani. To nie jest nic złośliwego z mojej strony, bo widzę, 
że Pan Wicestarosta cały czas próbuje tutaj coś komentować, interpretować po 
swojemu, jakbym próbował komuś dokuczyć. No ja  nie widzę tutaj takiej intencji 
i takich intencji nie mam. Powiem więcej, nawet i mogliby mieć 20 000,00 zł na 
swoją działalność, czemu nie, tylko dobrze by było wiedzieć co konkretnie 
planują i to tyle, ale widzę, że dzisiaj się nie dowiemy.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 
/Zał. Nr 7/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 
nieobecny J. Chudy/:
Za -  13
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  5
Podjęli Uchwałę Nr XIX/154/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 8/

Ad. pkt 9

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę 
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łowickiego na lata 2020-2023.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 
zmieniającej Uchwałę Nr XVin/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19
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grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów -  pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ zmieniającym Uchwałę Nr XVIU/136/2019 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 9/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 
nieobecny J. Chudy/:
Za -  17
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  1
Podjęli Uchwałę Nr XIX/155/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 
XVin/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 
lata 2020-2023. /Zał. Nr 10/

Ad. pkt 10

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 
sesjami. /Zał. Nr 11/

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może odwołam się do tej formuły co 
zwykle, czyli sprawozdanie Państwo otrzymali i jeśli są pytania to bardzo proszę, 
odpowiemy.

Radny Jerzy Wolski: Chciałbym zapytać, jeśli powiedzmy nie jest to jakaś 
tajemnica, nadanie honorowych wyróżnień statuetkami -  wiemy, że za dwa dni 
będzie ta uroczystość, czy to już teraz mogą paść nazwiska czy się wstrzymamy 
dwa dni?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To znaczy udało nam się do tej pory to 
utrzymać w tajemnicy i byśmy tak chcieli. Tym razem sprawdzimy czy do piątku 
uda nam się to dotrzymać.

Radny Michał Śliwiński: Zaproszenia wysłaliście?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak.
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Ad. pkt 11

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

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 21 grudnia brałem udział w 
spotkaniu opłatkowym służb mundurowych, 4 stycznia uczestniczyłem w Balu 
Studniówkowym I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, 8 stycznia brałem 
udział w II Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego, 9 stycznia brałem 
udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Łowicki Klub Katolicki 
pod patronatem Świętej Wiktorii, 11 stycznia uczestniczyłem w Balu 
Studniówkowym ZSP Nr 2 na Blichu w Łowiczu, 12 stycznia wziąłem udział w 
koncercie finałowym XVII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Domaniewice 2020, 28 
stycznia brałem udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

Ad. pkt 12

Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo Radni, takie czasy są, 
że trzeba się chwalić, więc chcieliśmy się pochwalić -  Zarząd Województwa 
Łódzkiego po bardzo żmudnej, może trochę historii opowiem, bo wniosek 
złożyliśmy na informatyzację szpitala i na początku ten wniosek nie przeszedł, 
mogliśmy się odwoływać, ja rozmawiałem też z Marszałkiem i gdyby nie tutaj 
Sekretarz, który ciągle nas podtrzymywał, żeby walczyć o te pieniądze to może 
byśmy odpuścili, bo było bardzo ciężko, ale udało nam się pozyskać na m.in. 
kupimy 60 nowych komputerów, nowa serwerownia i wszystko co związane z 
siecią informatyczną w szpitalu, 2 322 000,00 zł. Ja tylko powiem, że na początku 
w puli, jeśli chodzi o ten program w RPO było grubo ponad 120 mln zł, różne 
samorządy starały się, my niestety nie a jak wiemy informatyzacja jest warunkiem 
tego, żeby szpitale mogły funkcjonować. Mało tego, dzięki temu po wymianie 
będziemy mogli myśleć o jakichś innowacjach w naszym szpitalu a wiadomo, że 
medycyna nie tylko idzie w tym kierunku, żeby wszystko spinać w systemie 
informatycznym, dlatego bardzo się cieszymy z tych ponad 2 mln zł i czekamy 
na sfinalizowanie, podpisanie już konkretnych umów i przejście już do prac. 
Będzie Centralna Izba Przyjęć, rejestratornie też za te pieniądze zrobimy, także 
cały czas pracujemy nad tym, żeby udoskonalać to, co jest w naszym szpitalu i
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walczymy o niego.

Radna Katarzyna Słoma: Szanowny Panie Starosto, Szanowni Państwo, w 
imieniu Klubu Radnych Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki chcielibyśmy zgłosić 
interpelację. /Zał. Nr 12/ Jednocześnie gratulujemy akcji z Wydziału Ochrony 
Środowiska związanej z wymianą makulatury na choinki. Myślę, że tutaj ten 
Wydział, jeżeli by Zarząd zarekomendował mógłby znaleźć środki na taki 
butelkomat, idealnie by się to wpisało w takie działanie, także my ze swojej strony 
bardzo prosimy o taki butelkomat.

Radny Krystian Cipiński: Ja jeszcze chciałem się przypomnieć w temacie 
defibrylatorów AED, czy może pilotażowo jeden udałoby się zakupić d 
Starostwa? Ja wiem, że zaraz zostanie odbita piłeczka, że potrzeba osoby, która 
potrafi, jest przeszkolona w użytkowaniu takiego defibrylatora, ale zastanawia 
mnie w jaki sposób takie defibrylatory funkcjonują np. w metrze, w 
ogólnodostępnych przestrzeniach, gdzie nikt przy tym nie stoi i nie czeka by 
kogoś ratować - zdążyłem się zorientować, to po prostu prowadzi za rękę 
użytkownika, także polecam uwadze, szczególnie, że jest dużo programów, które 
takie defibrylatory dofinansowują. Zauważyłem, że w powiecie wiele jednostek 
OSP poradziło sobie z zakupem takich sprzętów właśnie z dofinansowań 
zewnętrznych, także dobrze by było, żeby w Starostwie też pilotażowo chociaż 
jeden taki zafunkcjonował. Chciałbym również zapytać o CUW, czy coś więcej 
można by było już powiedzieć o Centrum Usług Wspólnych? Ja wiem, że to może 
trochę wcześnie, ale jak wygląda zawiązywanie tej komórki?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy jeśli idzie o CUW to od wczoraj 
tam niewiele się zmieniło, no bo wczoraj też to pytanie padło na komisji, tzn. 
CUW rozpoczął swoją działalność, w tej chwili trwa dogrywanie, te CUW-y w 
różny sposób pracują w całej Polsce, chociażby w Żyrardowie jest też straż 
miejska w CUW-ie. Nasz CUW ma na razie inny charakter, trwa docieranie się, 
obiegu dokumentów i współpracy między dyrektorami, to są naprawdę pierwsze 
tygodnie funkcjonowania. Priorytetem było oczywiście załatwienie wszelkich 
formalności związanych z bankiem, kontami bankowymi, upoważnieniami 
nowymi, no taka proza życia codziennego, kiedy powstaje nowa instytucja. 
Myślę, że tak naprawdę o CUW-ie będzie można powiedzieć nie wcześniej niż 
chyba we wrześniu cokolwiek, czy to zagrało. No na razie jest takie trochę 
wszystko co nowe wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego i wszystko co nowe 
jest czasami trudno przyswajalne. Są oczywiście jakieś tam problemy związane z 
tym, że trzeba wprowadzać nowe rozwiązania nieznane czy słabo znane, ale
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myślę, że tak jak mówię, we wrześniu będziemy mogli ocenić w jaki sposób 
wdrożony został CUW na tym pierwszym etapie jaki zaplanowaliśmy. Jeśli zaś 
chodzi o pozostałe pomysły Klubu Łączy nas Łowicz to na pewno głęboko 
pochylimy się nad nimi, przeanalizujemy te sprawy i damy odpowiedź.

Radny Krystian Cipiński: Jeszcze pytanie, już zagajam w tym temacie na 
poprzednich sesjach: czy jakieś kroki poczynione zostały w stosunku do remontu 
Komendy Powiatowej Policji? Ja wiem, że to nie jest jednostka, która tak 
bezpośrednio pod powiat podlega, ale na pewno mogą Państwo lobbować za tym, 
żeby te środki popłynęły z Komendy Głównej, także czy coś się zadziało?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No to już odpowiadam, w tej chwili w 
Policji występuje, o ile dobrze się orientuję, zmiana Komendanta Głównego i tutaj 
bez Komendanta Wojewódzkiego na razie nic nie możemy zrobić. Komendant 
tak, jak powiedziałem, chyba to było w listopadzie albo w październiku był 
Komendant Wojewódzki i powiedział, że jako priorytet w najbliższych tam 2-3 
latach chce, aby z tego co będzie nowe w województwie, żeby powstała nowa 
komenda, myślę że to tez potrzeba współpracy miasta, dlatego że trzeba znaleźć 
działkę, miejsce, jak choćby w Skierniewicach, które nie byłoby uciążliwe dla 
mieszkańców, że tam jest ten ruch samochodów a żeby wszyscy byli zadowoleni, 
że tak powiem. Moim zdaniem takim miejscem jest właśnie tam w okolicach sądu 
dlatego, że tam jest wszystko, i prokuratura i sąd, ale czy to się uda to zobaczymy. 
Na razie Komendant Wojewódzki jakby w tym roku jeszcze nie rozmawialiśmy 
z nim, ale myślę, że gdy będzie okazja to na pewno przypomnimy mu o tym 
temacie czy jeżeli będziemy w Warszawie w MSWiA, jeżeli zdarzy się taka 
sytuacja to też.

Radny Krzysztof Figat: Chciałbym zapytać kiedy zakończy się remont 
biblioteki w I LO -  to jedno pytanie i drugie pytanie to jest takie, czy mamy 
wiedzę już co do kosztów jakie poniesiemy w 2020 r. na uruchomienie CUW-u, 
czyli wszystkie te rzeczy związane ze zwolnieniami, z odprawami, z zakupami 
wyposażenia itd.?

Radny Krzysztof Górski: Ja mam pytanie, kiedy faktycznie skończy się remont 
Oddziału Dziecięcego, kiedy będą łóżka, kiedy będzie można tam przyjmować 
pacjentów? W ostatnim tygodniu bywam po 3 razy dziennie w tym szpitalu to 
wiem i patrzę na te puste piękne ściany i piękne pomieszczenia, ale Oddział jest 
dalej nieczynny. I drugie pytanie mam, ja  wstępnie pytałem się o to na Komisji 
Rozwoju, ale powiem Państwu szczerze, ponieważ koło paszami te obydwa
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przejazdy pod torami są zamknięte i bardzo ciężki sprzęt pracuje przy kanalizacji 
a przypominam, że jest to nasza powiatowa droga, chciałbym się spytać czy ktoś 
też z naszej strony pilnuje, nadzoruje, koordynuje to co się dzieje od ulicy 
Klickiego do końca wsi Zielkowice - to jest tragedia, zwały błota są nawożone w 
pierwszej części przez kolejarzy, w drugiej części przez meliorantów, ciężkie 
samochody jeżdżą nie tylko po ulicy, ale i po chodniku, który był wzdłuż naszej 
drogi zrobiony i ja nie wiem, jak kanalizacja będzie skończona jak potężne koszty 
będą, żeby naprawić tą drogę i ten chodnik. To jest wszystko zniszczone dzisiaj, 
wygląda to okropnie i prosiłbym, żeby ktoś się tym zainteresował, bo na Komisji 
Rozwoju zdawkowo było odpowiedziane, ale na dzień wczorajszy i dzisiejszy to 
tam jest strach przejechać.

Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
odpowiadając na pytanie Pana Radnego Figata chciałbym poinformować, że 
jeżeli chodzi o koszty Centrum Usług Wspólnych to na pewno nie będę wyższe 
niż te, które do tej pory powiat ponosił w swoich jednostkach, czyli w szkołach. 
Oczywiście spodziewamy się oszczędności, ale na dzisiaj za wcześnie mówić o 
konkretach. Na pewno kwestia związana z pierwszymi zakupami z 
dostosowaniem, czyli takim drobnym remontem, będzie zawierała się w tych 
wszystkich kosztach, które i tak bez zmiany, jakby nie powstał CUW powiat by 
ponosił, czyli to jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o I LO to mamy do 
czynienia z dwoma remontami: pierwszy dotyczy kwestii biblioteki, drugi 
dotyczy sali dla cyberklasy mówiąc tak ogólnie i część tych remontów została 
wykonana a w tej chwili Pani Dyrektor z tego co wiem robi rozeznanie, na bazie 
którego będzie wyłaniała podmiot, który wykończy do mniej więcej połowy roku 
kwestie tego remontu.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja odpowiadam Radnemu Krzysztofowi 
Górskiemu: chcielibyśmy w połowie lutego otworzyć Oddział Dziecięcy, w tej 
chwili jesteśmy w procedurze chyba już ostatnich szafek i łóżek do tego Oddziału. 
Jeżeli chodzi o tą drogę to myślę, że Pan Radny też często widuje się z Wójtem 
Barylskim, także myślę, że rozmawiać trzeba, zresztą rozmawiamy z Panem 
Wójtem i jest kilka pomysłów na to. Dopóki się nie dogadamy to myślę, że nie 
ma sensu o tym mówić a jeżeli idzie o to kto kontroluje to jest to Powiatowy 
Zarząd Dróg, to się tym zajmie.

Radny Krzysztof Figat: Mi w I LO chodziło głównie o bibliotekę, ponieważ za 
chwile są matury i aby patrzeć a młodzież na dzisiaj nie może z tej biblioteki 
korzystać, jest to uciążliwe.
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Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XIX Sesji Rady 
Powiatu Łowickiego.
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