
PROTOKÓŁ Nr IV/19 
z obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

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

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

19
19
/Zał. Nr 1/ 
/Zał. Nr 2/

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z II i III Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2018 rok.

8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją -  budowa MOS w Kiernozi.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Łowiczu powołanej uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 
2019-2021 „Razem Bezpiecznej”.

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne 
i zdrowotne.

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

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

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

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

16. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1

Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

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

Ad. pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Ad. pkt 3

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

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

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, chciałbym prosić o



rozszerzenie porządku obrad o informację na temat naboru na nowe stanowisko 
kierownicze w Starostwie Powiatowym, chodzi konkretnie o zastępcę dyrektora 
Wydziału Organizacyjnego. Poprosiłbym o umieszczenie tego punktu pod pozycją 
14 dzisiejszego porządku obrad.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie ma problemu, w sprawach różnych bez 
wprowadzanie punktu pełnej informacji udzielę, ale jeżeli Pan Radny podtrzymuje 
to też rozumiem.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński 
podtrzymuje ten wniosek?

Radny Krystian Cipiński: Jeżeli Pan Starosta wyraził taką chęć i informacja 
znajdzie się w sprawach różnych to nie będę podtrzymywał tego wniosku, poproszę 
o udzielenie szczegółowej informacji w sprawach różnych od razu na początku.

Ad. pkt 4

Przyjęcie wniosków do protokołów z II i III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z II Sesji RPŁ został 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. 
Protokół z III 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 2018 rok.

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie z działalności 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2018 rok. 
/Zał. Nr 3/

Ad. pkt 6

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.

Pracownik CKTiPZŁ w Łowiczu Tomasz Dróżka przedstawił informację o 
działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/



Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, chciałabym zadać pytanie, 
aczkolwiek wiem, że dla Pana Tomasza Dróżki może to być no niekomfortowa 
sytuacja, ponieważ w roli pracownika występuje, może Pan Tomasz nie będzie znał 
odpowiedzi na wszystkie pytania, ale chciałam o jedną rzecz zapytać. We wrześniu 
2018 roku jest wpisane takie wydarzenie, jak: Wyjazd delegacji reprezentującej 
Centrum Promocji do Sztokholmu na dni obchodów 100 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Chciałabym zapytać czy tutaj był jakiś dodatkowy 
koszt ze strony Centrum czy to był wyjazd w pełni zorganizowany przez inną 
instytucję, jak to wyglądało? Bo widzę, że jest to nowa rzecz w kalendarzu, także 
chciałabym zapytać.

Pracownik CKTiPZŁ w Łowiczu Tomasz Dróżka: Tak, Centrum poniosło koszt 
wynagrodzenia dla kapeli ludowej, która do tego Sztokholmu pojechała, to były 3 
osoby, innych kosztów nie było.

Ad. pkt 7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2018 rok.

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łowicki za 2018 rok. /Zał. Nr 5/

Ad. pkt 8

Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją - budowa MOS w Kiernozi.

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske przedstawił sprawozdanie ze stanu prac 
nad inwestycją - budowa MOS w Kiernozi. /Zał. Nr 6/

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Jeszcze tak nawiązując do naszego tutaj 
spotkania na Komisji Budżetu i Finansów chciałem jeszcze dodać tylko to, czego w 
tej informacji nie ma, że początkowo przed termomodernizacją w ramach tego 
pierwszego projektu, szacowana wartość całości robót, wszystkich robót od 
początku inwestycji, od projektu przygotowania poprzez wnioski i nadzory



inwestorskie, to była kwota 4 414 461,51 zł, natomiast po zwiększeniu tego zakresu 
o te roboty termomodernizacyjne i włączenie tego drugiego wniosku, całość robót, 
znaczy jesteśmy jeszcze w trakcie tych postępowań związanych z dotacjami, a więc 
ta ostateczna kwota będzie po zakończeniu postępowań, natomiast w tej chwili to 
co mamy skończone oraz te jeszcze kilka postępowań, które dotyczy wykonania 
dostaw, to jest kwota w tej chwili 5 117 419,53 zł.

Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, byliśmy my z Komisją Gospodarczą tam 
wielokrotnie - w momencie, kiedy się zaczynała ta inwestycja, byliśmy ostatnio 
miesięcy temu kilka, jak już w zasadzie etap taki końcowy był, ale takie pytanie, 
nawet nie o te cyferki, które przed chwilą Pan przedstawił, ale nam pracownicy 
zwrócili uwagę, my z Komisją też zwróciliśmy uwagę na szatnię. Pamięta Pan 
Panie Dyrektorze?

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Tak.

Radny Jerzy Wolski: Że mała, maluczka i mówić sobie inaczej urąganie, kwestia 
tam kuchni, że może coś trzeba będzie poprawić, zmienić. Czy coś w tej kwestii 
będzie robione, rzecz jedna i jeszcze kwestia infrastruktury sportowej, może 
boiska? To są takie pytania powiedzmy poza tą budowlą, ale faktycznie tą szatnię 
my pamiętamy i pamiętamy słowa, które pracownicy nam powiedzieli na do 
widzenia.

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Więc tak, jeżeli chodzi o szatnię - 
wskazaliśmy miejsce, tak sobie troszeczkę pozwolę, jeżeli byśmy traktowali, że to 
jest nasze skrzydło frontowe, stare, które podlegało przebudowie, w tej części była 
ta stołówka, część sanitarna a tutaj była ta kuchnia, która jest wtedy jeszcze nie 
zrobiona i teraz tu rozbudowaliśmy nasze skrzydło. W tej strefie wcześniej były 
pomieszczenia biurowe, tu jest pokój narożny, który dopóki nie było administracji 
to było tam biurko i Pani siedziała, pokój biurowy, natomiast zostało zrobione 
przejście między starą częścią a nową i tutaj jest zrobione teraz dodatkowe 
przejście i ten pokój stał się pokojem przechodnim, a więc on już nie może 
korzystać na żadne takie pomieszczenie biurowe i tu proponowaliśmy zrobić tą 
szatnię a tutaj mamy wejście główne, także z tego pomieszczenia, które już jako 
biurowe nie powinno być pokojem przechodnim a tą funkcje pełni troszeczkę, jako 
komunikacja, także ten pokój został, ale on jest bardzo blisko wejścia i myślę, że 
tutaj byłoby świetne miejsce, to miejsce zaproponowaliśmy na szatnię. Natomiast



na etapie projektowania rozmawialiśmy właśnie na temat tej szatni, natomiast ta 
wersja ekonomiczna projektu była robiona, natomiast stanowisko projektanta było 
takie, że skoro to jest internat i przebywają osoby - tylko mieszkańcy 
Młodzieżowego Ośrodka, więc każdy z nich ma u siebie w pokoju jakąś tam 
szafkę, to miejsce jak gdyby młodzież ma, natomiast potem jak gdyby życie 
weryfikuje i chodzi o to, że jeżeli w czasie zajęć czy jest w-f czy jest wyjście to 
wtedy nauczycielom dużo łatwiej jest z tej szatni skorzystać niż ta młodzież by 
miała gdzieś tam po tych pokojach się rozchodzić i stąd była ta uwagą jak gdyby, 
że ta szatnia by znacznie ułatwiała organizację zajęć. Natomiast ten pokój został 
wskazany, myślę że bardzo dobre miejsce, zamiast pokoju biurowego, 
administracja przeniesiona, przejście jest blisko do wyjścia głównego, także tutaj to 
zostało wskazane, jako ta szatnia. Natomiast jeżeli chodzi o boisko - boisko, jako 
taki element sportowy nie wpisywał się w projekt i gdybyśmy tam chcieli zrobić, 
owszem ale za nasze jak gdyby własne pieniądze, natomiast podczas rozbudowy 
zagospodarowanie terenu, czyli cały ten obszar, działki, wtedy na tym etapie 
spełniały kryteria i był to środek kwalifikowalny, więc udało nam się to 
zagospodarowanie, czyli i budynek i szkoła, cała działka zostały jak gdyby 
wspólnymi środkami to zrealizowane, natomiast jeżeli to byśmy, tak też obrazowo 
może, tu mamy skrzydło frontowe i to skrzydło rozbudowy i to jest ten obszar, w 
którym to było stare skrzydło całe wtedy zrobione to w tej chwili to 
zagospodarowanie tak zostało zorganizowane, że mamy alejkę z ławeczkami 
wzdłuż tego skrzydła nowego, tutaj mamy stoły do ping - ponga, piłkarzyki i 
szachy, w tej części strefy, czyli wiele takich gier zespołowych, tu u góry mamy 
miejsca parkingowe i istniejący budynek gospodarczy, który został i zrobione 
nasadzenia, które są tutaj wzdłuż ogrodzenia. I cały ten teren jest przygotowany, 
posiana trawa, także poza projektem jest taka możliwość, żeby to boisko czy 
miejsce na gry zespołowe, coś zorganizować. Natomiast oficjalnie boiska nie 
wchodziły, jako element projektu i stąd jak gdyby na ogólnym etapie 
zagospodarowania ten teren zrekultowaliśmy, ta rozbiórka to wszystko to były 
środki kwalifikowalne i tu mamy już uszykowany teren, gdzie to już jest tak 
naprawdę kwestia dwóch bramek, malowania linii, jeżeli do siatkówki to tylko 
wyposażenia i można sobie wtedy już zorganizować, jeśli chodzi o jakiś plac. 
Natomiast jeżeli chodzi o stołówkę, no jest to obszar w skrzydle frontowym, ta 
wschodnia strona jest tu gdzieś obszar około 200 m2, natomiast ani jeden projekt 
ani drugi projekt w ten obszar się nie wpisywał. W pierwszym projekcie był nacisk



na ucznia do tego stopnia, że jeżeli w projekcie umieściliśmy komputery na 
przykład dla sekretariatu no to zostało to nam wyłączone z tego wniosku, ponieważ 
uznano, że jest to sekretariat, sprzęt nie służy bezpośrednio uczniom, dlatego on nie 
podlega dotacji. I takie samo stanowisko było, jeżeli chodzi o stołówkę, bo i 
stołówka i kuchnia no próbowaliśmy zgłaszać i stanowisko instytucji zarządzającej 
było takie, że skoro na stołówce przebywają uczniowie, tam posiłki konsumują, to 
w ten obszar się wpisuje w ten projekt a skoro kuchnia, uczniowie bezpośrednio na 
kuchni nie przebywają, traktowane było, że to nie jest element, który podlega, 
spełnia oczekiwania tego wniosku a więc z pierwszego wniosku ten obszar wypadł. 
Jeżeli chodzi o drugi obszar to skorzystaliśmy może o tyle, że wchodziły prace 
termomodernizacyjne a więc rzeczami kwalifikowalnymi w tym wniosku były 
rzeczy dające tą oszczędność energii, czy cieplnej czy elektrycznej i w związku z 
tym całe skrzydło frontowe jest ocieplone, wymienione jest centralne ogrzewanie, 
instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, ciepła i zimna woda i wymienione 
okna - to, co dawało ten efekt ekologiczny to te czynności podlegają dotacji, 
pozostały obszar nie. Czyli na tym obszarze kuchni w tej chwili, no mamy 
docieplone ściany, mamy docieplony strop, mamy nowy dach nad tą częścią i 
wymienione instalacje wewnętrzne i właściwie został ostatni kawałek 200 m2 z 
całego kompleksu, które jeżeli rozważamy z własnych środków, ponieważ w żaden 
ten unijny program się nie wpisuje, być może pojawi się program krajowy, który 
tam pozwoli troszeczkę środków pozyskać, ale to dopiero ten program wchodzi na 
rynek w 2019-2023, być może tu się uda, a jeżeli nie to byśmy musieli ewentualnie 
to robić z własnych środków. Natomiast myślę, że jest to ok. 200 m2 i wartość 
robót to byłby rząd ok. 200 tys. zł do dokończenia, jeśli myślimy o nowym, nowe 
wyposażenie, nowe naczynia, piekarniki to też by było ok. 200 tys. zł, także gdyby 
była wola dokończenia to ok. 400 tys. zł i wtedy już byśmy mieli cały kompleks, 
wszystkie obszary zamknięte. W ramach tego pierwszego projektu termin do 
kwietnia jest, natomiast jeszcze tam zostały komputery, kilka takich zwykłych do 
wyposażenia i musimy do końca marca jakby rozstrzygnąć i potem mamy kwiecień 
jeszcze na rozliczenie, do końca kwietnia musimy ten projekt zamknąć. Cały 
projekt termomodernizacji mamy do czerwca 2020, natomiast w 2018 roku 
wszystkie prace termomodernizacyjne wykończyliśmy i te 375 tys. zł to będzie 
refundacja w ramach tego projektu drugiego już.

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado,



Panie Dyrektorze, dziękuję bardzo serdecznie za sprawozdanie. W trakcie 
referowania sprawy inwestycji MOS w Kiernozi zabrakło mi troszeczkę zdjęć i 
projektów i właśnie później mieliśmy przykład, że jednak przydałoby się pokazać 
może projekt, może jakąś wizualizację, więc gdyby Pan Dyrektor czymś takim 
dysponował to bardzo bym prosił o rozesłanie, może inni radni też by chcieli, ja na 
pewno bym poprosił i poprosiłbym też o możliwość wizytacji ośrodka, jeżeli 
byłaby taka możliwość.

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Komisje są, mają wyjazdy, ale na 
pamięć nie znam składów wszystkich komisji, natomiast wyjazdy komisji są 
organizowane do MOS-u.

Radny Krystian Cipiński: Także Komisja Edukacji bardzo chętnie zgłasza 
gotowość do wyjazdu takiego i jednocześnie interesowałoby mnie takie 
zestawienie, jak ta inwestycja postępowała wizualnie, czyli zdjęcia przed, po...

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Ten postęp jest na naszej stronie 
internetowej, to są środki unijne, więc mamy obowiązek promowania tej inwestycji 
i na naszej stronie tam z każdego jakiegoś elementu są. Natomiast tutaj oczywiście 
jakąś taką prezentację z tymi może też i datami od wykopu, od początków tej 
inwestycji do tego etapu, który mamy w tej chwili oczywiście zostanie 
przygotowana.

Radny Krystian Cipiński: Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, także poprosiłbym 
o coś takiego, jeżeli można i jeżeli jest dostępna wizualizacja czy też projekt to też 
bardzo chętnie bym coś takiego przyjął. Wiem, że po prostu bardzo dużo tam się 
zadziało i jestem dosyć ciekawy i zainteresowany.

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Ta wizualizacja na naszej stronie 
internetowej jest dostępna, natomiast to się poskłada, żeby może nie szukać po 
kawałku.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja chciałbym tylko poinformować, że tutaj 
jesteśmy na stałych łączach z Panem Dyrektorem co do ośrodka w MOS w 
Kiernozi, także wizytacja ma być zaplanowana w lutym albo na początku marca, 
więc każdy będzie mógł zobaczyć, więc podamy wcześniej oczywiście informację, 
a jeżeli jakiś radny miałby wcześniej chęć obejrzenia MOS-u jak wygląda tam 
praca, to zapraszam, może przyjść tutaj do mnie do Starostwa i pojedziemy razem.



Jeżeli to jest pilne to mówię, nie ma żadnego problemu, możemy pojechać 
wcześniej, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Co do dalszych prac w MOS w Kiernozi to 
chciałbym powiedzieć, że są dostępne, jak już Pan Dyrektor powiedział, w 
przyszłorocznym budżecie marszałkowskim dofinansowania takich właśnie 
ośrodków będą, będziemy myśleć czy nie skorzystać z nich na przykład właśnie na 
budowę boiska, ale także chciałbym zwrócić uwagę, że w naszych szkołach 
średnich ponadgimnazjalnych i liceach, w każdej prawie ze szkół, jak każdy sobie 
przeanalizuje, infrastruktura sportowa jest na niezadowalającym poziomie i dlatego 
też musimy zwrócić uwagę, żeby poprawić boiska sportowe na przykład przy 
szkołach, czy to licea czy szkoły ponadgimnazjalne. Dlatego jeżeli chodzi o MOS 
od razu mogę też powiedzieć, że Pan Dyrektor według nas - Zarządu i pewnie też 
według wszystkich radnych jest perfekcjonistą, bardzo dziękuje i przepraszam za 
ten uśmiech, ale szczerze mogę powiedzieć, że wywiązuje się Dyrektor, jak i 
Wydział w 100% z planów. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej.

Radny Piotr Gołaszewski: Ja poproszę, jeśli można Panie Przewodniczący o 5 
minut przerwy.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w 
obradach IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:10 wznowił obrady IV 
Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 9

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w 
składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 
2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu.

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.



Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
chciałbym zaproponować w to wykropkowane miejsce, aby wpisać nazwisko 
Wicestarosty Piotra Malczyka. Jesteśmy ludźmi, docieramy się, sprawdzamy, 
pracujemy ze sobą krótko, ale naprawdę jego zaangażowanie w sprawę szpitala, 
wiedza i kompetencje są duże, dlatego tak postanowiłem Szanowną Radę poprosić 
o to, aby zaakceptowała tą kandydaturę.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o opinię Komisji Zdrowia.

Radny Krzysztof Dąbrowski: Musimy teraz przerwać i zrobić posiedzenie 
Komisji, bo Komisja tego nie opiniowała.

Radny Krzysztof Figat: Opiniowała, tylko bez osoby.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:15 ogłosił przerwę w 
obradach IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:20 wznowił obrady IV 
Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o opinię Komisji Zdrowia.

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

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr 
X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie 
powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 7/

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

Za -  19
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr IV/33/2019 RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie 
osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej 
Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w



sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
/Zał. Nr 8/

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja chciałbym tylko podziękować 
wszystkim za poparcie i oczywiście będę starał się jak najlepiej wykonywać swoje 
obowiązki.

Ad. pkt 10

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 
,,Razem Bezpieczniej”.

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie 
Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej".

Radny Zbigniew Kuczyński: Jak można Pana zapytać, może będzie Panu trudno 
odpowiedzieć na moje pytanie, szybciej lekarz weterynaryjny by odpowiedział: 
ostatnie doniesienia - czy ubojnie w Powiecie Łowickim też kontrolujemy pod 
względem jakości wołowiny, która ostatnio jest...

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Nie ma żadnej ubojni w Powiecie 
Łowickim.

Radny Zbigniew Kuczyński: Nie ma, no to cieszę się bardzo.

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

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 
Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 
w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej"./Zał. Nr 9/



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

Za -  19
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr IV/34/2019 RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej". 
/Zał. Nr 10/

Ad. pkt 11

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne.

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, zaproszeni goście, w roku ubiegłym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
projektu „Rodzina z przyszłością", na początku stycznia otrzymaliśmy pismo, że 
komitet oceny projektów pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek i do podpisania 
umowy potrzebna jest uchwała odpowiedniego organu dysponującego budżetem o 
zatwierdzeniu projektu i dlatego projekt tej uchwały. Projekt „Rodzina z 
przyszłością" kierowany jest do funkcjonujących na terenie powiatu rodzin 
zastępczych i przebywających w nich dzieci, ale także dla dzieci biologicznych 
rodzin zastępczych. W sumie objętych pomocą będzie 127 osób, projekt będzie 
realizowany od 1 marca roku bieżącego do 31 grudnia 2021 r. Ogólna wartość 
projektu 1 878 264,00 zł, w tym dofinansowanie 1 596 511,00 zł, poniesiemy też 
stosowny wkład własny w postaci świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, które i tak wypłacamy, także nie będzie tu konieczności znalezienia 
dodatkowych środków finansowych. Krótko powiem, że w ramach projektu 
zatrudniony będzie psycholog, logopeda, pedagog, będą szkolenia jednodniowe, 
kilkudniowe, m.in., FAZ, wypalenie zawodowe, trauma. Będą też korepetycje z 
języka angielskiego, matematyki, feryjne wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne, 
grupa wsparcia, zorganizujemy też dni rodzicielstwa zastępczego, będą zajęcia



korekcyjno-kompensacyjne, terapia psychologiczno krótkoterminowa i mniej 
więcej w każdym roku te zadania będą powtórzone. Szanowni Państwo, chciałem 
przeprosić, bo w podstawie prawnej trafił się błąd, właściwie chochlik drukarski, 
także proszę przyjąć tą uchwałę z tą poprawką. Za tą pomyłkę przepraszam.

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie zatwierdzenia projektu „Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne.

Radny Piotr Gołaszewski: Takie mam pytanie do Pana Dyrektora, takie 
techniczne może bardziej. Panie Dyrektorze, czy do zarządzania tym projektem 
będą zatrudnieni pracownicy PCPR-u?

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak.

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 w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością" w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, konkursRPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, PoddziałanieIX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 11/

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

Za -  19
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr IV/35/2019 RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu „Rodzina z 
przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18,
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 12/



Ad. pkt 12

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

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Szanowni Państwo, w projekcie Uchwały, 
który Państwo otrzymaliście wkradł się mały błąd rachunkowy, rezerwa ogólna 
wynosi 281 100,00 zł a nie 293 100,00 zł, za błąd bardzo serdecznie przepraszam, 
nie uwzględniliśmy jednej zmiany.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, bo mamy styczeń i tutaj już 
zwiększamy rezerwę ogólną. Czy można dowiedzieć się, na jakim poziomie była 
wykorzystana do tej pory ta rezerwa i dlaczego zwiększamy tą rezerwę do takiej 
kwoty?

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Rezerwa była teraz wykorzystana w 
wysokości 12 tys. zł, natomiast zwiększamy ją w związku z tym, iż przyszły środki 
z Funduszu Pracy i tylko w wysokości 218 100,00 zł i z tej kwoty 90 tys. zł zostało 
przeznaczone na świadczenia dla wychowanków domów dziecka, natomiast 
pozostałą część Zarząd przeznaczył na rezerwę i w związku z tym jest zwiększona 
rezerwa.

Radny Michał Śliwiński: Dobrze usłyszałem, mamy ta rezerwę, która była - 100 
tys. zł i została wykorzystana w całości do końca stycznia?

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Rezerwa została tylko w wysokości 12 tys. 
zł, natomiast została zwiększona w związku z tym, że otrzymaliśmy środki z 
Funduszu Pracy, czyli różnica między tym co było i 12 tys. zł i powiększona o 
środki, które zostały z tych środków, które otrzymaliśmy z Funduszu Pracy.

Radna Katarzyna Słoma: Mam 2 pytania: w załączniku nr 4, w zestawieniu zadań 
inwestycyjnych jest informacja o zakupie domków wystawienniczych, 
charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury i chciałabym zapytać czy jest ten 
zakup w jakiś sposób dofinansowany czy jest to jakiś projekt, który aktualnie 
umożliwi zakup tych domków wystawienniczych. I w załączniku nr 6, także w



dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego znalazłam informację na temat dotacji 
celowej w wysokości 10 tys. zł na działania na rzecz upowszechniania rozwoju 
turystyki. Czy jest to jakieś konkretne działanie? Jeżeli mogłabym więcej 
informacji to byłabym wdzięczna.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o te domki to dofinansowanie jest 
z LGD a to pytanie do poprzedniego Zarządu bardziej, my to po prostu 
odziedziczyliśmy. Takie samo pytanie byśmy na miejscu Pani Radnej zadali.

Radny Krzysztof Figat: Tak, pisaliśmy projekt w ramach LGD na takie domki 
wystawiennicze, tak żeby przy prowadzeniu imprez masowych zabezpieczyć te 
stoiska w sposób ucywilizowany, jednakowy. Dostaliśmy dofinansowanie, trudno 
mi jest powiedzieć w tej chwili na jakim poziomie, natomiast jest to 
współfinansowane z LGD, do której należymy.

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja wczoraj 
mówiłem co prawda o tym na Komisji Budżetowej, ale chciałbym spytać się, 
dlaczego mamy tak wysoką rezerwę ogólną - 281 tys. zł? Ta rezerwa na ogół, jak ja 
pamiętam nie przekraczała 150 tys. zł, w tej chwili jest 281 tys. zł a jak się 
dowiedzieliśmy wczoraj była jeszcze większa. Diabeł śpi w szczegółach. Ja 
chciałbym Państwu taką anegdotę podać, że jeżeli ktoś by się kogoś spytał czy lwa 
można nauczyć czytać no to każdy powiedziałby, że nie, natomiast lew to jest takie 
rzeczywiste zwierzę, nauka czytania to jest taka rzeczywista rzecz, którą wszyscy 
pamiętamy ze szkoły, natomiast jak się te dwie rzeczy połączy no to wiadomo, że 
lwa czytać nie można nauczyć. Dlatego prosiłbym, aby Zarząd dał mi na piśmie 
informację w jaki sposób ma zamiar tą rezerwę ogólną wykorzystywać, bo dzisiaj 
po zatwierdzeniu tej uchwały, bo oczywiście będę głosował za, nie będę robił tak, 
jak opozycja do tej pory, że albo się wstrzymywała albo była przeciw przy 
uchwałach budżetowych. Chciałbym, żeby wyjaśniono mi na piśmie, jak Zarząd 
ma zamiar zagospodarować ta rezerwę ogólną.

Radny Janusz Michalak: Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, ile powinna wynosić 
rezerwa ogólna?

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Od 0,1 do 1%.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko, o ile dobrze pamiętam to Radnemu 
Górskiemu chciałem odpowiedzieć, bo my podobne pytanie zadaliśmy 6 lat temu



to jakby Pan Radny przypomniał sobie, jaką usłyszeliśmy odpowiedź.

Radny Krzysztof Górski: Nie ja byłem w Zarządzie.

Radna Katarzyna Słoma: Jeżeli bym mogła jeszcze raz chciałabym wrócić do 
pytania, bo było jeszcze jedno pytanie o tej dotacji celowej.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Co roku w uchwale budżetowej 
przeznaczamy kwotę na dotację w ramach konkursu organizowanego przez 
Wydział Edukacji w ramach pożytku publicznego, także to jest ta dotacja celowa 
dla instytucji i to będzie w formie ogłoszenia, także tak, jak zawsze co roku 10 tys. 
zł.

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 13/

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

Za -  19
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr IV/36/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 14/

Ad. pkt 13

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. 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 r. 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 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 15/

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

Za -1 9
Przeciw -  0
Wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr IV/37/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 11/20/2018 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 16/

Ad. pkt 14

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 
sesjami. /Zał. Nr 17/

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Proszę o pytania, ewentualnie jeśli są to 
odpowiem.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, przyjęto informację dotyczącą wyboru 
Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i mam pytanie: kto został tym partnerem?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jedyna oferta, jaka wpłynęła na partnerstwo 
to Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,,Ja Ty My".

Radny Michał Śliwiński: I jeszcze tak, powołanie dyrektora CKTiPZŁ w 
Łowiczu, na jakich zasadach został powołany dyrektor? Bo z tego co przeglądałem 
to nie widziałem żadnego naboru na konkurs na dyrektora.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Do instytucji kultury nie jest potrzebne 
rozpisywanie konkursu. Ja myślę, że sytuacja, jaka jest w Centrum wymagała 
szybkiego podjęcia decyzji, jaka była, ponieważ kończyło się pełnienie 
obowiązków przez Panią Kowalską i trzeba było podjąć szybką decyzję. 
Zdecydowaliśmy się na taki krok właśnie, natomiast to już mówiłem na Komisji,



ale mogę powiedzieć szerzej, że są dalsze kontrole instytucji zewnętrznych w 
Centrum i sytuacja tam jest niewesoła. Myślę, że jest to instytucja, a jeżeli 
wszystkim nam leży na sercu dobro tej instytucji, aby w tej chwili pozwolić w 
spokoju przeprowadzić te kontrole i proponuję wszystkim radnym poprzez Komisję 
Edukacji, ale i poprzez wszystkie komisje, aby odbyła się dyskusja na ten temat co 
dalej z Centrum Kultury. Na pewno wnioski, które Państwo wyciągniecie w 
dyskusji będą wzięte pod uwagę przez Zarząd przy podjęciu decyzji o tym, co dalej 
z Centrum.

Radny Michał Śliwiński: A czym Zarząd kierował się wyłaniając tą osobę?

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja ma pytanie do Starosty, a co tam się dzieje 
takiego szczególnego, że są kontrole i jakie?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Kontroluje Urząd Skarbowy sprawy 
związane z VAT-em mówiąc krótko, brakuje pewnych dokumentów, zresztą 
wiemy o tym nie od dziś, że sytuacja tam jest trudna. Natomiast na pytanie 
Radnego Śliwińskiego - decydowaliśmy się kompetencjami osoby i zaufaniem.

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać Pana Starosty, bo wiemy, że 
poprzedni Starosta doniósł do Prokuratury na działanie Centrum, więc chciałbym 
się dowiedzieć bliżej: co Prokuratura bada?

Radna Katarzyna Słoma: Ja jeszcze chciałam tylko taką swoją opinię wyrazić, 
powtarzałam już ją na komisjach, ale nie było wszystkich radnych. Ponieważ jest 
dyskusja na ten temat tego co z Centrum, tu już słyszeliśmy parukrotnie, ja ze 
swojego doświadczenia - byłam tam pracownikiem przez 6 lat, pełniłam różne 
funkcje, także funkcję dyrektora i mogę powiedzieć, że ta instytucja ma naprawdę 
ogromny potencjał i liczymy na to, że jeżeli Zarząd wybrał nową Panią Dyrektor, 
Pani Dyrektor będzie dobrym menagerem, rzeczywiście ta instytucja może ma 
trochę pecha i jest nieszczęśliwa, że ciągle jest tam taka rotacja na stanowisku 
kierowniczym, jednak moja opinia jest taka, że ta instytucja jest bardzo potrzebna, 
jest w centrum miasta. Tu nie chodzi tylko o samo działanie Domu 
Wycieczkowego, ale przede wszystkim o te działania kulturalne, promocyjne, które 
są tam prowadzone. Kalendarz imprez na pewno wymaga odświeżenia, bo 
widziałam, że w latach 2017-18 rzeczywiście te zadania były powielone, nie 
zauważyłam nic nowego, jakichś nowych imprez. Nie wykluczam oczywiście



takiej możliwości i to podpowiadam Państwu, że oczywiście można nawiązać 
współpracę z Miastem, bo wszyscy mamy ten sam cel, wspólna promocja regionu 
łowickiego, nie tylko Łowicza. Ja apelowałabym o to, żeby zastanowić się nad 
losem tej instytucji i żeby nie było takich plotek, głosów o likwidacji tego miejsca, 
bo uważam, że ma ogromy potencjał i jest instytucją jak najbardziej potrzebną i ma 
przede wszystkim kompetentnych pracowników, którzy tam są zaangażowani i tyle 
z mojej strony.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chcąc być odpowiedzialnym za tą instytucję, 
to tylko mogę powiedzieć tyle, odpowiadając Panu Januszowi Michalakowi, że 
Prokuratura wszczęła postępowanie, kontrolę dokładną prowadzi Urząd Skarbowy. 
Natomiast jeśli idzie o głos Pani Radnej Katarzyny Słomy - nie ma takiego słowa 
„zamykamy". Formacja, która reprezentuje i myślę cała koalicja nasza jest 
przeciwna zamykaniu czegokolwiek. Uważamy, że instytucje są dla ludzi i 
samorząd jest od tego, aby służyć mieszkańcom i wypełniać lukę taką w dziedzinie 
społecznej chociażby, gdzie biznes nie wchodzi a są odpowiednie świadczenia dla 
mieszkańców i usługi świadczone, może powiem tak trochę kwadraturą koła. No i 
myślę, że potrzebna jest rozsądna i bez emocji prowadzona dyskusja na ten temat 
Centrum, bo to jednak budzi emocje, ale dla dobra tej instytucji, ja nawet 
zapraszam każdego pojedyńczo czy w grupie radnych i jeżeli porozumiemy się 
odnośnie przyszłości tej instytucji, to będzie to myślę dobre dla Centrum.

Radny Jerzy Wolski: No tu po części Pani Radna Kasia odpowiedziała, znaczy 
moje obiekcje są poniekąd spełnione. Byliśmy na Komisji Oświatowej dni temu 
kilka i to samo powiedziałem, że należy naprawdę rozmawiać z Miastem, bo 
Miasto ma fajny ten swój domek w sezonie letnim, 50 metrów przed naszym 
Centrum, nasze Centrum jest naprawdę w miejscu fajnym, w miejscu medialnym. 
Rozmawialiśmy o tym, że straty przynosi hostel, rozmawialiśmy o tym, że 
standardy - klienci, którzy przyjeżdżają wymagają wyższych standardów, stać ich 
na coś i dlatego nie da się inaczej. I to co chciałem dodać na koniec: w niektórych 
jednostkach kultury przecież trudno wymagać, żeby Powiatowa Biblioteka 
Publiczna przynosiła ogromne dochody czy Muzeum, to samo Centrum Promocji. 
No jeżeli do pewnych działów, jednostek trzeba trochę dołożyć, ale promowanie 
naszego powiatu, łącznie z Miastem być musi i tutaj to, co Pan Starosta Kosiorek 
powiedział, no nie ma innej opcji, bo to Centrum musi pracować, może troszkę na 
innych zasadach, ale jeżeli trzeba dołożyć do innych paragrafów, rozdziałów no to



trzeba. Tak samo, jakbyśmy likwidowali spływy kajakowe, rowery, itd., czy one 
zawsze są dochodowe? No trzeba czasami dołożyć tysiąc złotych, ale fajnie, że się 
to odbywa, że jest zainteresowanie tym. Na tym polega praca w głównej mierze 
Centrum Promocji. A co do hostelu: no trzeba się zastanowić, to już nie te 
standardy. W takim małym Łowiczu turyści, klienci, którzy chcą korzystać z tego 
to już chcą innych standardów, także my tutaj w takim małym budyneczku nic nie 
wymyślimy.

Radny Jacek Chudy: Zgadzam się całkowicie z przedmówcami, z Panią 
Katarzyną, z Jerzym i z tymi głosami, które mówią o tym, że instytucja kultury 
musi istnieć dlatego, że ma w swoim działaniu wpisaną promocję powiatu a na 
promocji powiatu bardzo nam zależy. Jednakże nie może być tak, żebyśmy 
oczekiwali po 10 czy 11 miesięcy na odpowiedź w jakichś nurtujących nas 
sprawach. Proszę doprowadzić do takiej sytuacji, Pan Starosta był obecny na 
Komisji, żebyśmy mogli po prostu głębiej zajrzeć w problemy. Być może tutaj z 
doświadczeniem ogromnym radni będą mogli w jakiś sposób wspomóc czy 
doradzić coś, bo na dzień dzisiejszy sam Pan Starosta wie, jaka jest sytuacja, 
Uniknijmy tego, bo jest to po prostu żenujące.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Cieszę się co do jednej rzeczy, że jest zgoda 
między tutaj wszystkimi siedzącymi, że od dłuższego czasu ta instytucja nie 
funkcjonuje tak, jak mogłaby funkcjonować, Urząd Skarbowy kontroluje 
wewnątrz, myślę że wyjaśnią się tutaj pewne sprawy. Trzeba postawić grubą kreskę 
i zacząć od nowa i to chyba najlepszy wniosek z tej dyskusji byłby. A każdy 
pomysł, zapraszam, usiądziemy, porozmawiamy, każdy ma jakiś tam pomysł na 
promocję swój, myślę że tam wypracujemy konsensus. Co do współpracy z 
Miastem jak najbardziej się zgadzam i ta współpraca była przecież w latach 
2006-2012 dosyć mocna, a propozycje i liczę tu na wsparcie powiedzmy radnych z 
miastem blisko związanych, aby lobbowali też za tym pomysłem, aby łączyć 
zwłaszcza w kwestiach promocji, bo miasto to powiat, gminy to powiat, żeby 
łączyć te wspólne działania, bo razem zawsze można zrobić więcej.

Radny Jacek Chudy: Wczoraj na Komisji nie uzyskałem odpowiedzi na zadane 
pytanie, być może dzisiaj w tej chwili uzyskam. Centrum Kultury reprezentowane 
przez Pana Starostę Krzysztofa Figata w LGD pozyskiwało tam środki. Wczoraj 
dowiedzieliśmy się, że Centrum Promocji Ziemi Łowickiej złożyło wniosek o



wycofanie się z tej Lokalnej Grupy Działania. Chciałbym wiedzieć, kto podjął taką 
decyzję i czemu ona ma służyć, bo każde środki, które można byłoby pozyskać 
będą, albo są bardzo istotne dla promocji, także proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Mogę jasno odpowiedzieć, że po 
konsultacji z Panią Kierownik Łowickiej Grupy Działania podjąłem decyzję, też 
mówię po konsultacji z nią, że to będzie bardziej sprawne dla uzyskiwania środków 
zewnętrznych, żebyśmy wystąpili z Centrum i jako Starostwo pozyskiwali środki 
na promocję. Dlatego z końcem roku wyszliśmy z tej Grupy, natomiast mamy 
jeszcze czas, żeby ponownie wstąpić, tylko w tym momencie także sama Łowicka 
Grupa Działania wiem, że musi wszystkie sprawy załatwić w Urzędzie 
Marszałkowskim, także funkcjonowanie, także sprawy podstawowe. Jak już to 
będzie wszystko wyjaśnione to wtedy na pewno przystąpimy do Łowickiej Grupy 
Działania, jeżeli to oczywiście będzie dla nas korzystne.

Radny Michał Śliwiński: Nie bardzo rozumiem...

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wystąpiliśmy ze względu na to, że Pani 
Kierownik ze mną rozmawiała, czyli szefowa, która tam jest, nie mówię Prezes, 
szefowa Łowickiej Grupy Działania, że dla nas będzie to lepsze - wystąpienie z tej 
grupy i ponowne wstąpienie jako Starostwo, bo teraz jest Centrum Promocji. I teraz 
my wystąpiliśmy, Centrum wystąpiło - to jasne chyba, tak, a Starostwo może 
wstąpić. Oczywiście mówię, czekamy jak się to rozegra.

Radny Krzysztof Figat: Nie starostwo tylko powiat.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Powiat, tak powiat.

Radny Janusz Michalak: Nie wiem czy to mieści się akurat w sprawozdaniu 
Starosty, ale jeśli już o tym rozmawiamy to chciałbym poprosić o takie krótkie 
sprawozdanie, jak doszło do tego, że wstąpiliśmy do LGD, kto podejmował 
decyzje, bo od LGD wiemy niewiele.

Radny Jacek Chudy: Na początku z tej Pańskiej strasznie zagmatwanej 
wypowiedzi nie mogłem nic zrozumieć, całe szczęście, że rozwinął Pan wątek 
Panie Wicestarosto. Rozumiem teraz to przesłanie, aczkolwiek jakichś 
merytorycznych przesłanek nie uzyskałem. Mówi Pan, że coś, jeżeli będziemy 
zamieniać, Centrum nie a Starostwo tak, powiat, to będzie lepiej. No daj Boże,



żeby było lepiej. tak jak powiedziałem, merytorycznej przesłanki żadnej nie 
przewiduje, ale jeżeli podejmuje Pan jednoosobowo decyzje to niech nas Pan 
informuje o takich decyzjach, bo tak nie chcemy być zaskakiwani.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałem ad vocem Panu Radnemu 
Januszowi Michalakowi, że oczywiście taką odpowiedź przygotujemy a to zdaję 
się, że tutaj Radny Figat mówił, że Zarząd podjął taka decyzję, no to może przy 
okazji by nam przybliżył okoliczności.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałbym powiedzieć, że wszystkie 
decyzje są konsultowane z Zarządem Powiatu Łowickiego i taką decyzję 
podjęliśmy, ja ją tylko przekazuję. Dalej chciałem poinformować, że wszystkie 
dalsze decyzje co do wstąpienia będziemy informować Państwa. Jeżeli chodzi o to 
czemu Centrum wystąpiło - ze względu na to, że miało małą skuteczność w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Radny Jacek Chudy: No bo, żeby pozyskiwać środki to trzeba przede wszystkim 
pisać wnioski.

Radny Janusz Michalak: To ja może też a pro po co lepsze, czy powiat czy 
Centrum. No wszystko fajnie, że Państwo podjęliście decyzje, żeby Centrum 
wstąpiło, tylko trzeba było przewidzieć też pieniądze a nie okazuje się, że na 
wczorajszej Komisji dowiadujemy się, że składki to dopiero zostały zapłacone w 
2018 r., bo były zaległości i teraz to trzeba by było policzyć ile to tych składek a ile 
z tego tytułu było przychodów, z tych wniosków.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: A co do pisania wniosków, chciałem 
zwrócić uwagę Panu Radnemu, że właśnie Pan podsumował pracę poprzedniego 
Zarządu.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym wrócić do pytania i 
wcześniej wniosku złożonego, który miał być przedstawiony przez Radnego 
Krystiana Cipińskiego na początku naszej sesji odnośnie zatrudnienia zastępcy 
Sekretarza.

Inspektor w Wydz. OR Beata Prus-Miterka: Ale to w sprawach różnych. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Aha, w sprawach różnych. Czy są



jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie ma.

Ad. pkt 15

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

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 28 grudnia uczestniczyłem w sesji 
Rady Gminy Domaniewice, 5 stycznia byłem na Baku Studniówkowym ZSP Nr 4 
im. Władysława Grabskiego, 12 stycznia na Balu Studniówkowym I LO im. Józefa 
Chełmońskiego a 19 stycznia ZSP Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 20 
stycznia uczestniczyłem w uroczystym festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Domaniewicach 2019, 28 stycznia brałem udział w posiedzeniu Komisji Eduk acji, 
Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. Jak zdążyłem tutaj powiedzieć 
większość tego czasu poświęciliśmy w miesiącu styczniu jak zwykle na studniówki 
i myślę, że byliśmy zawsze obecni i mogliśmy podzielić się radością razem z 
młodzieżą swoim uczestnictwem.

Ad. pkt 16

Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałem odnieść się do sprawy poruszonej 
przez Radnego Krystiana Cipińskiego, więc tak: w tej chwili w kadrach, gdy 
weszliśmy pracowały 2 osoby, jedna z tych osób nie świadczy pracy od 24 grudnia, 
była potrzeba uzupełnienia. W tej chwili zrobiliśmy konkurs, ponieważ w 
strukturze Starostwa było stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału 
Organizacyjnego i nie trzeba było tworzyć nowego stanowiska, zrobiliśmy nabór 
zgodnie wszystko lege artis - 21 grudnia rozpisaliśmy konkurs: ogłoszenie o 
naborze kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora 
Wydziału Organizacyjnego. Przyjmowanie ofert było do 2 stycznia, ponieważ musi 
być co najmniej 10 dni kalendarzowych pomiędzy ogłoszeniem a przyjmowaniem 
ofert, 8 stycznia wpłynęła tylko jedna oferta, 9 stycznia odbyła się rozmowa 
kwalifikacyjna, kandydatura została zatwierdzona 14 stycznia, 16 stycznia wynik 
naboru został ogłoszony, 18 stycznia nastąpiło zawarcie umowy o pracę. Konkurs 
wygrała Pani Agata Tracz zamieszkała w Łodzi, kandydatka spełniła warunki 
formalne przedstawione w konkursie, posiada umiejętności i wiedzę do 
wykonywania pracy na stanowisku, co potwierdziła bardzo dobrymi



odpowiedziami na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Bezproblemowo rozwiązała również zadania praktyczne przedstawione kandydatce 
przez komisję rekrutacyjną. Tak też w tej chwili na dwóch stanowiskach pracy, 
które były, dwóch stanowiskach pracy w kadrach pracuje jedna osoba.

Radny Krzysztof Figat: A co z drugą osobą?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Została przeniesiona do Wydziału 
Komunikacji, bo tam była potrzeba. Zresztą chyba widać już, bo mamy głosy, że 
nie ma kolejek, także bardzo skutecznie przeprowadzone to zostało.

Radny Krystian Cipiński: Czy dobrze usłyszałem, że wcześniej w Starostwie była 
już taka funkcja zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjnego? Jeśli tak to kto 
taką funkcję pełnił i chciałbym doprecyzować, jeśli można, znaczy prosić o 
doprecyzowanie, bo poznaliśmy tutaj całą procedurę, w jaki sposób to się zadziało i 
odbyło a mnie interesuje tak naprawdę w jakim celu tworzymy nowe stanowisko 
zastępcy, de facto Sekretarza Powiatu Łowickiego, bo przypomnę, że Pan Sekretarz 
właśnie jest Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego. Ile było kandydatur na to 
stanowisko i proszę powiedzieć, tak naprawdę skąd ta potrzeba tak generalnie to 
ujmując? Czy przybyło tych obowiązków, czy komuś trzeba tych obowiązków 
odjąć? Proszę o takie szczegółowe wyczerpujące informacje.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Odpowiedziałem na te wszystkie pytania i 
jeszcze 4 miesiące Pan Radny usłyszałby tyle w tej chwili, ale powtórzę jeszcze 
raz: 2 stanowiska pracy w kadrach, nie ma tam w tej chwili żadnej osoby, została 
zatrudniona jedna po to, żeby nie tworzyć trzeciego stanowiska kadrowego a 
wykorzystać stanowisko, które istniało w strukturze organizacyjnej i to stanowisko 
nazywa się zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego. Nomenklatura jest dla 
mnie nieważna, ważne żeby praca wykonana została i taniej, że tak powiem i tak 
też się dzieje. Oczywiście zgodnie z prawem.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji zwracał 
Pan szczególną uwagę na to, że będzie Pan pilnował tego, jak się do siebie 
odnosimy. Kolejny raz myślałem, zmienił się Zarząd, który mówi o tym, że te 
standardy podniesie, no to dlaczego Pan Starosta kolejny raz wyciąga: kiedyś 
byśmy się nie dowiedzieli, kiedyś mu ktoś coś tak powiedział. Rozumiem, jest 
nowy Zarząd, prezentuje lepsze standardy i chciałbym, żeby tych standardów się



trzymał. Tak obiecał, także chciałbym, żeby te standardy zachowywał a Pan 
Przewodniczący, żeby szczególnie na to uwagę zwracał. A teraz jeszcze do tego, co 
była mowa - odpowiedź na pytania Pana Radnego Cipińskiego. Były dwie osoby, 
najpierw Pan Starosta mówił, że zatrudnił, ponieważ jedna osoba poszła na 
zwolnienie, potem się okazało, że jak ta osoba została zatrudniona no to trzeba było 
jednak zmniejszyć do jednej osoby, bo potrzeba było tą osobę przenieść do 
Wydziału Komunikacji. No to jakie uzasadnienie jest tego, że trzeba kogoś 
zatrudnić, bo jedna osoba przeszła na zwolnienie? Tym bardziej, że jest tutaj mowa 
o tym, że w Regulaminie Organizacyjnym takie stanowisko było, takie stanowisko 
powołuje faktycznie, regulamin ustala Zarząd, tylko chciałbym się dowiedzieć od 
kiedy to stanowisko w tym Regulaminie Organizacyjnym zostało ustalone?

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo, funkcjonuje w Regulaminie zapis generalny mówiący o tym, że 
można powoływać zastępców dyrektorów wszystkich wydziałów, dlatego też Pan 
Starosta skorzystał z takich uprawnień i to wszystko w tym temacie.

Radny Michał Śliwiński: Od kiedy ten zapis jest?

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: No szczerze nie wiem, trzeba wrócić do 
uchwały, która przyjmuje Regulamin.

Radny Krystian Cipiński: Proszę mi przypomnieć jeszcze, do którego miesiąca, 
do kiedy konkretnie będziemy wypłacać świadczenie poprzedniej Pani Sekretarz i 
proszę też o wyjaśnienie dlaczego wciąż nazwisko poprzedniej Pani Sekretarz 
funkcjonuje jako wciąż urzędującej Pani Sekretarz na stronie Starostwa 
Powiatowego, konkretnie na BIP-ie?

Radny Michał Śliwiński: Znaczy, jeżeli jesteśmy jeszcze przy zmianach 
osobowych w Starostwie, to chciałbym jeszcze zapytać się, jeżeli chodzi o 
Dyrektor Centrum Kultury. Rozumiemy, nie potrzeba było ogłaszać konkursu, 
wiem, że jest wymagana opinia instytucji kultury i chciałbym się dowiedzieć, jakie 
instytucje kultury wydawały opinie odnośnie nowej Pani Dyrektor.

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Odpowiadając na pierwsze pytanie 
chciałbym odpowiedzieć, że porozumienie zawarte zostało z Panią Sekretarz, no i 
wydaję mi się, że w związku z ochroną danych wynikającą z RODO nie będziemy 
w miejscach publicznych rozmawiali na temat stosunków pracy z pracownikami



Starostwa.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja nie pamiętam dokładnie nazwy tych 
Stowarzyszeń, ale dostanie Pan na piśmie, żebym nic nie pomylił i żebyście się nie 
czepiali odpowiedzi na to pytanie. Były dwa Stowarzyszenia zapytanie w każdym 
bądź razie.

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, czepiali? Co to za słownictwo? 
Panie Przewodniczący, reaguje Pan czy tylko reaguje Pan jak my coś powiemy?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja starałem się nie odpowiedzieć Panu 
na pierwszy taki moment, kiedy Pan mi zwrócił uwagę, natomiast powiem zupełnie 
szczerze, że teraz odpowiem. Ja przez całą sesję obserwowałem taką o to sytuację, 
że bardzo trudno mi było prowadzić tą sesję, ponieważ przez długi czas Panowie 
tutaj ze sobą rozmawialiście i uważam, że to jest dosyć trudne dla osób 
wypowiadających się, tak było. To jest pewien standard i jeżeli mówimy o 
standardach to warto byłoby jednak ich przestrzegać, to jest pierwsza uwaga. Druga 
- reagowałem na słownictwo, które było nieodpowiednie, natomiast ja chciałbym 
powiedzieć, że ja jestem przeciwnikiem również takiej sytuacji, że my będziemy 
sobie tutaj siedzieć i zachowywać się jak w szkole. My mamy prawo do 
wypowiedzi kwiecistych, ale w ramach pewnego języka kultury. Ja uważam, że te 
uwagi z Pana strony dotyczące, że powinienem na każdą taką sytuację zwracać 
uwagę to jest troszeczkę uważam, że złośliwość. Nie powinno się w ten sposób 
zwracać, ponieważ to jest pewna debata publiczna i wydaję mi się, że w debacie 
publicznej, gdy nie ma emocji, gdy w debacie publicznej nie ma takich sytuacji, w 
których staramy się na pewne rzeczy zwracać uwagę, ja wolałbym też, żeby nie 
było pewnych określeń, które pojawiają się, natomiast proszę zrozumieć, że ja nie 
jestem Państwa cenzorem. Ja nie widzę swojej roli na zasadzie takiej, że każdemu 
będę mówił, że tak ma się zachowywać a nie inaczej, bo to nie o to przecież w tym 
wszystkim chodzi. Natomiast ja dwukrotnie w czasie pierwszych posiedzeń rady 
zwróciłem uwagę tylko i wyłącznie na język, który moim zdaniem no nie powinien 
być użyty, natomiast co do temperatury debaty, sposobu wypowiadania się to 
uważam, że Państwo Radni mają na tyle doświadczenia, na tyle kultury, na tyle 
takiego obycia, że odbieracie to wszystko w taki sposób... Ja muszę powiedzieć, że 
ja bym bardzo chciał, żeby nie było jakiegokolwiek zgrzytu, oczywiście, że tak, 
natomiast proszę również zrozumieć, że to nie może się odbywać na zasadzie też



takiej, że ja każdorazowo będę się odnosił w ten sposób, że proszę tego nie robić, 
bo Państwo jesteście samorządowcami i radnymi od wielu lat. Macie swoje 
umiejętności, umiejętności przemawiania, ale ja powtarzam, że nie zamierzam, 
jako Przewodniczący Państwa pouczać. Ja tylko mam obowiązek prowadzić, żeby 
debata odbywała się na pewnym poziomie i tylko tak swoją rolę postrzegam. i 
proszę mi wierzyć, że początkowo, po pierwszej Pana sugestii nie chciałem się 
odnosić, bo uważałem, że raczej nie będę się odnosił, natomiast za drugim razem, 
jeżeli Pan ode mnie oczekuje - ja się odniosłem i wolałbym tego nie robić, ale 
powtarzam raz jeszcze, ja chciałem to powiedzieć na samym końcu: oczywiście 
nikt nie wymaga od Państwa, żebyście tutaj siedzieli, ale jeżeli naprawdę 
przemawiają tutaj osoby, prezentują czy kierownicy czy dyrektorzy, no to starajmy 
się też pozwolić im powiedzieć, bo ja w pewnym momencie zauważyłem, że jeden 
z dyrektorów po prostu tak mówił, żeby zdążyć, bo tutaj słyszał bez przerwy 
rozmowę i myślę, sobie, że tutaj starajmy się unikać takich sytuacji. Oczywiście to 
nie jest tak, że nie rozmawiamy ze sobą, ale w pewnym momencie, żeby starać się 
przynajmniej troszkę ciszej, tak żeby osoby, które prezentują... Ale powtarzam, to 
nie jest szkoła, to nie jest miejsce, w którym sobie będziemy tak dyskutowali. To 
jest normalna rzecz, że pojawiają się takie opinie i wydaję mi się, że jest to jak 
najbardziej zasadne.

Radny Michał Śliwiński: Znaczy się Pan Przewodniczący potwierdził, że będzie 
Pan stosował podwójne standardy dla jednych a podwójne dla drugich, także 
dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pozostawię to bez komentarza.

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ja mam w 
zasadzie 4 kwestie, przygotowany byłem do jednej, 3 wyniknęły w czasie 
dzisiejszej sesji. Otóż Szanowni Państwo, Panie Sekretarzu nie było w Regulaminie 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu funkcji zastępcy dyrektora, bo taka jest 
prawda, natomiast Zarząd ma prawo zmienić ten regulamin i taką funkcję 
wprowadzić, to jest jak najbardziej okej i rozumiem, że Państwo Uchwałą Zarządu 
taką funkcję do Regulaminu wprowadziliście przed zatrudnieniem.

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Mam teraz odpowiadać?

Radny Krzysztof Figat: No przecież to jest bardzo poważna rzecz, więc myślę, że



taka funkcja Uchwałą Zarządu została wprowadzona. Znaczy powiem wszystko a 
potem tylko poproszę o odpowiedź. Powiem tak, trochę jest to dla mnie 
niezrozumiałe i trochę chyba przykre - przesunięcie pracownika, który nie wiem 
dokładnie, ale chyba 2 albo 2,5 roku jest przed przejściem na emeryturę, w tych 
kadrach był od zawsze, był za Starosty Dzierżka, był za Starosty Michalaka, był za 
Starosty Figata, mało tego na przełomie września i października mieliśmy kontrolę 
Państwowej Inspekcji Pracy właśnie z zakresu kadr, który to protokół z tej kontroli 
jest pozytywny dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, po prostu jest mi przykro. 
Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć to rzecz taka, że otrzymaliśmy na 
e-maila wyrok sądowy w sprawie wynagrodzenia starosty, negatywne 
rozstrzygnięcie dla Rady Powiatu Łowickiego i Panie Starosto ubolewam, że 
negatywne, bo nadal twierdzę, że Pańskie wynagrodzenie jest po prostu 
upokarzająco niskie. Natomiast z tego co pamiętam to gdzieś powinno być albo już 
jest po terminie, albo za chwilę, ale to niech może Pan Sekretarz też mi na to 
pytanie odpowie, bo powinien być czas wyroku, jeśli chodzi o statut, od którego też 
się odwoływaliśmy i myślę, że już powinna być, bo to termin gdzieś tak był na 
przełomie roku, to jeżeli jest rozstrzygnięcie to chciałbym wiedzieć, jakie to 
rozstrzygnięcie jest, to jak gdyby trzecia sprawa. Czwarta sprawa, otrzymałem 
dzisiaj od Pana Starosty odpowiedź na pytanie, które zadałem na Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, jeżeli chodzi o działanie na drodze 2700E, to jest odcinek między 
Mysłakowem a Janowicami, długość 1350 m, jak najbardziej wszystko opisane, 
natomiast jestem trochę zdumiony tym, że Zarząd te działania chce prowadzić przy 
pomocy ZRID-u, czyli spec ustawy. Powiem tak, na tej sali są właściciele 
przynajmniej 3 działek, bo jest to Pan Janusz Michalak i ja i nie wiem, ja na pewno 
nie potrzebuję spec ustawy do tego, żeby dogadać się z Zarządem na poszerzenie 
drogi a myślę, że Pan Janusz chyba też potrzebuje spec ustawy, żebyśmy się 
dogadali. Dobrze wiemy, że to działanie jest mocno, znaczy dużo droższe, bo 
przychodzi rzeczoznawca, wycenia i tyle musimy zapłacić. Proponuję, żeby to 
zweryfikować Panie Starosto do sposobu spotkania z właścicielami i negocjacji, na 
pewno się trafi ktoś, z kim trzeba to będzie zrobić ZRID-em, ale myślę, że w 90% 
Państwo będziecie mieli możliwość zrobienia tego na zasadzie ugody z 
właścicielami, bo taka jest możliwość. Sugeruję, żeby to zrobić w miarę wcześnie, 
ponieważ te tereny są dzisiaj jeszcze niezabudowane i łatwiej będzie te rozmowy 
prowadzić, ale za odpowiedź dziękuję. I rzecz trzecia, z którą tak naprawdę, w 
zasadzie do której tak naprawdę chciałem się przede wszystkim odnieść, może bym



się jeszcze do tego nie odnosił, ale skłoniły mnie do tego dwie publiczne 
wypowiedzi, pozwolę je sobie zacytować: pierwsza wypowiedź jest z 21 grudnia 
2018 r., wypowiedź Pana Andrzeja Grabowskiego, a wypowiada się w sposób 
następujący: „Podzielenie oddziału dziecięcego na dwa odcinki oddalone o 2 piętra 
było pomysłem nieprzemyślanym w sensie logistycznym i ekonomicznym. 
Skutkowałoby to zwiększeniem kosztów o kilkaset tysięcy złotych rocznie a 
przecież należy pamiętać, że średnio na oddziale dziecięcym przebywa zaledwie 
kilkoro dzieci. W celu poprawy warunków pobytu pacjentów w oddziale 
dziecięcym należy powiększyć oddział poprzez nadbudówkę nad bocznym 
wejściem. Taki wariant nie będzie skutkował drastycznym wzrostem kosztów 
bieżących", to jest jedna wypowiedź i druga wypowiedź z 29 grudnia 2018 r., tegoż 
samego autora - Pana Andrzeja Grabowskiego: „Pomysł remontu, w wyniku 
którego oddział dziecięcy funkcjonowałby na dwóch odcinkach oddalonych od 
siebie o 2 piętra był pomysłem nierozsądnym, żeby nie powiedzieć głupim. W jego 
wyniku koszty bieżące funkcjonowania oddziału dziecięcego zwiększyłyby się o 
kilkaset tysięcy złotych rocznie. Byłoby to działanie na szkodę szpitala. Remont 
oddziału dziecięcego - tak, ale nie taki". Otóż proszę Państwa, Panie 
Przewodniczący, no musi mi Pan poświęcić pewnie tam z 7 minut, żeby to 
wszystko powiedział, ale chcę to powiedzieć. panie Starosto, broń Boże od takich 
doradców. Po pierwsze nie pamiętam, a może jeszcze jedno pytanie zadam do 
Panów Dyrektorów: czy my pielęgniarkom płacimy po kilkaset tysięcy złotych 
rocznie na jedną pielęgniarkę? 3 300,00 zł, czyli 33 000,00 zł plus 13-stki, czyli 40 
000,00 zł. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby czasowo, podkreślam czas owo 
na III piętrze w docelowym oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego umieścić 
starsze dzieci, rozważaliśmy jakie to będą koszty. Dodatkowy koszt tego 
przedsięwzięcia było to wynagrodzenie jednej pielęgniarki i to w czasie, kiedy 
byłby ten oddział wykorzystywany, bo rzeczywiście czasami jest tak, że ten oddział 
jest wykorzystywany tylko przez kilka łóżek i wtedy nie ma potrzeby korzystania z 
tej części na III piętrze, także rozwiewam wątpliwość kilkuset tysięcy złotych. 
Natomiast pozwólcie Państwo, że chcę dosłownie w 5 minutach i w pigułce 
opowiedzieć, jakie było założenie i wizja poprzedniego Zarządu i nie tylko 
poprzedniego Zarządu, ale również Dyrekcji szpitala wraz z konsultacjami z 
ordynatorami i kierownikami oddziałów. Myślę, że jest to istotne, ta wizja i te 
plany opierały się na projekcie, tutaj Pan Starosta Michalak podpowie 2008 rok czy 
2009, zamknięcie skrzydła? No gdzieś tam powiedzmy przełom. Wykorzystaliśmy



do tego planu, do tej wizji projekt, który był zrobiony tak, jak mówię, na przełomie 
2008/2009 roku z zamknięciem czwartego skrzydła szpitala i proszę Państwa, 
pomysł był taki, żeby na III piętrze umieścić 12-łóżkowy Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy. Byłoby to w naszym szpitalu pewne novum, ale tam, gdzie 
jest Izba Przyjęć nie ma potrzeby lekarza dyżuranta na takim oddziale, to jedno. 
Druga rzecz bardzo istotna to jest rzecz taka, że uposażenie pacjenta Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w 75% wpływa na konto szpitala. Jest to duże 
udogodnienie dlatego, że w przypadku, kiedy pacjent nie musi leżeć na oddziale 
wewnętrznym, na chirurgii czy na innym oddziale a trzeba z jakichś powodów 
długoterminowego pobytu tego pacjenta, można i jest taki oddział, można 
skierować go na oddział Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. My planowaliśmy na 
tym III piętrze 12 łóżek tegoż Zakładu, czasowo wykorzystany przez oddział 
pediatryczny, oprócz tych 12 łóżek na III piętrze znajdowałaby się kaplica 3 razy 
większa niż jest w tej chwili, zresztą te wszystkie symulacje są w Biurze Inwestycji 
i gdybyście Panowie chcieli z tego skorzystać to myślę, że Pan Dyrektor to 
wszystko przekaże. Duża kaplica, docelowo w planach zakładaliśmy, że na tej 
wolnej przestrzeni oprócz tego już dobudowanego gabinetu do zabiegowego 
powstałaby również świetlica, w której mogliby Ci pacjenci niekoniecznie 
przebywać przy łóżku, ale również na świetlicy. Tak wyglądałoby w naszej 
propozycji III piętro. Piętro II to ginekologia, neonatologia z położnictwem i salą 
porodową, blok operacyjny i OIT. Piętro II w tym wydaniu praktycznie jest 
wyremontowane, oprócz klatki schodowej przy Izbie Przyjęć. Piętro I - 
laboratorium, wyremontowane, oddział wewnętrzny plus tzw. my na to potocznie 
mówimy erka kardiologiczna, czyli ta sala intensywnego nadzoru medycznego to ta 
część jest wyremontowana i na obecnej części oddziału pediatrycznego dalsza 
część oddziału wewnętrznego, gdyż oddział wewnętrzny jako jedyny oddział w 
tym szpitalu jest po prostu powierzchniowo za mały, gdybyśmy doprowadzili do 
zamknięcia tutaj całego tego piętra pod oddział wewnętrzny to byłaby 
wystarczająca część. Parter - Izba Przyjęć z parametrami SOR-u, tutaj już wejdę w 
informację co do tego IV skrzydła, tak jak było to w tym projekcie z 2008 roku, 
przy czym przy tym dobudowanym skrzydle był podjazd dla karetek, my ten 
podjazd zostawiliśmy w tym miejscu, gdzie jest, natomiast ta część Izby Przyjęć z 
tą częścią diagnostyczną wystarcza pod zabezpieczenie powierzchni pod SOR. 
Apteka, przy czym apteka z taką odwróconą, lustrzanym odbiciem, także 
komunikacja do tej apteki odbywałaby się nie przez oddział, jak w tej chwili a z



korytarza tutaj tego diagnostycznego. I na dole proszę Państwa wtedy pozostałaby 
pediatria podzielona na dwie części, na tzw. w szpitalu to się mówi biegunkową 
część i niebiegunkową, byłaby na obecnej chirurgii z podziałem na dwie części, z 
sugestiami Ministra Zdrowia, zresztą nawet kiedyś było takie rozporządzenie, że 
oddziały pediatryczne powinny znajdować się na parterze, potem Ministerstwo się 
z tego wycofało. Pewnie u nas byłoby to do zrobienia, ale w wielu przypadkach 
byłoby to nierealne, natomiast my byśmy mieli to na parterze. I pytanie no dobrze, 
ale co z chirurgią? Ano z chirurgią jest tak, że chirurgie niestety czy one będą 
mniejsze czy one będą większe, potrzebne są w szpitalu dwie: potrzebna jest 
chirurgia septyczna i potrzebna jest chirurgia czysta. W tej wizji na II piętrze tego 
dobudowanego skrzydła byłaby chirurgia septyczna z przyczyn prostych, nad tą 
chirurgią nie ma już nic, więc można otwierać okna, może być wszystko, dla 
komfortu pacjentów, personelu byłoby to bardzo korzystne, piętro niżej na 
pierwszym piętrze - chirurgia czysta. I w ten sposób zamknąłby się budynek 
szpitala. Natomiast również jest taka symulacja w Biurze Inwestycji, rozbudowania 
rehabilitacji, bo ta rehabilitacja stacjonarna nasza jest za mała a cieszy się bardzo 
dobrą opinią i warto o to zabiegać i pilnować i kontynuować, na dole rozbudowanie 
budynku rehabilitacji z I piętrem, gdzie byłoby 49 bodajże łóżek w tej naszej 
symulacji było pod rehabilitację i wtedy przeniesienie oddziału, nie likwidacja, jak 
już kiedyś tu ktoś powiedział i zarzucił, to absolutnie nie likwidacja a przeniesienie 
oddziału rehabilitacji ze Stanisławowa i tutaj rzeczywiście oszczędność ponad 150 
tys. zł, bo bodajże 164 tys. zł któregoś roku było wyliczenie, że tyle kosztuje lekarz 
dyżurant w Stanisławowie. Gdyby ta rehabilitacja, oddział rehabilitacyjny był na 
miejscu, na Ułańskiej, tam gdzie jest Izba Przyjęć i oddział rehabilitacyjny, to 
również nie ma potrzeby lekarza dyżurującego. Stanisławów wtedy pozostaje na 
ośrodek rehabilitacyjny, szpital może robić tam usługi komercyjne, ponieważ nie 
ma tam żadnych środków unijnych i jest to dopuszczalne. Taka była wizja, ona nie 
była wymyślona tylko przez Zarząd, natomiast my tą wizję skonstruowaliśmy na 
bazie już istniejących dokumentów, już uzgodnień tych z 2008 roku, ale również 
takie uzgodnienia, takie rozmowy prowadziliśmy z dyrekcją i personelem szpitala 
obecnym. To nie jest do zrobienia w tej kadencji wszystko, bo się tego nie da 
zrobić o to trzeba mieć świadomość, natomiast pójście w tym kierunku uważam za 
bardzo dobre, tym bardziej, że ostatni czas pokazuje na to, że w jakiś sposób jest 
marginalizacja szpitali powiatowych. Odpowiem przy okazji na naszą dyskusję na 
Komisji Zdrowia z Panem Wicestarostą, który ubolewa, że wcześniej było ponad



170 mln zł na informatyzację i z tego nie skorzystaliśmy. Otóż Szanowni Państwo, 
dwa razy składaliśmy wnioski na informatyzację, natomiast trzeba mieć 
świadomość taką, że obydwa te konkursy, które się odbywały, no z przykrością 
może trzeba to powiedzieć, ale były nastawione na szpitale kliniczne i 
uniwersyteckie, na duże szpitale, no może ta kolejność taka powinna być, że 
najpierw to tak powinno być zrobione a nie powinno być mniej i nie powinno 
brakować na to, żeby tą informatyzację dokończyć również w szpitalach 
powiatowych. Z tego, co wiem i EWUŚ i elektroniczne zwolnienie w naszym 
szpitalu działa, myślę że wszystko przed nami, żeby takie realizacje robić i tego z 
całego serca Zarządowi i Dyrekcji szpitala życzę. Nie jest to wszystko łatwe, 
natomiast na tyle, na ile udało nam się zrealizować i jakość tego szpitala poprawić, 
to robiliśmy. Nasz szpital według nowych przepisów, z tymi tutaj poprawkami, 
które na lata w zasadzie są do zrobienia, tak naprawdę nie zwiększymy ilość łóżek, 
bo po odsunięciu tych łóżek od ścian, bo te łóżka pewnie zostaną nam te same, 
natomiast ja zawsze powtarzałem i do tego namawiam moich następców, żebyśmy 
mieli dobry, powiatowy, 7-oddziałowy szpital, który zapewni podstawową opiekę 
medyczną dla tych wszystkich, którzy jej potrzebują na miejscu. Są tacy, którzy 
mają pewnie również wykupione leczenie w prywatnych szpitalach, jeżeli kogoś na 
to stać - bardzo proszę, ale my te 7 podstawowych oddziałów utrzymywać 
powinniśmy. Myślę, że pozostaje mi życzyć, jeżeli są te dokumenty a myślę, że są 
wszystkie w Biurze Strategii, jeżeli Państwo chcecie z tego skorzystać zachęca, jak 
również zachęcam do tego, żeby jednak ten remont prowadzić, bo chociażby 
przetarg na oczyszczalnię pokazał, co się dzieje z cenami, jeżeli chodzi o roboty 
remontowe i budowlane. Dziękuję bardzo.

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym odpowiedzieć i prosić na przyszłość, aby 
nie wymieniać nazwisk Panie Starosto, jako właścicieli jakichś działek, bo zostanę 
posądzony, tak jak wyżsi ode mnie politycy o różne rzeczy, a takich działek nie 
posiadam. Jestem pełnomocnikiem bliskiej osoby tylko i nigdy nie posiadałem, 
więc no...

Radny Krzysztof Figat: To nie jest majątek...

Radny Janusz Michalak: Ale proszę Pana, zaraz ktoś sprawdzi oświadczenie i 
powie, że skłamałem i donos do prokuratury.

Radny Krzysztof Figat: Nie było to złośliwie, przepraszam.



Radny Janusz Michalak: I tyle tylko miałem powiedzieć, ale jeśli Pan Starosta 
taką szeroką wizję roztoczył na temat szpitala, pewnie, najpierw trzeba mieć wizję, 
żeby realizować, tylko ja chciałbym 2, 3 zdania na temat sytuacji bieżącej. 3,8 mln 
zł - remont na ten rok, 2,3 mln zł - strata za rok ubiegły, która będzie na pewno na 
tym poziomie, to jest netto, więc dołóżmy jeszcze te 900 tys. zł, więc już mamy 6,8 
mln zł. Sytuacja bieżąca - płynności w szpitalu brak, należałoby wspomóc szpital 
pożyczką, to jest kolejny milion, więc ja wszystko rozumiem, do wszystkiego 
trzeba się przygotować, tylko no nie wszystko z kredytu, bójcie się Boga.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jako Radny mam taką prośbę do Pana 
Przewodniczącego, żebyśmy nie polemizowali z każdą wypowiedzią, która 
funkcjonuje w obiegu publicznym, natomiast jeśli idzie o to, o czym mówił Pan 
Radny Janusz Michalak no to chciałbym dodać, że wisi nad nami ta informatyzacja 
i pierwsza nasza rozmowa z Panem Dyrektorem to było to, że informatyzacja jest 
bardzo potrzebna, czyli do tego jeszcze trzeba dołożyć te 3 mln zł na 
informatyzację.

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Ja chciałbym się odnieść Szanowni 
Państwo do wystąpienia Pana Radnego Figata i z przykrością stwierdzić, że to 
uchwały Zarządu począwszy od 2016 roku przez dwie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego w 2017 r. i trzecia zmiana w 2018 r. zapewniły i utrzymywały 
właśnie funkcje, możliwość tworzenia funkcji zastępców dyrektorów. Takie 
uprawnienie daje art. 17 ust. 1, który został wykorzystany w tym celu i tylko 
przypomnę, że Wydział Geodezji też ma Zastępcę Dyrektora, jak dobrze Pan, 
Państwo wiecie, więc tutaj nie widzę pola dla żadnych rewelacji. Poza tym, gdyby 
nawet nie było tego zapisu w Regulaminie Organizacyjnym to mamy 
rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych, które też 
można powiedzieć odgórnie narzuca pewnego rodzaju ramy, w których też są 
zastępcy dyrektorów na poziomie powiatowym. Natomiast jeżeli chodzi o 
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wynagrodzeń 
to przypominam, że na ostatniej sesji taka informacja była odczytana, z której 
wynikało, że właśnie twórcy, jak i Rada Powiatu tych szczególnych przepisów 
dotyczących wynagrodzeń, no można powiedzieć przegrali tą batalię i w tym 
rozstrzygnięciu ten pomysł został zderzony z rzeczywistością, co wpływa na to, że 
nie można było w ten sposób postępować. Natomiast jeżeli chodzi o tą ostatnią 
kwestię, którą Pan Radny poruszył to Pan Marcin Kosiorek - Starosta ma



odpowiedni dokument dotyczący rozstrzygnięcia, który dosyć niedawno został 
przysłany do Starostwa w sprawie Statutu Powiatu.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dzień dobry jeszcze raz, witam Państwa, 
jeżeli mogę się odnieść, bo chciałem obudzić Pana Figata ze względu na to, 
ponieważ nie wiem czemu Pan Figat przedstawia całą teorię, jak ma być 
przeprowadzony remont szpitala przez nowy Zarząd.

Radny Krzysztof Figat: Nie zrozumieliśmy się. Ja przedstawiłem co miał na myśli 
poprzedni Zarząd. Powiedziałem, że są dokumenty i możecie Państwo z tego 
skorzystać.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jak byśmy mogli tylko tak podchodzić do 
wszystkich rzeczy realnie patrząc na finanse, jak już wcześniej Pan Janusz 
Michalak mówił, też chciałbym, żeby było przy szpitalu w jak najszybszym czasie 
lotnisko, prawdziwy SOR, każdy by chciał, ale sprawdźmy jeszcze raz finanse, jaką 
mamy stratę, zacznę od tego. Przeglądając sprawozdanie z ZOZ, remonty i 
inwestycje oraz prace bieżące, ja chciałbym tylko przedstawić jeszcze raz: 
„Sukcesywnie wykonywane są przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego 
zgodnie z terminami zapisanymi w paszportach urządzeń. Sukcesywnie 
wykonywane są prace budowlane, malarskie we własnym zakresie. Wykonywano 
pomiary elektryczne w obiektach ZOZ. Wykonywano naprawy po awariach sprzętu 
medycznego. Wykonano naprawy awaryjne sprzętu pozostałego: telefony, lodówki, 
klimatyzatory. Wykonano naprawy awaryjne ambulansów w kwocie 15 tys. zł. 
Zakupy realizowane: szynę do ćwiczeń biernych w Stanisławowie za 13 tys. zł, 
aparat do mierzenia ciśnienia oddziału chirurgicznego 125,00 zł, meble, szafki 
kartoteczne, półki, biurka, krzesła, taborety dla potrzeb oddziału chirurgicznego, 
poradni geriatrycznej, apteki, administracji i poradni chirurgicznej 3 165,00 zł. 
Dalej, sprzęt komputerowy: 9 komputerów, drukarki 2 szt., kompresor, wentylator 
3 szt., aparaty telefoniczne 4 szt. i jeszcze takie drobnostki - 20 tys. zł, butle na azot 
- 2 700,00 zł". Chciałbym tylko poinformować, że czytając takie sprawozdanie, 
jakie zostały przeprowadzone inwestycje, oczywiście nie mówię, że mam jakiś 
zarzut do Dyrektora, bo to nie chodzi mi o to, żeby mówić, że Pan Dyrektor napisał 
złe sprawozdanie, tylko jeżeli patrzymy na takie zakupy, jak aparat do mierzenia 
ciśnienia - 125,00 zł to moglibyśmy jeszcze powypisywać pewnie jakiś 
laryngoskop za 100,00 zł i inne jeszcze ważne rzeczy, więc tak naprawdę według



mnie pozyskiwanie środków zewnętrznych w łowickim szpitalu było na b ardzo 
niskim poziomie a wręcz mogę powiedzieć na żadnym. Analizując nawet szpitale, 
które są dookoła naszego powiatu po kolei, zaraz nawet powiem o tej 
informatyzacji, można wyciągnąć wnioski, że można było dużo zyskać z różnych 
źródeł zewnętrznych i ubolewam nad tym, że to nie zostało zrobione. Natomiast 
jeżeli chodzi o remonty te, o których mówił wcześniej Pan Radny, które miał w 
planach - no oczywiście możemy zadłużyć Powiat Łowicki na dodatkowe 10, 20, 
30 mln zł i zrobić piękny szpital z powiększonym personelem, tak jak to było w 
planach na III piętrze. Nie można nic zrobić na chwilę, jak Pan mówi, że na III 
piętrze zrobić oddział pediatryczny razem z I piętrem i jeżeli na III piętrze nie 
będzie dzieci to wtedy co z tym personelem? Czyli będziemy zwalniać i 
przyjmować? Chciałbym powiedzieć coś o informatyzacji szpitala. Pan mówił, że 
staraliście się Państwo, ja tylko powiem, jakie szpitale otrzymały: otrzymał szpital 
w Pabianicach 1,8 mln zł, w Tomaszowe 4 mln zł, NZOZ Almed 515 tys. zł, 
powiatowy w Opocznie 2 366 000,00 zł, w Sieradzu 5 mln zł ponad, Kopernik, co 
oczywiste jest, bo jest centrum onkologii 12 mln zł, ale czytam dalej, w 
Bełchatowie 2,6 mln zł, Poddębice 2,9 mln zł, Miejski Zespół Przychodni 
Rejonowych w Zgierzu 860 tys. zł, Twoje Centrum Medyczne Sp. z o. o. 189 tys. 
zł, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie 789 tys. zł, 
Kutnowski Szpital Samorządowy 3 848 000,00 zł, Specjalistyczny Psychiatryczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi 3,4 mln zł, Szpital Specjalistyczny w Łodzi im. 
Doktora Biegańskiego 100 tys. zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w 
Skierniewicach 1 387 000,00 zł. Tyle szpitali i to jest jedna lista, uzyskało 
dofinansowanie na informatyzację i teraz chciałbym się zapytać, może Pan nie 
udzielać odpowiedzi, mając wszystkie instrumenty, czyli władze w Urzędzie 
Marszałkowskim, chciałbym się dowiedzieć też czemu nie udało się jakichkolwiek 
środków uzyskać na informatyzację szpitala. Czy to też miało być zrobione z 
własnych pieniędzy? 3 mln zł dodatkowe? Czy jakiś był pomysł na informatyzacje 
szpitala? I dalej chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, jeżeli Państwo mieliście 
wizję remontu szpitala na przyszłość to dalej mówię, też chciałbym, żeby ten 
szpital był remontowany, będzie remontowany, tak jak to tutaj mówiliśmy, tylko 
będzie to analizowane, bo szpital jest ważny, ale też mamy w powiecie szkoły, 
które też trzeba remontować, drogi i różne inne instytucje, więc nie z własnych 
środków.



Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym jeszcze uzupełnić, właściwie to 
sprostować, bo tutaj odpowiadając na apel, żeby ważyć słowa, nie chciałbym 
przesadzić, ale chciałbym tylko sprostować, że obsługa piętra to nie jest 
pielęgniarka na jedną zmianę - to są przynajmniej 4 pielęgniarki i 3,3 tys. zł średnie 
wynagrodzenie daje w sumie koszt pielęgniarki, no już 5 tys. zł nich będzie, 5 razy 
4 to 20 i...

Radny Krzysztof Figat: Nie no, we cztery nie są.

Radny Janusz Michalak: A w ile? Jedna musi być. Żeby wypełnić czas 160 
godzin razy 4 proszę Pana, więc żeby być zgodnie z kodeksem pracy potrzebne są 
4 osoby. Dochodzi urlop, dochodzą dodatki, ale niech to będzie 3,3 tys., więc to 
będzie 20 tys. zł razy 12 to jest 240 tys. zł, więc pewnie Dyrektor Grabowski lepiej 
by się sam obronił, ale zarzucanie mu, że kłamie, przepraszam, że przesadza czy że 
źle policzył jest błędem.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeszcze kontynuując to, o czym mówił przed 
chwilą Radny Janusz Michalak, to chciałem powiedzieć, że inaczej nie można było 
na to spojrzeć, dlatego że zadanie inwestycyjne, które Zarząd pod Pańskim 
kierownictwem wprowadził brzmi: 85111 - ,,Roboty budowlane polegające na 
przebudowie Izby Przyjęć oraz III piętra budynku Szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu" i polegające na przebudowie oddziału pediatrycznego 
budynku szpitala ZOZ w Łowiczu i my od Dyrektorów obydwóch podobną 
informację otrzymaliśmy, że pediatria na dwóch piętrach będzie generować koszty. 
Taką informację otrzymaliśmy. I zmieniając może temat to chciałem ten wyrok 
przeczytać, o który było pytanie: „Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu 
w dniu 8 stycznia 2019 roku na rozprawie w izbie ogólnoadministracyjnej w 
sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie ze skargi 
Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 
2015 roku w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego oddala skargę 
kasacyjną" i tam jest długie takie uzasadnienie, myślę że nie ma sensu go 
przytaczać i czytać.

Radny Michał Śliwiński: To tak, odnosząc się do tego, co powiedział Starosta 
Kosiorek mamy statut ważny, było wiele zastrzeżeń do tego statutu, było wiele 
dyskusji, że jest źle sformułowany, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy



uczestniczyli i przyjmowali ten statut. Teraz kolejne, chciałbym jeszcze 
odpowiedzieć Panu Staroście Malczykowi: ja bym zachęcał do tego, żeby... no 
Starosta jest młodym człowiekiem, zapał jest duży, żeby więcej się wziął do pracy i 
do tego, jak można te środki pozyskać niż do rozliczania, bo tak najprościej jest 
mówić, że ty zrobiłeś źle, ty zrobiłeś źle, wy zrobiliście mało, a jeszcze nie 
wziąłem się za to, żeby samemu coś zrobić, także bardzo zachęcam do tego, żeby 
się wziąć do pracy.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, oczywiście zadałem pytanie co do 
szpitala i pozyskanych środków, więc rozumiem trudną odpowiedź, ale chciałem 
tylko poinformować, podziękować poprzedniemu Zarządowi, że udało im się 
wyremontować oddział wewnętrzny, bardzo ładny, położnictwo. Bardzo 
oczywiście cieszymy się z tego powodu, że znaleźliście pieniądze w budżecie.

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja od vocem do wypowiedzi Radnego 
Śliwińskiego. Mam pytanie, czy Pan Radny wie gdzie są pieniądze na 
informatyzację i ile?

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, to nie ja zadawałem pytania, tylko wy 
cały czas mówicie o tym, że nie pozyskane są pieniądze. Ja ostatnio dowiedziałem 
się od Pana Starosty, że są w Ministerstwie Sprawiedliwości pieniądze na szpital, 
chociaż nic mnie tutaj nie zszokuje, bo biorąc pod uwagę to, jak teraz są 
rozdysponowane środki przez koalicję rządzącą Prawa i Sprawiedliwości to 
dowiaduje się, że szpital w Opocznie dostał na remont szpitala środki z MON-u, 
także ja powiem, że teraz w tym podziale środków, jaki teraz jest preferowany, 
przyjmowany to ja się gubię, ale Panowie mają kontakty, także życzę powodzenia.

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja tylko może takie ogólne spostrzeżenie. Szanowni 
Państwo, my jesteśmy na początku kadencji i nikomu niepotrzebna jest jakaś 
kampania, bo kampania wyborcza już się skończyła. My wszyscy odnośnie szpitala 
musimy się zastanowić, żeby utrzymać funkcjonowanie tego szpitala, bo to jest 
najważniejsze. Owszem, wizje są potrzebne, bo są potrzebne i muszą być jakieś 
wizje a kilku radnych jest tu na sali, którzy pamiętają różne koleje rzeczy, jakie 
były problemy ze szpitalem, gdzie po prostu brakowało nieraz na przysłowiową 
strzykawkę i po prostu wszystkim nam bym życzył, żebyśmy się nad tym 
zastanowili.



Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Z tych 170 mln zł, które były zostało 2,5 mln 
zł i tak wygląda sytuacja w RPO, jeśli idzie o informatyzację wszystkich instytucji.

Radny Krystian Cipiński: Dyskusja zeszła nam na temat szpitala, a ja chciałbym 
wrócić do tematu zatrudnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, bo 
usłyszeliśmy, że został przeniesiony jeden z pracowników do Wydziału 
Komunikacji i czy ten pracownik pracując w Wydziale Organizacyjnym pełnił 
funkcje Zastępcy Dyrektora?

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, nie pełnił takiej funkcji.

Radny Krzysztof Figat: Panie Radny, ja powiedziałem, że ubolewam, że taki 
pracownik doświadczony, ale to już pomijając, natomiast no cały czas o szpitalu. 
No Szanowni Państwo, nic nie mówimy o drogach. Pani Dyrektor siedzi tam 
smutna, Pani Dyrektor usuwamy zakrzaczenia z dróg?

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Tak.

Radny Krzysztof Figat: Wszystkie drogi przejezdne?

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Tak.

Radny Jacek Chudy: Dziękuję uprzejmie, że Pan Starosta Figat zmienił temat. 
Gmina Bielawy znajduje się w szczególnym położeniu, dzisiaj zwłaszcza, w tym 
czasie, kiedy remontowana jest droga 703 wojewódzka, nasze drogi są rozjeżdżone 
w taki sposób, że ciężko jest dostać się gdziekolwiek i ta sytuacja stwarza wiele 
problemów z bezpieczeństwem mieszkańców. Bardzo proszę Panią Dyrektor, bo 
dziś już nie ma można by powiedzieć takiej drogi, która nie wymagałaby jakiejś 
szczególnej troski, tutaj w wydatkach inwestycyjnych zauważyłem 3 pozycje, ja 
nie wiem czy nie należałoby się zastanowić nad czwartą, nad zakupem równiarki, 
która powinna ściąć pobocza dlatego, że w takich miejscowościach, jak 
Strugienice, Urzecze, Sobocka Wieś czy innych wielu te pobocza są wyższe od 
korony drogi, stoi w nich woda i często przejazd, nawet te 50 km/h może 
spowodować wypadek czy nawet uszkodzenie ciała czy zdrowia ludzi. Bardzo 
dziękuję za szybkie reagowanie i uzupełnianie tych wyrw, naprawdę, byłem na 
sesji nie tej dzisiejszej tylko miesiąc temu i jeden z radnych zgłaszał problem, że 
jest ogromna dziura, taka w którą wpadało koło, wstał sołtys i powiedział, że już 
jest naprawiona, także nie minęło dosłownie kilkadziesiąt godzin i ta droga została



naprawiona. Radni gminni w Gminie Bielawy zgłaszają wiele tych dróg, tą taką 
najbardziej ważną jest droga łącząca Powiat Zgierski z Powiatem Kutnowskim, to 
jest od Starego Waliszewa przez Bielawy, Sobotę, został nam ten fragment jeszcze 
od mostu w Bąkowie do Soboty, gdzie pobocze jest obniżone o kilkanaście a nawet 
i o kilkadziesiąt centymetrów w niektórych miejscach, dzwonią mieszkańcy, że 
niszczą samochody, że niszczą koła. Bardzo bym prosił, ale tutaj widzę, że jest 
układarka do poboczy i będzie się mogła sprawdzić tam niewątpliwie w 
najbliższym czasie. Proszę o tą troskę w Gminie Bielawy, ponieważ tak, jak 
powiedziałem na wstępie mojej wypowiedzi, no jest trudno. Czekamy do końca tej 
inwestycji i prosimy Zarząd o wnikliwe rozpatrzenie i przeprowadzenie może 
takiej inwentaryzacji potrzeb na terenie Gminy Bielawy na drogach powiatowych i 
prosiłbym o pomoc w położeniu nakładek na tych powiatowych drogach, które 
zostały rozjeżdżone.

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, 
chciałbym złożyć interpelację i zapytanie. /Zał. Nr 18 i Nr 19/ Jeżeli można prosić 
o przygotowanie takiej informacji na piśmie to będę wdzięczny. Interpelację i 
zapytanie przekazuję na ręce Pana Przewodniczącego.

wz. Sekretarza Powiatu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Panie Radny, ja tylko przypominam, że zmiany w ustawie o samorządzie 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim wprowadziły taką zasadę, że interpelacje 
składamy między sesjami bezpośrednio do Przewodniczącego bądź też organu 
wykonawczego, jak sobie rada ustali. Tutaj chodzi o zasadę, żeby nie poruszać 
kwestii interpelacji na posiedzeniu rady.

Radny Krystian Cipiński: Czy mogę traktować, że ta interpelacja zostaje przyjęta 
w ramach wyjątku?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oczywiście.

Radny Krystian Cipiński: Dziękuję serdecznie.

Ad. pkt 17

Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.



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