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PROTOKÓŁ Nr XI/19 

z obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 18 (nieobecny K. Figat) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z VIII, IX i X Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w 

Powiecie Łowickim. 

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok i 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu 

wotum zaufania. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum w 

Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego za 2018 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania nazwy 

szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum kształcenia 



2 
 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z 

siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i 

niepublicznym szkołom i placówkom. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

projektu ,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś priorytetowa 

IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 

X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 18 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować               

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z VIII, IX i X Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z VIII Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. 

Protokół z IX Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi 

do protokołu? Nie widzę. Protokół z X Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w 

Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła informację o 

przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.            

/Zał. Nr 3/ 

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, ja jak zwykle przez ileś naście lat zadaję 

sobie pytanie, nam zadajemy pytanie, co się dzieje w bieżących remontach, bo już 

nie pytam w tym momencie jakie będą inwestycje, bo chyba w tej chwili, chyba 

że już są jakieś dane jakie będą, ale masa na gorąco, takie rzeczy, no bo nie ma 

dnia, żeby nie wiem, jakiś rolnik, mieszkaniec gminy czy radny czy sołtys ciągle 

mnie o to pyta, co w tej chwili się dzieje, czy jesteśmy zabezpieczeni tak, żeby 

chociaż na bieżąco remontować to co jest możliwe? 
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Tak, jak Państwo otrzymali 

tutaj w materiałach prace remontowe trwają cały czas nieustannie, prowadzimy 

remonty przy użyciu recyklera z wykorzystaniem destruktu, w tej chwili mamy 

się ku końcowi z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych, prace są 

prowadzone przy wykorzystaniu 4 ciągników z kosiarkami bijakowymi. W 

najbliższym czasie z początkiem lipca planujemy rozpocząć prace z użyciem 

grysów i emulsji. 

Radny Jerzy Wolski: A mostek w Lisiewicach? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: A mostek w Lisiewicach, o 

którym Pan mi wczoraj sygnalizował wykonamy w przyszłym tygodniu. 

Radny Jacek Chudy: Pani Dyrektor, ja może nie do Pani bezpośrednio chciałem 

skierować pytanie, ale do Zarządu i przepraszam, że teraz a nie w sprawach 

różnych, ale rozmawiamy o drogach. Szanowni Panowie, droga Bogoria – 

Leśniczówka złożony przez Radę Sołecką, projekt do tzw. budżetu 

obywatelskiego – otrzymałem dzisiaj informację od Pani Sołtys, że mamy 

zwrócić się do Rady Powiatu pisemnie z tym wnioskiem. Czy tak i czy będzie ta 

kwestia przedstawiona na radzie? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W tej chwili przygotowujemy się do 6 

dużych inwestycji i oczywiście każdy ma prawo składać, zbierać podpisy i dbać 

o swoją drogę, ale tak jak powiedzieliśmy w tym roku to na pewno… jeżeli pod 

koniec lipca, tak jak jest ta procedura Premier podpisze to, co tam gdzieś 

wiewiórki po mieście mówią nam o tych drogach, to na pewno w tym roku tego 

nie zrobimy, bo tu czekają nas inwestycje bardzo duże, natomiast na przyszły rok 

na pewno pochylimy się nad tym problemem. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, czyli wniosek pozostaje do rozpatrzenia na 

przyszły okres, ja to rozumiem, czyli żadnych dokumentów dodatkowych nie 

potrzebujemy składać, bo o to pytam. Rozmawialiśmy, rozmowę doskonale 

pamiętam, wiem że w przyszłym roku w budżecie będziecie Państwo planować 

te inwestycje, oczekujemy że droga, która dzisiaj dzieli dwie gminy będzie je 

łączyć. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Zacytuję klasyka filmowego ,,u mnie słowo 

droższe od pieniędzy”, obiecuję że w przyszłym roku pochylimy się nad tym 

problemem. 
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Radny Michał Śliwiński: A jeżeli chodzi o odwodnienia dróg, akurat teraz po 

tych ulewach pojawił się problem na odcinku Niedźwiady przy Szkole 

Podstawowej, tam nie ma rowu i jak była ta ulewa to przez jakieś 2-3 godziny 

stała woda po prostu na drodze i tam naprawdę niebezpiecznie było przejechać 

przez tą drogę, bo się zrobiło tak, że było równiutko, nie było widać gdzie jest 

pobocze, a gdzie jest droga. To tak, jak było kiedyś w Złakowie przy powodziach. 

Ja wiem, że to jest w takich ekstremalnych warunkach, ale pojawia się ten 

problem i biorąc po uwagę to, że mamy teraz często deszcz to czy można będzie 

prosić, żeby tam myślę około 300 metrów odtworzenia rowu byłoby potrzeba, 

żeby to połączyć. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Oczywiście pochylimy się 

nad tym tematem, rozeznamy sytuację w terenie i obszar naszego pasa 

drogowego, jakie mamy tam możliwości. W tej chwili realizujemy założony plan 

związany z konserwacją rowów przydrożnych i na pewno jak już zakończymy ten 

plan zrealizować, będziemy starali się też do tego przymierzyć. 

Radny Jacek Chudy: Generalnie problem dotyczy wielu dróg po ulewach, gdzie 

korona drogi jest niżej od poboczy. Czy nie należałoby, poddaje oczywiście pod 

przemyślenie, wykorzystać równiarki po to, żeby ściąć te pobocza, żeby ta woda 

nie stała? Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i warta przemyślenia, warta 

ścięcia tych poboczy równiarką. 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok i 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum 

zaufania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Każdy z Państwa radnych otrzymał 

Raport, był ten okres na zapoznanie się i czy są tutaj uwagi ze strony radnych 

dotyczące właśnie Raportu o stanie powiatu za 2018 rok? 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, ja przeczytałam ten Raport o 

stanie Powiatu Łowickiego oczywiście i zabiorę po prostu głos w kwestii takiej 

organizacyjnej, merytorycznej, bo w Urzędzie Miejskim w Łowiczu także byłam 

odpowiedzialna za stworzenie tego dokumentu, u nas już wczoraj odbyła się sesja 

absolutoryjna, także analizując ten dokument rzeczywiście myślę, że należą się 

duże słowa uznania dla osób, które ten dokument tworzyły, bo informacja jest 

bardzo obszerna, rzetelnie napisana, podobało mi się, że wystąpiły tutaj 
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informacje o ilości wydanych decyzji administracyjnych, rzeczywiście każda 

działka została opisana w sposób obszerny. Też z punktu widzenia tego, że jestem 

radną pierwszy raz, być może rzeczywiście ciężko będzie mi ocenić pracę 

poprzedniego Zarządu, a także odnieść się do aktualnego Zarządu, także pewnie 

wstrzymam się jednak od głosu, aczkolwiek sam Raport, jego przygotowanie 

oceniam bardzo pozytywnie. Podobało mi się to, że są tutaj obszernie opisane 

także działania i projekty unijne, projekty które są już z dofinansowaniem 

zewnętrznym, są one opisane zarówno na etapie zakończonym, jak także jest 

informacja o tym, które projekty są zaczęte i będą kontynuowane w dalszych 

latach, także to mi się bardzo podobało. Szkoda tylko, że rzeczywiście 

mieszkańcy nie zaangażowali się w tą debatę, jednak trzeba zrozumieć, że jest to 

pierwszy raz i być może liczba podpisów, które trzeba było mieć na liście poparcia 

do zgłoszenia mogła zadecydować, aczkolwiek myślę, że warto zachęcać przy 

kolejnym Raporcie w przyszłym roku, zwiększyć informację, większą promocję 

tego Raportu, żeby mieszkańcy naszego powiatu mogli wziąć udział w debacie, 

żeby mogli się wypowiedzieć. Brakuje mi tylko jedynie podsumowania takiego 

szerszego, bo jest tu kilka zdań bardziej takich merytorycznych, opisujących 

dlaczego ten raport powstał, także w przyszłym roku, jeżeli Zarząd już będzie 

miał możliwość, to prosiłabym o takie szersze podsumowanie, jednak naprawdę 

bardzo pozytywnie oceniam ten raport, jest dobrze napisany, ze wszystkimi 

wytycznymi. Spotkałam się z Paniami na szkoleniu odnośnie raportu o stanie 

miasta i naprawdę wszystkie informacje zostały zawarte, wiem że to duży wkład 

czasowy trzeba było w to włożyć, także z mojej strony dziękuję bardzo za 

obszerny materiał. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecny K. Figat, K. Cipiński/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr XI/65/2019 

RPŁ w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 5/ 
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Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum w 

Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego w Muzeum w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Łowiczu, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/92/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 

2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu 

Łowickiego z wykonania budżetu za 2018 rok. /Zał. Nr 7/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Koleżanki i Koledzy zebrani, chciałbym może zacząć od końca. Ja nie tylko we 

własnym imieniu mówię, tylko w imieniu radnych klubu naszego PSL-

Lowickie.pl będziemy absolutnie głosować za udzieleniem absolutorium,  

bo przecież budżet ten stanowiliśmy rok temu, realizacja w 10 miesiącach była 

przez poprzedni Zarząd kontynuowana i końcówka wiadomo, że jest nowy Zarząd 

po nowych wyborach. Uważam w imieniu własnym i moich kolegów, zresztą 

koledzy też za chwilę kilka zdań będą chcieli powiedzieć, że ten budżet na 2018 

rok był naprawdę bardzo dobry, dobrze skonstruowany, no można długo 

wymieniać – 3-letnia inwestycja w MOS w Kiernozi została ukończona, wcale 

nie była łatwa, na drogach parę ładnych milionów zostało położone, w oświacie 

zostało położone kupę pieniążków, za chwilę się odniosę do szpitala i muszę to 

powiedzieć, bo nie zgadzam się z retoryką wypowiedzi kolegi mojego – Radnego 

Janusza Michalaka, który ma niemałe doświadczenie samorządowe, tak jak my 

tutaj siedzimy: zdjęcie 3 mln zł na 2019 rok ze szpitala i potem za chwilę wrzutka 
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jednego miliona? Tyle pieniążków tam włożyliśmy i było to potrzebne, należało 

to kontynuować, należało to robić. Jak ja paręnaście lat temu byłem młodym 

radnym samorządowym w Radzie Powiatu Łowickiego, może źle, 

przejęzyczyłem się, powiedziałem że dokładamy do oświaty, no to mój kolega 

Stasiu Olęcki powiedział, że do oświaty się nie dokłada – w oświatę się inwestuje. 

A do szpitala co, dokładamy czy inwestujemy? Pytanie retoryczne uważam. 

Janusz, rozmawialiśmy 2 dni temu na Komisji oświatowej, że już w tym 

momencie wiemy, że dobrze ponad 2 mln zł w 2019 roku, dobrze, oby tak się 

udało, mamy już zabezpieczyć do oświaty. Tak, a do szpitala nie powinniśmy 

zabezpieczać tego? I tutaj Panie Dyrektorze – do Pana Dyrektora Grabowskiego, 

nie zgadzam się z tym co tutaj ostatnio Pan powiedział, że jest sytuacja jest 

tragiczna, masakryczna. My nie chcemy dokładać, my chcemy inwestować. Niech 

ten szpital naprawdę żyje, niech wygląda tak, jak nasza oświata. Ja to tak 

odbieram, bo jestem radnym 19 lat, moi koledzy mają niemałe, wszyscy prawie 

tutaj doświadczenie samorządowe i uczestniczyliśmy w konstrukcji wielu 

budżetów, uczestniczyliśmy w wielu głosowaniach nad absolutoriami i wiemy co 

to znaczy podnieść rękę tak albo nie podnosić ręki, naprawdę, w sposób bardzo 

odpowiedzialny, w sposób pragmatyczny. Tak my to uważamy, także ten budżet 

absolutnie opiniujemy za, ponieważ uważam, że poprzedni Zarząd i oczywiście 

końcówka roku już nowy Zarząd uważam, że dobrze zrealizował i te 24% co tam 

na komisjach się przewijało, czy to jest dużo czy mała skala zadłużenia – pewnie, 

pamiętam lat 10 temu była skala zadłużenia Powiatu Łowickiego 10%, potem 

było 16% no to opozycja powiedziała ,,no nie jesteśmy prorozwojowi”. Jeśli teraz 

jest 24%, ja uważam, że to nie jest tak dużo, przecież wiemy jak sąsiednie 

powiaty, jak sąsiednie samorządy są, może źle powiem, zadłużone, na skali 40, 

50 a nawet 60%, gdzie już nawet nie ma wójta, nie ma burmistrza, starosty. 

Przeszacowano? Uważam, że ten budżet był na tyle bezpieczny, że zawsze,  

w każdej chwili, jeśli się jakaś koncepcja, jakiś projekt czy na drogi czy na 

jakiekolwiek inwestycje mieliśmy możliwość, mieliśmy prawo z tego korzystać. 

Naprawdę w sposób bezpieczny poprzedni Zarząd ten budżet zrealizował, 

oczywiście i Zarząd nowy dokończył, że tak powiem dzieła, ale ja nie byłbym aż 

taki sceptyczny i te 24% słuchajcie Państwo – może to dużo, może niedużo. Tak 

jak ty masz swoje gospodarstwo, tak jak ja mam swoje gospodarstwo, no trudno, 

jeśli chcesz zrobić dom i ci brakuje na dachówkę, no musisz to dokończyć prawda, 

także ja mam olbrzymi, może nie żal, ale mam niesmak, że po prostu te 3 mln zł 

na inwestycje w szpitalu zostały wyzerowane, wykasowane. Nie wiem do dzisiaj 

dlaczego. Dziękuje uprzejmie, ja poproszę moich kolegów, którzy też chcą kilka 

zdań powiedzieć. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałem dwie rzeczy sprostować 

i to też do Pana Przewodniczącego, że w tej chwili, no żeby porządek był jakiś to 

nie głosujemy punktu i nie dyskutujemy nad punktem o absolutorium, to jest 

pierwsza uwaga, a druga uwaga to pragnę podkreślić, że zdjęliśmy pieniądze 

głosując budżet tegoroczny z innego paragrafu – z paragrafu na inwestycje, 

natomiast to, co było dołożone na poprzedniej sesji zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym to zupełnie inny cel był przekazania tych pieniędzy i tylko tyle 

na razie chciałem powiedzieć. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem ad vocem do Jurka: Jurek ja dziwie 

się trochę, bo ty cale życie pracujesz na swoim a odpowiedziałeś jak urzędnik, 

początkujący jeszcze urzędnik. Zarzuty, które mi postawiłeś nie mają się nijak do 

jakichś zdarzeń ekonomicznych czy gospodarczych. No mówisz 24% to niedużo. 

No pewnie, że niedużo, tylko że trzeba patrzeć, jakie mamy dalsze możliwości.  

A no właśnie na komisji wczorajszej budżetowej Pani Skarbnik powiedziała, że 

gdybyśmy musieli dzisiaj wziąć na cito jakieś pieniądze to mamy możliwości 

wzięcia półtora miliona kredytu. Co to są za pieniądze? Na Komisji oświatowej 

optowałeś, żeby dołożyć do boiska w szkole w Chełmońskim pół miliona tak, 

dołożyć pieniądze na szpital 3,8 mln zł. Tych pieniędzy nigdzie nie 

wyzerowaliśmy, tylko przesunęliśmy na drogi, żeby aplikować o dużo większe 

pieniądze rzędu 20 mln zł, inwestycje 20 mln zł, przepraszam. Ponadto tak, jak 

deklarował to Pan Starosta i Zarząd nie odłożyliśmy remontu szpitala ad acta, 

tylko przesunęliśmy powiedzmy z górnego miejsca na kupkę do środka.  

Na dzisiaj mamy już wstępne, no nie wiem czy mogę mówić, ale jakiś tam 

deklaracje, bo jeszcze jakieś dokumenty są uzupełniane, tego co deklarował 

Starosta, że jakieś dodatkowe środki z innych źródeł, już jest też na to 

potwierdzenie. No za chwile będziemy też wprowadzać do budżetu 550 tys. zł na 

nową karetkę w 100% z dotacji, dlatego nie jest to wcale tak, że przyszliśmy  

po was, mówimy że wszystko jest niedobre, wyrzucamy i zaczynamy robić po 

swojemu. Nie, oczywiście, że po swojemu, ale kontynuować to, co było dobre 

a ewentualnie, jeśli coś było złe to zaniechać. 

Radny Michał Śliwiński: Cieszę się, że Janusz w końcu powiedział, że nie 

wszystko było złe, bo takie były przynajmniej odczucia na pierwszych sesjach,  

że to co robił wcześniej Zarząd było wszystko złe. Teraz jeszcze takie pytanie, bo 

mówimy o tym zadłużaniu, teraz mówimy, że jest możliwość 1,5 mln zł wzięcia 

kredytu, no to chciałem zapytać się, bo wiem, że 31 grudnia chyba obecny Zarząd 

uruchomił dodatkowe 2 mln zł kredytu, których akurat poprzedni Zarząd nie 

myślał wziąć i teraz kwestia, w którym kierunku i po co były tak te środki szybko 

uruchomione na sam koniec roku. Czy brakowało gdzieś i trzeba było je 

uruchomić czy jaki był zamysł uruchomienia tego kredytu? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem tylko ad vocem do wypowiedzi 

Janusza Michalaka – jesteśmy po bardzo mozolnej i ciężkiej procedurze 

pozyskiwania środków z rezerwy budżetu państwa, mówię w tej chwili  

o remoncie szpitala i jakby najważniejsze te kroki już są za nami, bo Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Infrastruktury podpisało już nam, 

zaopiniowało pozytywnie ten wniosek i taką informacje mamy oficjalną już  

od Wojewody. W tej chwili jesteśmy na etapie procedowania opinii Ministerstwa 

Zdrowia, także w przyszłym tygodniu też pojedziemy do Warszawy, żeby 

dopilnować i dopiąć tego tematu i jak najszybciej go zakończyć, aby móc tą 

inwestycję jak najszybciej zrealizować i tak jak powiedzieliśmy i w tym miejscu 

publicznie chciałem podziękować obecnej europoseł a Pani Minister Kopcińskiej, 

która bardzo zaangażowała się w pomoc przy pozyskiwaniu tych środków,  

no i publicznie jej za to dziękuję. To tylko ad vocem do wypowiedzi Janusza 

Michalaka i tematu szpitala, który tak jak powiedzieliśmy tak realizujemy. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem odpowiedzieć Michałowi – tak to 

na mój wniosek został zrealizowany kredyt zaciągnięty przez poprzedni Zarząd. 

Te pieniążki oczywiście nie zostały wydane, tylko przeszły w wolnych środkach, 

no ale Michał, przecież jesteś radnym już bardzo dawno, wiesz jak konstruuje się 

budżet we wrześniu – robi się tak, żeby prawa z lewą się zgadzała technicznie 

 i albo zawyża się sprzedaż albo zaniża się koszty wiedząc o tym, że … 

Radny Michał Śliwiński: Planuje się. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: No tak, planuje się. Wiemy o tym przecież, że 

na oświacie 2,2 mln zł tak, jak było powiedziane na komisji, po wykonaniu  

4 miesięcy 2,2 mln zł trzeba dołożyć. Na szpitalu prognoza była taka, że strata 

powstanie, którą trzeba pokryć. No powstała. Drogi – no jest szansa na uzyskanie 

dużych dotacji, ale nikt nie zagwarantował, że dostaniemy 80% i obawiam się, że 

tych 80% nie będzie, dlatego nie wiem czy tych pieniędzy, które przeszły  

z zeszłego roku w wolnych środkach czy w nadwyżce wystarczy na to nawet czy 

nie będziemy prosili gminy jeszcze o jakiś tam drobny udział w tych drogach, 

które są na terenie gminy. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.              

/Zał. Nr 8/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, K. Cipiński, nie głosował J. Chudy/: 

Za  – 16 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/66/2019 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2019 rok. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Łowickiego za 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Gołaszewski przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2018 rok wraz z informacją, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. informacją             

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę  

Nr III/143/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium za 2018 rok.      

/Zał. Nr 11/ 

Radny Krzysztof Górski: Oczywiście patrząc na specyfikę głosowania nad 

absolutorium dla Zarządu za 2018 rok, gdy dziesięć miesięcy zarządził poprzedni 

Zarząd Powiatu, dwa miesiące rządził już ten Zarząd, ja osobiście będę głosować 

za, ale chciałbym powiedzieć tak, że pomimo pozytywnych opinii na temat 

sprawozdań finansowych, pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

mam bardzo duże uwagi co do tego, co się dzieje w końcówce roku i w tym roku. 

Ponieważ absolutorium dotyczy roku 2018, chciałbym tylko zasygnalizować przy 

opiniowaniu i głosowaniu za absolutorium, że przy następnym punkcie 10, gdzie 

będziemy oceniać sytuację w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu pod 

względem finansowo – ekonomicznym będą miał bardzo dużo uwag polegających 

na tym, że wprowadzono opinię publiczną w błąd. Natomiast przy punkcie  

18 porządku obrad, gdzie będzie sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

Łowickiego pomiędzy sesjami będę miał bardzo poważne uwagi co do polityki 

kadrowej, jaką prowadzi się w naszym powiecie. Nie chcę tego mówić przy 
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absolutorium, będę mówił o tym przy tych konkretnych punktach, ponieważ 

specyfika akurat tego absolutorium na przełomie kadencji jest taka, że jest 

poprzedni Zarząd i ten, natomiast nie mogę tych rzeczy pominąć i mówię 

specjalnie o tym przy absolutorium, ponieważ opinia społeczna powinna o tym 

usłyszeć.  

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tutaj nie do końca się zgodzę, że to nie jest dobre 

miejsce ten punkt, tylko przy sprawozdaniu z Zarządu, ja bym teraz chciał 

uzyskać tą odpowiedź, bo to jest bardzo ważne, jaką ma wizję Zarząd Powiatu 

nawet, jeśli chodzi o sprawy kadrowe w Starostwie. Wiemy o tym, że odchodzą 

od nas bardzo dobrzy dyrektorzy w dziwnych takich sytuacjach, czasami słyszy 

się o tym, że to są osobiste rzeczy, ale mamy też zwalnianie pracowników, 

przyjmowanie nowych pracowników, którzy nie są tutaj akurat z Łowicza, czy 

niekoniecznie są o nich dobre opinie, czego przykładem jest Dyrektor PCPR  

w Łowiczu. Jest wiele nominacji bez konkursów na dyrektorów. Wiemy też,  

że konkurs, który się odbył na Dyrektora szpitala no niekoniecznie odbył się 

prawidłowo i chcielibyśmy tutaj od Zarządu uzyskać przy tym punkcie 

informacje, czy w dalszym ciągu będą takie posunięcia ze strony Zarządu, czy coś 

się w tym temacie zmieni? 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym jednak prosił abyśmy trzymali się 

porządku obrad i oczywiście na te wszystkie sprawy odpowiemy, ale moim 

zdaniem kompletnie one nie wiążą się z absolutorium za ubiegły rok. Ja pragnę 

przypomnieć Panu Radnemu Górskiemu, że jednak nowy Zarząd Powiatu został 

wybrany 26 listopada 2018 roku, czyli na dwa miesiące, także my już niewiele  

w tym budżecie mogliśmy zrobić. 

 

Radny Michał Śliwiński: A ja będę się upierał, bo chciałbym wiedzieć jaką ma 

Zarząd przynajmniej tą wizję, bo udzielenie absolutorium wiąże się z tym, że ten 

Zarząd w dalszym ciągu będzie sprawował władzę, no więc chciałbym wiedzieć 

jak w dalszym ciągu Zarząd widzi władanie powiatem.  

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: A ja będę się upierał, że jesteśmy w punkcie 

„absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok” i tylko tyle, a o polityce 

kadrowej, to możemy porozmawiać, ale w innym punkcie. 

 



13 
 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jakieś inne zapytania? Jeżeli 

nie ma, przechodzimy do głosowania. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego  

za 2018 rok. /Zał. Nr 12/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr XI/67/2019 

RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, zabierałem głos w tej sprawie wczoraj na komisji i chciałbym, żeby dzisiaj 

wszyscy też to usłyszeli, moją opinię. Na ostatnich sesjach słyszeliśmy, że 

sytuacja finansowa w ZOZ jest tak zła, że musieliśmy powołać nadzwyczajną 

sesję, bo od maja zeszłego roku podobnież nie ma już płynności finansowej. 

Przeczytałem dokumenty, które są załącznikiem do podejmowanej przez nas 

uchwały i na 3 stronie jest tak: ,,Wskaźnik zyskowności netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej wynosi -11,01, co oznacza, że mieści się w przedziale 1 tabeli …” i 

tak dalej. ,,Należy zauważyć, że z założenia maksymalizacja zysku nie jest celem 

samym w sobie dla zakładu opieki zdrowotnej, ale jedynie warunkiem 

uniemożliwiającym realizację pozostałych funkcji szpitala”. Na 5 stronie jest 

wyraźnie napisane ,,Wskaźnik bieżącej płynności ZOZ w Łowiczu wynosi 0,68, 

co oznacza, że mieści się w przedziale 2 tabeli – od 0,6 do 1,00, uzyskując 4 pkt. 

Wartość tego wskaźnika świadczy o zdolności Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
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Łowiczu do regulowania bieżących zobowiązań”. W Raporcie natomiast jest 

napisane: ,,W wyniku analizy wskaźników sporządzonych na podstawie 

sprawozdania finansowego za 2018 rok przy zastosowaniu metody punktowej 

uzyskano 38 pkt, co stanowi 54% maksymalnej liczby punktów możliwej do 

uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki”. Ja wiem, 

że wczoraj dostałem odpowiedź, że to nie wskaźniki decydują o tym, co się dzieje, 

natomiast w świetle informacji, które od kilku miesięcy są przekazywane, że jest 

8 mln zł straty, które na ostatniej sesji prostowano, że nie tak powiedziano, bo 

głosowaliśmy nad 2 350 000,00 zł straty, że nie ma płynności finansowej od 

zeszłego roku. W świetle podjętej uchwały, gdzie przekazaliśmy milion złotych a 

uważam, że jeżeli już tak, jak mnie odpowiedziano nie można przekazać 

wszystkiego, bo są inne zobowiązania, uważam że można było przekazać nie 

wiem, 1 350 000,00 zł a nie 1 000 000,00 zł, bo Pan Dyrektor wczoraj na komisji 

stwierdził, że właściwie wszystkie pieniądze już się rozeszły, to gdzie jest logika 

w tym całym działaniu? Dlaczego informuje się o tak złej sytuacji w naszym 

szpitalu, gdy wiem, że nie jest to jeden z najbardziej zadłużonych szpitali w 

Łowiczu? Psuje się opinię poprzedniej dyrekcji i poprzedniej radzie, która 

niewłaściwie reagowała podobnież, natomiast dane mówią co innego. Dlatego 

chciałbym, żebyście Państwo dzisiaj przy podejmowaniu tej uchwały też 

powiedzieli, jak jest naprawdę, bo do tej pory od kilku miesięcy ta cała sytuacja 

nie trzyma się całości. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko pragnę podkreślić, nie wiem, który 

już raz, że na pewno z moich ust i chyba żadnego z członków Zarządu nie padło 

słowo ,,zadłużenie”. Mówiliśmy cały czas o sumach zobowiązań. Ja przy tej 

mównicy nie stałem, podkreślam to. O zadłużeniu i stracie raczej padają z ust 

słowa z tamtej strony sali, także jeżeli ktoś podważa kompetencje poprzedników 

to my mówimy bardzo precyzyjnie o sumach zobowiązań i tak było mówione od 

początku, to tylko celem uporządkowania. Bardzo proszę, nie wiem czy Dyrektor 

Pluta czy Dyrektor Grabowski zabiorą głos, bardzo proszę. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja nie chciałbym 

odpowiadać, ja chciałbym zapytać, może ktoś podpowie mi na tej sali: jaki był 

wynik finansowy ZOZ za 2018 rok? Pani Skarbnik, Pan Dyrektor… proszę 

przygotować się do odpowiedzi. Jakie były zobowiązania na dzień 31 grudnia? A 

to jest zasadnicza różnica za 2018 rok a na dzień 31 grudnia 2018 r. Jakie były 

należności na ten sam dzień i czym jest różnica między zobowiązaniami a 

należnościami? Nie chciałbym już ja na to odpowiadać, bo okazuje się, że moje 
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odpowiedzi są niezrozumiałe. A jeszcze tak a pro po tych wskaźników, kiedyś w 

minionych czasach, słusznie minionych inflacja wskaźnikowa była wyśmiewana, 

ponieważ mówiono, że chleb zdrożał 100%, ale statki staniały też o 100%, więc 

też nie było żadnej inflacji. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, zacznę swoją wypowiedź od tego, że nie jestem tutaj po to, Pan Dyrektor 

Grabowski, żeby wbijać kij w mrowisko, w przysłowiowe mrowisko i na pewno 

nie jest naszą intencją, żebyśmy osłabiali pozycję naszego ZOZ-u w stosunku do 

innych tego typu placówek, wymyślając jakieś kwestie, historie związane z 

rzeczywistością. Szanowni Państwo, ja na wczorajszej komisji a dwa dni 

wcześniej Dyrektor Grabowski mówiliśmy o tym, że sytuacja może nie jest 

tragiczna, ale nie jest też dobra, to od tego wyszliśmy. Poza tym przestrzegałem 

przed tym, żeby za bardzo nie wpatrywać się w te wskaźniki wynikające z 

Raportu, ponieważ jak wiecie statystyka może niejedną kwestię zmienić nie do 

poznania i nie będę tutaj już używał tych kawałów, które na temat statystyki 

słyszeliśmy. Natomiast jedno jest pewne, w wartościach bezwzględnych  

2 - 2,5 mln zł, które brakują do utrzymania płynności, to jest gotówka, to jest cash, 

który trzeba mieć, żeby wyłożyć na pokrycie zobowiązań bieżących i 

jednocześnie przestrzegałem przed hura optymizmem, że jeżeli znajdziemy w tym 

budżecie środki na pokrycie straty i tu odpowiadam na pytanie, która wynosiła 

około 3,2 mln zł za 2018 rok, pomniejszona o amortyzację kwotę do pokrycia o 

800 tys. zł mniejszą to de facto musimy myśleć o pokryciu tego, co pełza z 

przeszłości, czyli tych zobowiązań, które jeszcze wcześniej nie były zapłacone. 

W związku z powyższym Szanowni Państwo w mojej opinii sytuacja poprawia 

się, ale musimy pamiętać o tym, co musimy zapłacić w ramach zobowiązań i 

dlatego też Pan Dyrektor Grabowski 2 dni temu na komisji podkreślał z całą 

stanowczością, że ten milion to kwota, która można powiedzieć już wsiąkła, jeżeli 

chodzi o rozliczenia z naszymi dostawcami przede wszystkim i musimy mieć to 

na uwadze podejmując w przyszłości działania reorganizująco – 

restrukturyzujące, że jeżeli nie wprowadzimy zmian, które spowodują obtanienie 

kosztów, czyli jeżeli zapanujemy nad źródłami kosztów, to dopiero wtedy 

możemy mówić o tym, że każdy dodatkowy pieniądz, który będziemy wtłaczali z 

pokrycia strat przez Zarząd i Radę, dopiero będzie przynosił efekt, bo jeżeli nie 

wprowadzimy niczego, co by miało zmienić sytuację, to w kolejnym roku strata 

może być już nie 3,2 mln zł, tylko na przykład 4,5 mln zł, w kolejnym 5,5 mln zł 

itd. i wtedy dochodzi do sytuacji zjadania ogona a nie możemy po prostu odcinać, 

zjadać żadnej ze swoich części tak mówiąc bardzo obrazowo. Z Panem 
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Dyrektorem Grabowskim umówiliśmy się tak, że drugą część wypowiedzi w 

naszym imieniu przedstawi właśnie on, jeżeli jest taka możliwość. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak Oczywiście, że tak. 

Radny Janusz Michalak: Ja od vocem do wypowiedzi Pana Dyrektora, bo 

stwierdził, że się poprawia i tu znów Panie Dyrektorze za jakiś czas będzie zarzut, 

że Pan skłamał, ponieważ nie można nazwać poprawą sytuacji, jeżeli co miesiąc, 

że tak powiem zaczyna nam brakować o 300 tys. zł więcej, więc to nie jest żadna 

poprawa. Tak naprawdę to tylko z tego co wiem z rozmów z dyrekcją, no 

poprawia się może sytuacja przychodowa, ale kosztowa absolutnie nie. Jeszcze 

za to się, że tak powiem nie wzięli, znaczy dyrekcja. Trzeba powiedzieć dlaczego 

tak jest. To nie jest dlatego, że odszedł Kaniewski, przyszedł Pluta czy 

Grabowski. Proszę Państwa, jeżeli pod koniec zeszłego roku, tu kolejne pytania 

należałoby publicznie postawić, jeżeli są zarzuty, że ktoś okłamuje. O ile wzrósł 

kontrakt z firmami wynajmującymi nam lekarzy, tak nie mówiąc po polsku? O ile 

wzrosły koszty sprzątania samego, co miały być straszne oszczędności – 100 tys. 

zł, może to już powtarzam któryś raz, ale jeszcze raz powtórzę, 100 tys. zł na 

miesiąc kosztowało nas sprzątanie w szpitalu przez firmę, którą zatrudniliśmy w 

to miejsce, 35 do 38, bo tam część na umowę zlecenie część na etaty 

pracowników. No jeśli ktoś chodź troszeczkę miał do czynienia z prowadzeniem 

formy to wie, że nie da się za 100 tys. zł zatrudnić 35 osób na etatach, z których 

jeszcze jak to w życiu część choruje, jest na zwolnieniach lekarskich, więc trzeba 

w to miejsce jeszcze innych i już zamiast sytuacja się poprawiać to ona się… a 

jeszcze już po odejściu dyrektora usłyszałem, Dyrektora Kaniewskiego, 

usłyszałem że około 60 tys. zł na miesiąc mamy oszczędności. No nie znam takich 

cudów w ekonomii, gdzie koszty 250, poprzednie 100 i 60 tys. zł mamy do 

przodu. Ja nie potrafię tak liczyć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim oddam głos tutaj radnym, ja 

ciągle nie uzyskałem odpowiedzi na pytania, które zadał Pan Janusz Michalak i 

tu bym prosił o te kwestie związane z zadłużeniem, zobowiązaniami, bo dla nas 

tutaj osób siedzących nie wszystko z punktu widzenia ekonomicznego musi być 

jasne, są media, ja myślę sobie, że warto by było to wyjaśnić w taki sposób, już 

którąś sesję poruszamy się, używamy określonych pojęć, które nie dla wszystkich 

są zrozumiałe. 
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p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski: Panie 

Przewodniczący, Szanowni Państwo, może ja tak się odniosę po kolei, najpierw 

Pan Radny Wolski odnosił się do tematu szpitala. Panie Doktorze, ja podtrzymuję 

w pełni stwierdzenie, że sytuacja jest tragiczna. Jeżeli lat temu 7-8 byliśmy w 20% 

szpitali, które miały dodatnie przychody, generowaliśmy zysk, który 

inwestowaliśmy jako szpital. Od wielu lat szpital nie inwestuje nic. Jeżeli w tej 

chwili jesteśmy w 20% szpitali w Polsce, które mają wymagalne zobowiązania, 

mnie zarzucano, że to jest, ja się parę miesięcy temu wypowiedziałem w jakichś 

tam mediach, rzadko to robię, ale się wypowiedziałem, zarzucano mi, że to jest 

nieprawda, przepraszam, Pani Minister Kopcińska podczas pobytu w Łowiczu w 

Muzeum to powiedziała to samo, wczoraj jak włączyłem telewizor Pan Minister 

Szumowski powiedział to samo – 20% szpitali w Polsce ma zobowiązania 

wymagalne i my jesteśmy w tych 20% najgorsi. To nie jest tragicznie? 7-8 lat 

temu my byliśmy w tej dwudziestce najlepsze a teraz jesteśmy w tej dwudziestce 

najgorszej, chyba tak. Panie Doktorze, mnie się bardzo spodobało podejście, że 

to co Pan powiedział, szpital nie daje rady, trzeba dołożyć, bo to jest inwestycja, 

mnie się to podoba, chociaż nie do końca, bo ja jestem przyzwyczajony do czegoś 

innego. Ja zadam retoryczne pytanie: czy to znaczy, że można pewnym grupom 

pracowników z dnia na dzień podwyższać 100% pobory i ja tego nie wymyślam 

i innym podwyższać 60-80% czy ponad 50 i potem powiedzieć, że musicie 

dołożyć? No chyba jednak nie tak, mimo wszystko chyba jednak nie tak, prawda. 

Dobrze, może teraz przejdę do ad vocem do Pana Radnego Górskiego. Tak, to 

znaczy na te wskaźniki trzeba spojrzeć w ten sposób, że rzeczywiście też widzę 

pewien dysonans, myślę że Pani Główna Księgowa, która w tej chwili przebywa 

na zwolnieniu pisząc to, że te 54% świadczy o stabilnej sytuacji ZOZ-u no to nie 

tak, to naprawdę nie tak, jeszcze ta punktacja się trzyma. Dzięki czemu ta 

punktacja jeszcze jakoś się tam trzyma? Trzyma się dlatego, że mamy dobre 

wskaźniki, jeśli chodzi o należności, które spływają do nas. Mamy dlatego dobrą 

tą punktację, bo naszym płatnikiem jest NFZ. Co byśmy nie mówili złego na temat 

NFZ-u to ja zawsze bronię NFZ, może nie zawsze ale przeważnie. To jest dobry 

płatnik, płaci na czas i my mamy dobra punktację, bo do nas nasze należności 

spływają na czas i to poprawia tą naszą punktację. Może teraz ad vocem do Pana 

Radnego Janusza Michalaka, to znaczy my działamy na kosztach w tej chwili, 

natomiast w szpitalu jest 3-miesięczny okres rozliczeniowy, pewne ruchy 

kadrowe, które robimy i zobaczymy za kilka miesięcy. To nie są jakieś wielkie 

ruchy, bo szpital, wszyscy Państwo się ze mną zgadzacie, to jest bardzo delikatna 

materia i pewne rzeczy wykonujemy powoli. No właśnie, ale jeżeli mówimy o tej 



18 
 

tragicznej sytuacji to muszę Państwu przedstawić nasze przepływy finansowe w 

tej chwili jakie są: na umowy cywilnoprawne - 800 tys. zł co miesiąc, 

wynagrodzenia – 1 mln zł, ZUS – 500 tys. zł, podatki 100 tys. zł i to jest razem 

2,4 mln zł i to jest to, co do nas wpływa z NFZ-u, ponieważ coś tam na bokach 

jeszcze zarobimy to nam jeszcze starczy na ubezpieczenie, pranie, wyżywienie 

już znak zapytania, podatek od nieruchomości i nie zostaje nam już zupełnie nic 

na takie rzeczy, jak apteka, czujniki, energia, gaz, artykułu czystościowe, usługi 

medyczne, badania, pozostałe przeglądy, naprawy sprzętu transportowego itd., na 

to już nie ma nic i dlatego jest ten efekt. Dostaliśmy od Państwa milion, gdzie 

mówię, bardzo dziękujemy, to nam wystarczyło, żeby wyczyścić sytuację 

finansową na dzień 24 kwietnia. Minęły 2 miesiące jakby od dnia 24 kwietnia i 

mamy zobowiązań wymagalnych 667 tys. zł i co miesiąc będzie przybywało 

ponad 300 tys. zł. To, co Pan Dyrektor Pluta powiedział da nam wynik na koniec 

roku zobowiązania wymagalne 2,5 mln zł. Miejmy nadzieję, że my będziemy 

pracowali na kosztach, są jakieś sygnały, jeśli chodzi o stronę przychodową, 

wczoraj byłem na zebraniu dyrektorów Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali 

Miejskich i Powiatowych, gdzie Pan Dyrektor Paszkowski poinformował, że jest 

zmiana planu finansowego NFZ-u o 4 mld zł, jest to bardzo duża zmiana i co 

byśmy nie mówili to w tej chwili rzeczywiście takie idą pieniądze na służbę 

zdrowia, bardzo duże pieniądze w bardzo dużym tempie i podobno ma być 

kolejna zmiana planu finansowego NFZ-u w październiku, dlatego ja na Komisji 

Zdrowia trochę tak powiedziałem, Dyrektora Pluty nie było w tym momencie, ale 

powiedziałem, że moim zdaniem jest ta prognoza finansowa zrobiona trochę zbyt 

optymistycznie. Ja się w tej chwili po wczorajszym zebraniu wycofuje z tego, 

może Pan Dyrektor Pluta miał już wiedzę, której ja jeszcze nie miałem, bo jednak 

wydaje się, że w tej prognozie te przychody może będą do zrealizowania, 

ponieważ jednak plany finansowe NFZ-u będą zwiększane. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, kiedy mówimy o skutkach, 

powinniśmy głośno mówić też i o przyczynach. Pan Radny Janusz Michalak 

zwrócił uwagę na kilka tych właśnie kwestii, które wpływają na ten wynik 

finansowy naszego szpitala. Problem jest złożony, wielowątkowy, przede 

wszystkim należy mówić o niskim od wielu lat kontrakcie, który nie został 

zwiększony przez ostatnie lata. Ten kontrakt wymaga renegocjacji i zwiększenia 

środków, to jest ta przyczyna, która chyba jest klu całej tej sytuacji. 

Radny Michał Śliwiński: Po części Jacek już powiedział to, w którym kierunku 

chciałem się zwrócić do Janusza, bo zaczynamy, cieszę się, że już po kilku 
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miesiącach zaczynamy w pewnym sensie się spotykać, bo mówimy tak: koszty 

będą nam rosły zawsze, bo jak będziemy w jakiś sposób modernizować szpital, 

to zawsze będziemy, czy my dołożymy klimatyzator czy dołożymy cokolwiek to 

wszystko będzie rosło. Koszty pracy też się zmieniają, tak jak mówisz, tylko że 

nie przerzucajmy się odpowiedzialnością, że ktoś tutaj z nas coś źle zrobił, bo tak 

naprawdę potrzeba tych pieniędzy z zewnątrz. Jeżeli nie dostaniemy wyższego 

kontraktu w sensie kwotowym, bo w sensie przerobowym moce naszego szpitala 

jadą na maksa, ale jeżeli nie dostaniemy więcej tych pieniędzy to będziemy cały 

czas dokładać. Tutaj to, że uda nam się, już wielokrotnie mieliśmy, 

przechodziliśmy ze swoich pracowników na firmę zewnętrzną, potem już te firmy 

zewnętrzne, które nawet robiły sprzątanie okazało się, że już nie mogą dostawać 

środków z PFRON na pracowników, no to zaczęły podnosić koszty a my tak 

naprawdę, no mówię, zamiast szukać w sensie czegoś jeszcze innego to się 

przerzucamy kto z nas ma większą odpowiedzialność. Tak naprawdę w 

niewielkim procencie zależy to od nas, to jest ogólny problem służby zdrowia. 

Jeżeli te pieniądze się nie znajdą na służbę zdrowia ogólnie to co, Pan Dyrektor 

Pluta mówił tutaj o zejściu kosztów, Pan Dyrektor powiedział, że na aptekę już 

może nie starczyć. Powiem tak, to zlikwidujmy aptekę to leków nie będziemy 

mieli i będziemy płacić za leki. Bez sensu to jest, że idziemy w tym kierunku. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, pamiętajmy również o tych 

remontach, które prowadzimy, dlatego też dzięki amortyzacji, którą mogliśmy 

odpisać zmniejszyliśmy ten dług o 900 tys. zł, także warto podnosić standardy, 

warto inwestować po to, żeby móc też zminimalizować tą stratę. 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski: Panie 

Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tu się muszę jednak odnieść ad vocem do 

dwóch Panów Radnych – Pana Radnego Chudego i Pana Radnego Śliwińskiego, 

którzy powiedzieli: renegocjujmy kontrakty. Proszę Państwa, najpierw trzeba 

było nie dopuścić do zmniejszania tych kontraktów. Ja już o tym mówiłem, 

Państwo pewnie wiecie o czym ja mówię. Mechanizm był oczywisty – nie 

wykonamy kontraktu w 2017 roku za IV kwartał, wszyscy to wiedzieli, 

dyrektorzy jeździli na specjalne szkolenia, ja wiedziałem tyle co z mediów, było 

wiadomo, że nie wykonacie ryczałtu. Nie możemy wprowadzać opinii publicznej 

w błąd, było wiadomo. Jeśli wykonacie mniej niż 98% to kontrakt będzie ścięty, 

to wiedzieli wszyscy, ja wtedy nie uczestniczyłem w zarządzaniu i wiedziałem 

tyle co z mediów, bo mnie to cały czas interesowało. Jeśli wszyscy wiedzieli, 

dyrektorzy jeździli na specjalne szkolenia, jeśli wykonacie kontrakt poniżej 98% 
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to kontrakt będzie ścięty. Oczywiście kontrakt został ścięty w 2018 roku i jak my 

mamy renegocjować? Przez pierwsze kwartały 2018 roku też był 

niewykonywany, były następne cięcia. Jak my mamy dyskutować z dyrektorem 

oddziału? No powie: no Panowie, przecież mówiliśmy, wszyscy wiedzieli, że jak 

nie wykonacie kontraktu to kontrakt będzie ścięty. No o czym my mówimy? Poza 

tym teraz też no jednak ja mówiłem czy to dyrektor może tak podnosić płace 

100%, 60-80% i powiedzieć potem, że mi zabrakło, czy może zwiększać 

zatrudnienie w jakimś dziale o 88%, podczas gdy przez 3 lata, podczas gdy ilość 

wykonywanych punktów wzrosła o 20%? Ja bym zrozumiał wzrost o 20%, o 

30%, może o 40%, ale o 88%? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym odnieść się do tych 

wcześniejszych głosów, które mówiły o tym, że mamy uznać to, co było. 

Powtórzę to, co powiedziałem na Komisji wczorajszej: przez 6 lat, no może 4 

słyszeliśmy, że szpital płynie mlekiem i miodem a chyba każdy korytarz powinien 

nosić imię Starosty Krzysztofa Figata. Na pewno remonty są potrzebne i one będą 

kontynuowane, staramy się jak możemy o środki jak możemy, szpital powinien 

być modernizowany, remontowany, dostosowywany do XXI wieku. Jednocześnie 

te remonty doprowadziły do sytuacji, o której powiedział Pan Dyrektor. Chcemy 

jasno podkreślić opinii publicznej, bo nie może być tak, że a było dobrze a nagle 

zrobiło się źle i my bierzemy odpowiedzialność za to i Panowie tutaj tamtej strony 

powiecie no nie no, było dobrze a wy wszystko zepsuliście. No tak nie jest. Nie 

było dobrze i my przez te 4 lata mówiliśmy o tym w trakcie sesji, komisji, nie 

godziliśmy się na pewne rzeczy a sprawa była prowadzona, nie było dyskusji, nie 

było informacji, nie było nic. Mówiąc o polityce kadrowej no to gdybyśmy w 

Starostwie zastosowali taką politykę, jaka w szpitalu była prowadzona to sytuacja 

na płacach w Starostwie wyglądałaby zupełnie inaczej niż wygląda i tyle tytułem 

komentarza do tego. Poza tym jeszcze boli nas to, co powiedział Dyrektor 

Grabowski, zresztą to jest chyba głos nas tutaj, którzy przez tyle lat upominaliśmy 

się o pewne rzeczy w szpitalu, boli nas to, że była sytuacja taka, że byliśmy na 

górze a teraz jesteśmy na dole, niezależnie od okoliczności, od tego, że było 

mleko, miód i alejki imienia starosty, niezależnie od tego. 

Radny Michał Śliwiński: No i przez chwilę miało być miło i się skończyło. To 

znaczy teraz już taka konkluzja z wypowiedzi Starosty, Pana Dyrektora, że tak 

naprawdę te remonty były niepotrzebne, bo one można powiedzieć, że pogrążyły 

szpital. 
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, tak jak 

tu teraz rozmawiamy na temat szpitala, bardzo dobrze, że się stało, że Dyrektor 

Kaniewski sam zrezygnował. Chociaż będziemy mieli sytuację komfortową, żeby 

sobie normalnie porozmawiać na temat szpitala. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, co do tych remontów 

nieszczęsnych to chciałbym przypomnieć, że właśnie 6-7 lat temu na tej sali 

siedział tu cały wianuszek ordynatorów i dyrekcji szpitala, którzy prosili nas, żeby 

zamknąć remont oddziału w Stanisławowie i za wszelką cenę rozpocząć remont 

szpitala – oddziału wewnętrznego. Wszyscy byliśmy za, najpierw były różne 

dziwne głosy, bo radni, którzy tu siedzieli oczywiście byli przeciw i na prośbę 

dyrekcji szpitala, Dyrektora Sobieraja i wtedy ordynatora w Stanisławowie 

znaleźliśmy pieniądze, żeby zamknąć ten nieszczęsny Stanisławów, za który nikt 

się nie chciał wziąć a sanepid chciał tam już swoją rękę położyć i potem 

rozpoczęliśmy to, co było najbardziej potrzebne. Natomiast moi drodzy, ja 

chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedno – ja wiem, że jest trudno. Sytuacja służby 

zdrowia jest zła w całym kraju i naprawdę, torpedowanie wszystkiego, co było 

przedtem i mówienie, że teraz będzie kolorowo to nie jest metoda. Spróbujmy 

wziąć byka za rogi, że tak powiem i razem działać tak, żeby ten nasz szpital 

naprawdę nie znalazł się tak, jak wczoraj na Komisji Zdrowia powiedziałem, w 

sytuacji, w której znalazł się szpital w Rawie Mazowieckiej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałbym uniknąć jakiejś 

fałszywej tezy, która wybrzmiała szczególnie w wypowiedzi Radnego 

Śliwińskiego, że alternatywa jest jedna: albo mogły być remonty albo wyniki. My 

się z tą tezą nie zgadzamy, to jest nieuczciwe postawienie opinii publicznej w ten 

sposób i tylko tyle chciałem na ten temat powiedzieć. 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski: Ja już dosłownie 

tylko dwa zdania, ponieważ tutaj cały czas teraz zaczął się przewijać wątek, że 

nie wykonaliśmy ryczałtu z powodu remontu. Wczoraj byłem, no już 

wspomniałem, na tym spotkaniu, w jednym szpitalu w Łodzi przeprowadzono 

bardzo duży remont, znacznie nieporównywalnym z naszym. Dyrektor wczoraj 

opowiadał jak się troił, dwoił i jeszcze inne słowa, jak w tych trudnych warunkach 

wykonał kontrakt, bo wiedział, że jak nie wykona to mu obetną i wykonał. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem ad vocem do Radnego Górskiego, 

nieprawda jest, że my byliśmy przeciwko remontowi. Ja chciałbym przypomnieć 

Panu Radnemu, że nie było się komu za to wziąć. Pierwszy za to się wziął Starosta 
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Dzierżek, już wtedy były pierwsze remonty w Stanisławowie, później za nas były 

kontynuowane kuchnie, nie kuchnie, łazienki, oczywiście nie było to wszystko 

zrobione a my byliśmy wręcz zbulwersowani tym, że nie został… było załatwione 

w WFOŚiGW z Panem Prezesem Dzierżkiem jeszcze, no była możliwość 

uzyskania dużych pieniędzy na dach i te inne sprawy. Dostaliśmy odpowiedź, że 

nie przeszedł. Nie, wniosek był po prostu nie złożony i tyle. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Wysoka Rado, od kilku sesji przysłuchuję się debacie na temat szpitala, 

bezdyskusyjnie nie potrzeba nawet tutaj mówić czym szpital jest dla ludzi, ale 

chciałbym zauważyć, że tak jak wspomniał Pan Przewodniczący nie wszyscy 

musimy mieć akurat pojęcie ekonomiczne i tej terminologii, wszystko co jest 

związane z tym, musimy o tym wiedzieć. Ja osobiście przynajmniej z ust 6 czy 7 

osób usłyszałem to w ciągu pół roku, zupełnie inne statystyki podawane, zupełnie 

inny wynik i nie wiem czym to jest spowodowane, nic z tego nie rozumiem, 

przepraszam i powiem jedno: chciałbym się dowiedzieć też czy jest prowadzony 

w szpitalu audyt firmy zewnętrznej, bo może ten audyt mi cokolwiek powie. Nic 

nie rozumiem z tego. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, audytu jako 

takiego nie przeprowadzał szpital, natomiast na zlecenie Zarządu został wybrany 

audytor, który badał sprawozdanie finansowe za 2 lata wstecz i za rok poprzedni 

i lakonicznie odniósł się w dosłownie dwóch, trzech zdaniach, że bilans został 

sporządzony prawidłowo, według zasad ustawy i to wszystko. Natomiast liczby 

zawarte w tych dokumentach mówią nam o tych kwestiach, o których cały czas 

tutaj mówimy, czyli poziom straty, płynność, wartość aktywów, pasywów i nie 

ma w mojej opinii sensu dalej strzępić języka. Liczby mówią same za siebie o 

wartości bagażu zadłużenia, wielkości straty i wszystkich innych parametrów. 

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 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 14/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 
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Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XI/68/2019 RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem tutaj uzupełnić tą uchwałę o 

nazwiska, zgłosić je, ponieważ tutaj przewodniczącego wskazuje Starosta i 

prosiłbym o wpisanie tutaj Pana Piotra Gołaszewskiego a na członków Rady 

Społecznej zgłaszam Pana Krzysztofa Dąbrowskiego Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia i Panią Barbarę Kołodziejczyk. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam takie pytanie, może w zasadzie niewdzięczne: w 

zasadzie czym jest ta Społeczna Rada ZOZ-u? To jest tak jak przy kościele koło 

parafialne? Bardzo proszę mi odpowiedzieć w dosłownie dwóch zdaniach, jakie 

ma zadania, jakie funkcje, jakie obowiązki. Absolutnie to nie jest pytanie 

złośliwe, chcę naprawdę wiedzieć, bo wiem jak się odbywały te spotkania, gdzie 

bardzo często nie było quorum, ludzie się nie mogli zebrać. Nie wiem co to, kółko 

różańcowe? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No ja myślę, że to pytanie powinno paść w 

innym gmachu i w innym mieście i w innym miejscu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Jest to społeczna rada, gdzie się pieniążków za 

posiedzenia nie bierze, w przeciwieństwie do rady społecznej w Muzeum. 

Radny Jerzy Wolski: To do czego jest w końcu ta rada? Nie ma odpowiedzi… 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: ,,Art. 48 ustawy o działalności leczniczej: 

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, 

która jest organem: 1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego; 2) 

doradczym kierownika. 2. Do zadań rady społecznej należy: 1) przedstawianie 

podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów 
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trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem 

lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania kierownikowi nagród, d) 

rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem; 2) 

przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: a) planu 

finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z planu 

finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przejęcia 

darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, f) regulaminu 

organizacyjnego; 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków 

wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi 

medycznemu; 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania 

działalności leczniczej; 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i 

statucie”. Myślę, że odpowiedź wyczerpująca. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski 

wyraża zgodę? 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, zgadzam się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radna Barbara Kołodziejczyk 

wyraża zgodę? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

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 powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 16/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/69/2019 RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:00 ogłosił przerwę  

w obradach XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:15 wznowił obrady 

XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Państwa, ponieważ w 

poprzedniej naszej uchwale nie jest wskazany termin pierwszego posiedzenia 

Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu a to jest w gestii, w kompetencji Rady Powiatu 

Łowickiego. Bardzo bym prosił o ponowne głosowanie tejże uchwały w 

kontekście takim, żeby ten termin również został przyjęty. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym poprosił o wpisanie tutaj w tych 

brakujących miejscach daty 11 lipca godzina 12:00. 

Reasumpcja głosowania: 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 17/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak, nie głosował  

J. Wolski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/69/2019 RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania nazwy szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą 

przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum 

kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, 

z siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 19/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/70/2019 RPŁ w sprawie dostosowania nazwy szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z 

budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i 

placówkom. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
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udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom 

i placówkom. 

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

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i 

niepublicznym szkołom i placówkom. /Zał. Nr 21/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/71/2019 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom. /Zał. Nr 22/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 

,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś 

priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner: Koniecznym przyjęcie jest 

tej uchwały, ponieważ jest to jeden z dokumentów, który jest niezbędny do 

kontynuacji prac związanych z zatwierdzeniem wniosku. Całkowita wartość 

projektu to 3 204 489,55 zł, kwota dofinansowania – 2 883 589,00 zł. Jest to 

wniosek partnerski i proszę o przyjęcie uchwały. 

Radny Krzysztof Górski: Kto będzie realizował ten projekt? Projekt jest bardzo 

duży, według mnie PCPR swoimi siłami na pewno nie da rady go zrobić. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner: Projekt jest prowadzony tak, 

jak powiedziałam w partnerstwie, partnerem projektu jest Stowarzyszenie 

Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, które wygrało w konkursie w grudniu 2018 roku. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym tutaj jeszcze dopowiedzieć 

jedną kwestię, Zarząd który reprezentuje stawia na politykę ambitną, przed nami 

ambitny projekt i jesteśmy na finiszu jakby przygotowań do jego realizacji. Przed 

nami jeszcze ostatnie spotkanie i rozmowy i rekomenduję Państwu ten projekt, bo 

on stworzy nam możliwość pomocy osobom, które naprawdę tej pomocy 

potrzebują, jest ich w powiecie bardzo dużo. Ja obiecuję tutaj z mojej strony, znam 

intencję, może nawet niektórzy z Państwa zadawali to pytanie na komisjach, nie 

do końca te intencje znają, z troski o dobro publiczne powiatowe, wyrażone przez 

byłego dyrektora PCPR-u z troski o dobro publiczne i opiekę społeczną Powiatu 

Łowickiego, zapewniam że ona nie zostanie nadszarpnięta, dlatego do końca 

prowadzimy te rozmowy, żeby temat był jasny kto realizuje jaką część projektu. 

Nie wiem czy to jest wystarczająca odpowiedź… 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, chciałem zapytać, bo wartość projektu to 

3 204 489,55 zł, dofinansowanie 2 883 589,00 zł, różnica 320 900,00 zł. Czy to 

będą nasze środki? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner: Nie, to są środki partnera. 

Radny Jacek Chudy: Czyli my nie ponosimy żadnych kosztów? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner: Finansowych żadnych. My 

mamy wkład osobowy w postaci zatrudnionej kadry, która będzie wykonywała 

zadania. 



29 
 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Właśnie ja wielokrotnie poprzedniego 

dyrektora krytykowałem i chciałbym powiedzieć, że to jest taka odpowiedź na to, 

że można robić i powiaty, ja wskazywałem te powiaty nawet w województwie, 

które robią projekty i są na to środki w urzędach pracy wojewódzkich czy 

regionalnych centrach pomocy społecznej na to, żeby realizować projekty no 

trochę wychodząc poza te wąskie granice nakreślone do tej pory, czyli zajmujemy 

się tym tylko dokładnie tym, czym się zajmujemy, ja nazywałem to urzędoleniem 

i chciałbym to zmienić. Chcemy tym projektem jakby przetrzeć szlak do takiego 

szerszego spojrzenia na pomoc społeczną i myślę, że w ogóle temat ekonomii 

społecznej, który do tej pory był martwy i w powiecie wkroczył tutaj za 

pośrednictwem Zakładu Aktywizacji Zawodowej, które prowadzi 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, no i myślę, że w tym kierunku 

powinniśmy iść i to będę podkreślał z uporem maniaka – rynek pracy kurczy się, 

potrzebne są każde ręce do pracy a osoby z niepełnosprawnościami są naprawdę 

bardzo dobrymi pracownikami i będziemy na to stawiać, żeby na ile tylko się da 

aktywizować i pomóc tym ludziom i w tym kierunku idzie projekt, natomiast na 

pewno nie przekroczymy granic założonych, podanych przez ustawodawcę i 

będziemy to realizować w ramach własnych zadań, dlatego ciągle jeszcze te 

rozmowy trwają. Chcemy przetrzeć pewien szlak po to, żeby móc w przyszłości 

zrobić jeszcze więcej. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, proszę nie dziwić się, że pytamy, dlatego 

że na dzień dzisiejszy tak poza informacjami zawartymi w uzasadnieniu tej 

uchwały nie mamy innych szerszych informacji na temat tego projektu, taki dla 

mnie trochę owiany tajemnicą. Ja zdaję sobie sprawę, że dla takiego człowieka 

jak ja, który jest laikiem w tych kwestiach, bo Pan ma doskonałą wiedzę, 

ponieważ uczestniczył Pan w działaniach tego stowarzyszenia czy nie wiem, 

fundacji, po prostu proszę nie dziwić się tym obawom, dlatego że znamy jakby 

wypowiedzi poprzednika Pani Dyrektor Wagner, który miał szereg wątpliwości 

co do możliwości zrealizowania tego projektu, stąd te nasze pytania i obawy, bo 

też należy tutaj zapytać o taką kwestię: co będzie wtedy, jeżeli coś się nie 

powiedzie, kto poniesie konsekwencje, jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany? 

Ja rozumiem, że po naszej stronie nie ma żadnych Pani Dyrektor powiedziała 

wkładów finansowych, że my będziemy tak jak Pani Dyrektor powiedziała 

uczestniczyć osobowo, czyli rozumiem, że … gdyby kilka słów Pani mogła 

powiedzieć, bo nie mamy naprawdę zielonego pojęcia. Są osoby zatrudnione w 

PCPR, które zajmują się tymi rodzinami zastępczymi, o tym wiemy – czy to te 
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osoby będą? Gdyby kilka słów Pani była uprzejma o tym projekcie więcej 

powiedzieć, na pewno otworzy nam to oczy, bo nie mamy zielonego pojęcia. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner: Powiem, bardzo chętnie, 

przedstawiałam zresztą projekt na Komisji Zdrowia i Opieki oraz Finansów. Jest 

to pierwszy projekt w takiej materii, który jest tutaj na terenie Powiatu projektem 

partnerskim. Projekty partnerskie też są takimi troszkę nowościami, dlatego że 

prawdą jest, że możemy tutaj Pan Radny ma rację, że możemy spotkać różnych 

partnerów, którzy składają na początku projektu różne deklaracje a później życie 

czy realizacja projektu różna bywa. Tymczasem Stowarzyszenie, które będzie 

projekt realizowało razem z nami jest stowarzyszeniem, które jest znanym w 

ogóle na rynku województwa łódzkiego, ponieważ prowadzi swoje działania nie 

tylko na terenie Łowicza, prowadzi również podobne działania na terenie 

Skierniewic, jest właściwie liderem, jeśli chodzi o ekonomię społeczną od 2008 

roku. Jest to stowarzyszenie rozpoznawalne, stowarzyszenie działające również 

w Łodzi, z historią, nie są to przypadki, prowadzi podobne działania w 

Skierniewicach, również powstało Centrum Usług Wspólnych. Generalnie celem 

tego projektu jest połączenie rożnych usług społecznych w jedno miejsce, tak jak 

właśnie tłumaczyłam: jest to wypożyczalnia, jest to wsparcie w formie usług 

opiekuńczych czy wsparcie w formie opieki, to już w zależności od tego jak 

finalnie nazwiemy te działania. Rodziny zastępcze faktycznie są w pierwszej 

kolejności i piecza zastępcza to jest główne i podstawowe zadanie PCPR. Nie 

mniej jednak obok tych zadań są jeszcze inne zadania: to jest opieka, wsparcie i 

kontakt z rodzinami biologicznymi a wiemy, że biologicznymi rodzinami zajmuje 

się MOPS, ale poprzez rodzicielstwo zastępcze kontakt z rodzinami 

biologicznymi jest konieczny. Poza tym osoby niepełnosprawne, to jest drugie 

bardzo poważne zadanie, jeżeli chodzi o PCPR, tych osób niepełnosprawnych jest 

bardzo wiele, w tej chwili obsługujemy, że tak powiem brzydko osoby 

niepełnosprawne z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i to są te 

dotacje, które Państwo co roku właśnie z PFRON ustalacie, kwoty jakie komu 

przyznajemy, bo PCPR to jest rehabilitacja społeczna, Urząd Pracy – rehabilitacja 

zawodowa, ale to są te dwa wzajemne, łączące się aspekty i tak naprawdę tak jak 

od PFRON-u sama nazwa – rehabilitacja społeczna i zawodowa, dokładnie to 

samo ma robić projekt. To będzie to wsparcie w postaci na przykład 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, bo tego sprzętu jest za mało. Te środki, 

które przyznajemy, wysokość kwot na dotację z PFRON-u jest ograniczona, ona 

jest uzależniona od algorytmu, którego podstawą wyliczania jest dochód z 

poprzedniego roku. On może być bardzo różny. Czy on będzie w podobnej 
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wysokości na następny rok czy będzie w wyższej wysokości – trudno mi jest teraz 

powiedzieć, bo nikt z nas po prostu na to nie ma wpływu, natomiast wiemy 

wszyscy, że te środki są niewystarczające. Nie wystarcza na zakup sprzętu, na 

zakup wózków a niepełnosprawnych na pewno jest sporo tutaj w naszym 

powiecie z tego co wiem, chociażby z doświadczeń i zatrudnienia w ZAZ-ie, ile 

osób niepełnosprawnych pracowało, ile osób z tego ZAZ-u wyszło tak naprawdę 

na otwarty rynek pracy, bo 4 osoby wyszły, co stanowi 23%, czyli sukces tego 

przedsiębiorstwa był. Generalnie chodzi o wsparcie usług tych wszystkich 

pomocowych, na co możemy wykorzystać te środki. 

Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za rozświetlenie 

sprawy, bardzo serdecznie dziękuję za to, że opowiedziała nam Pani tutaj o tych 

zadaniach tego projektu. Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby aktywizować 

tych, którzy… zresztą wielokrotnie korzystałem z posiłków, które ta fundacja czy 

stowarzyszenie robi. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeżeli byłaby taka potrzeba to ja jestem 

gotów zorganizować taki wyjazd do Skierniewic, z prezydentem Jażdżykiem 

moglibyśmy się spotkać i zobaczyć jak to wygląda w Skierniewicach, bardzo 

proszę. Jeżeli ktoś jest chętny, obdzwonią Panie z Biura Rady i taki wyjazd, 

umówimy się z prezydentem Jażdżykiem, żeby był… 

Radny Jacek Chudy: A co mielibyśmy oglądać? Taką fundację? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Taki rodzaj świadczenia usług, jaki my 

planujemy, oczywiście tam jest na dużo większa skalę i ocenę samorządu jak ta 

współpraca wygląda. Może to trochę późno jest, ale myślę, że lepiej późno niż 

wcale. 

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 ,,Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś 

priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 23/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XI/72/2019 RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 

,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 

RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 24/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz 

przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Łowiczu. /Zał. Nr 25/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/73/2019 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.  
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr XI/71/2019 

RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Łowiczu. /Zał. Nr 26/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

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 27/ 

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

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski, nie głosował: Z. Kuczyński, J. Chudy, M. Śliwiński/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/74/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 28/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym podkreślić, żeby to 

wybrzmiało, ponieważ takie są czasy, że należy… zastanawiam się jakiego słowa 

tutaj użyć, ,,reklamować się”, to pragnę podkreślić, że dziękuję bardzo za 

wprowadzenie do tegorocznego budżetu środków, które całkowicie zostały 

pozyskane z zewnątrz w wyniku jakichś tam negocjacji, kulisów nie będę może 

tam opowiadał, bo to nie ma sensu, z Panem Wojewodą i chciałem też tu bardzo 

oficjalnie podziękować Panu Wojewodzie za pomoc w pozyskaniu tej jakże 

potrzebnej Powiatowi Łowickiemu i jego mieszkańcom karetki. 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającym Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 29/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat, T. Kozioł, W. Krajewski, J. Michalak,  

J. Wolski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XI/75/2019 RPŁ zmieniający Uchwałę Nr II/20/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.  

/Zał. Nr 30/ 

Ad. pkt 18 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 31/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja myślę, że jeżeli są jakieś pytania to 

odpowiem. 

Radna Katarzyna Słoma: Ja tylko chciałam zapytać o jeden punkt, znalazła się 

informacja, że została wypowiedziana umowa na przyznanie pomocy finansowej 

na zakup 12 domków wystawienniczych. Mogę tylko wiedzieć z jakiego powodu, 

czy to będzie po prostu w innym czasie realizowane czy całkowicie na ten 

moment Zarząd zrezygnował. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Sprawa domków była analizowana już 

od dwóch miesięcy na komisjach, wielu radnych uważa, że te domki to był 

nietrafiony pomysł. Czemu nietrafiony? Ponieważ byłby duży problem w 
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przetrzymywaniu, magazynowaniu tych domków, ponieważ nie ma pomysłu na 

to, gdzie miałyby być składowane, kto miałby się nimi opiekować, następnie 

mógłby być duży koszt amortyzacji tych domków, z tego też powodu, jeżeli nie 

ma żadnego pomysłu, ponieważ wcześniej nie było, dlatego też według nas nie 

było sensu, żeby dalej ten projekt realizować. 

Radny Jacek Chudy: Ja chciałem zapytać, w podpunkcie m) wyrażono zgodę na 

wyłonienie wykonawcy na organizację imprezy plenerowej pod nazwą ,,Folklor 

ludowy szyty na miarę” w skansenie w Maurzycach w ramach … itd. Mamy 

jednostkę organizacyjną Panie Starosto, którą powinna się zajmować. Czyżby 

nieróbstwo opanowało już tak tą jednostkę, że nie zamierzają uczestniczyć i 

organizować tej imprezy plenerowej? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc mogę powiedzieć, że od już ponad 

tygodnia też zająłem się, żeby Centrum Promocji intensywnie zajęło się tą 

imprezą i według moich informacji są prace, które mają usprawnić, tam Pani 

Dyrektor już poczyniła kroki, żeby usprawnić realizację tej imprezy, a jakie będą 

wyniki to okaże się na imprezie. No ja mam nadzieję, że Pani Dyrektor i załoga 

wykażą się i ta impreza będzie na wysokim poziomie. 

Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 

dokonać tam jakiegoś blamażu. No nie możemy pozwolić sobie, żeby Powiat 

Łowicki na imprezie plenerowej w skansenie, które to imprezy były okrzyknięte 

nie tylko tutaj w powiecie, ale i niemalże w całej Polsce, miały jakiś negatywny 

wydźwięk. Proszę zwrócić szczególnie uwagę na ta organizację, bo jest to ważna 

impreza. Żałuję, że nie nazywa się ,,Żniwa Łowickie” czy ,,Biesiada”, dlatego że 

byłaby to kontynuacja, Biesiada Łowicka miałaby w tym roku swoje 20-lecie. No 

Zarząd ma prawo zmienić nazwę, ja to wszystko rozumiem. Zwracam się do Pana 

szczególnie, proszę zwrócić uwagę na to, żeby zaangażować maksymalnie tych, 

którzy są odpowiedzialni. Powiem tak, wczoraj rozważaliśmy kwestie związane 

z działalnością tych instytucji kultury no i tak popatrzyłem na kilkanaście imprez, 

które były robione w roku ubiegłym, no i tak z ołówkiem w ręce odhaczyłem tylko 

kilka, w których udział tej jednostki organizacyjnej, która powinna głowę kłaść 

za to, był w sumie tak powiem szczerze kolokwialnie niewielki. Trzeba by może 

trochę zmotywować ludzi do roboty, bo przykro patrzeć na to. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc ja ze Starostą podpisuję się w 100% 

pod tą Pana wypowiedzią i mogę tylko powiedzieć, że przeprowadziliśmy 

wczoraj poważną rozmowę ze wszystkimi pracownikami Centrum, 
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przekazaliśmy nasze niezadowolenie, no i powiedzieliśmy, że jest jeszcze jakiś 

tam okres czasu, kiedy może być wprowadzona jakaś tam można powiedzieć 

poprawa tej pracy. Jeżeli to się nie uda to będziemy myśleć dalej. Wydaję mi się, 

że Państwo Radni też mogą przeanalizować czy może nie lepiej jakoś zmienić ten 

kształt, bo nigdy to dobrze nie funkcjonowało to Centrum i dlatego, jeżeli są jakieś 

pomysły, ja już mam jakiś pomysł, który będę mógł przedstawić za niedługi czas, 

jeżeli chodzi o ten cały budynek Centrum Promocji, ale to jeszcze jest w trakcie 

rozmowy też z Zarządem i też z innymi wydziałami nieruchomości czy możemy 

taki pomysł rzucić. Jeżeli będzie zielone światło to przedstawimy pomysł, ale 

jeszcze powiedziałem, że Centrum Promocji ma czas na poprawę swojej pracy i 

jeżeli pracownicy wykażą się efektywną pracą przez wakacje, bo też są wakacje i 

czy będą potrafić tutaj w opinii publicznej pokazać, że potrafią dobrze pracować 

to też wyciągniemy wnioski i może jeszcze uda się, żeby Centrum Promocji było 

w podobnej strukturze, a jeżeli nie to będziemy musieli podjąć kroki, które 

zmienią tą strukturę. 

Radny Jacek Chudy: No wczoraj podczas obrad Komisji Rewizyjnej, może nie 

do końca szczęśliwym zapisem w planie pracy komisji był punkt, który brzmiał: 

kontrola finansowa i merytoryczna jednostki organizacyjnej. Umówiliśmy się 

wczoraj, że ta kontrola jak zapisane w punkcie to musi być przeprowadzona, 

będzie ta kontrola odbywała się tam w sierpniu, o czym Panowie Starostowie 

wiedzą, to będzie już po 7 miesiącu właściwie działań nowej Pani Dyrektor i ja 

chciałbym poprosić Panów Starostów, żeby nie było już takiej sytuacji, bo 7 

miesięcy to jest mnóstwo czasu na zapoznanie się z problematyką jednostki 

organizacyjnej, której się przewodzi, żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy 

informowani, że albo nie wiem, albo pracownik merytoryczny. Będziemy 

oczekiwać konkretnych odpowiedzi, więc proszę przestrzec a właściwie poprosić 

w naszym imieniu, złego słowa użyłem, wycofuję, nie ma takiego słowa, ale 

proszę bardzo o to, chciałbym poprosić Panią Dyrektor, żeby była przygotowana 

kompletnie do rozmowy z Komisją Rewizyjną. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, na 

pierwszej sesji nowej kadencji Pan Radny Wojciechowski mówił, że w tym 

Starostwie trzeba wymienić wszystkich, do sprzątaczki włącznie. Możliwe. Na 

drugiej sesji, gdy zabierałem głos w sprawie szpitala, Pan Radny Michalak 

powiedział: my teraz rządzimy a wy słuchajcie. Dobrze, rozumiem wszystko. Ja 

rozumiem, że wszystkie zmiany kadrowe, które były do tej pory wprowadzane są 

wprowadzane z określonego klucza, ale mam pierwsze pytanie takie wstępne: czy 
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w Powiecie Łowickim nie ma w ogóle ludzi, którzy mogliby zajmować 

jakiekolwiek kierownicze stanowiska w naszym Starostwie i podległych 

jednostkach? Czy jedynym kluczem jest klucz partyjny? Coś tutaj chyba jest nie 

tak, natomiast to jest taki wstęp do mojego podstawowego pytania, które chce 

zadać a mianowicie chciałbym, żeby Panowie z Zarządu odnieśli się do punktu 

25 odnośnie swoich uchwał podjętych w przedstawionym nam sprawozdaniu. 

Kilka tygodni temu w mediach przeczytałem kto ma być dyrektorem PCPR-u u 

nas, powołanym oczywiście bez konkursu, wszystko wolno, ale zaniepokoiły 

mnie pewne dane zawarte w informacjach medialnych. Pozwoliłem sobie na to, 

aby zadzwonić do Pana Wiceprezydenta Treli w Łodzi, który nadzorował MOPS, 

gdzie osoba, którą powołaliście Państwo na dyrektora PCPR-u pracowała 

wcześniej. Zwolniona dyscyplinarnie, potem Sąd Pracy, ugoda, rozwiązanie 

umowy na podstawie porozumienia stron, postępowanie prokuratorskie, sprawa 

karna, w której ta Pani jest oskarżona. Dwa dni później Pan Prezydent Trela 

przesłał mi wystąpienie pokontrolne, w którym jak się z nim zapoznałem to 

przyznam się szczerze, że resztka siwych włosów stanęła mi na głowie. Tutaj jest 

napisane wyraźnie, że działania to był nepotyzm, nadużycia finansowe, 

realizowanie umów bez podpisów prawie tym samym różnym instytucjom czy 

osobom w dużo zawyżonym zakresie, a co najgorsze powtarzające się kilka razy, 

że stwierdza się, że tu są mechanizmy korupcjogenne. Szanowni Państwo 

możemy, Zarządowi wolno wszystko, można zatrudniać, możemy sobie robić co 

chcemy. Przed chwilą podejmowaliśmy uchwałę na 3,2 mln zł o realizowaniu 

projektu. Czy osoba, która jest w czasie rozprawy sądowej, która jest oskarżoną 

na podstawie tak poważnych zarzutów może pełnić obowiązki dyrektora PCPR-

u? Ja się zwracam do Was członkowie Zarządu czy Wam po prostu nie wstyd? Ja 

bym takiej decyzji po prostu nigdy nie podjął. Nie czepiam się, róbcie sobie co 

chcecie kadrowo, możecie wszystko robić tak, jak Pan Radny Michalak 

powiedział – my wygraliśmy, możemy robić wszystko, ale odrobina sumienia. Ja 

wiem, że to spłynie jak po gęsi woda to co powiem nie pierwszy raz, natomiast 

zastanówmy się nad autorytetem naszego urzędu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może od początku, bo to wybrzmiało. No 

obserwuję to, co dzieje się w sąsiednich powiatach, no i niekoniecznie one też na 

stanowiskach kierowniczych powołują mieszkańców swoich, np. Powiat 

Zgierski. Nieprawdaż? No właśnie, odnośnie zarzutów. Wie Pan co, nie wiem czy 

Pan wie a jest Pan dosyć doświadczonym samorządowcem, jak wygląda polityka 

i sesja Rady Miejskiej w Łodzi. Ja uczestniczyłem w tych sesjach jako doradca 

wojewody i akurat uczestniczyłem w czasie, kiedy pracownicy MOPS-ów 
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protestowali i byłem świadkiem tych wszystkich zdarzeń, nie znając w ogóle Pani 

Małgorzaty, kompletnie. Zapewniam Pana, że jest bardzo dobrym fachowcem i 

zapewniam Pana, czego pewnie Prezydent Trela Panu nie powiedział, ale to jest 

znamienne, że padło to nazwisko akurat, że wszystkie dotychczasowe sprawy, 

jakie były, Pani Wagner wygrała. Sprawa, o której Pan mówi, tam jest bardzo 

dużo osób, ja nie będę wydawał wyroków, od tego są sądy, ale jednak 

domniemanie niewinności istnieje. Pani Wagner i tu jest klu jakby, nie obrazi się 

Pan, ale manipulacji, której dokonał Pan na początku swojego wystąpienia, liczę 

że nieświadomie, ponieważ Pani Wagner jako jedyna przystąpiła do konkursu na 

dyrektora PCPR-u i go po prostu wygrała. Odbył się konkurs na dyrektora PCPR-

u, o czym informowały również media i może spojrzeć Pan w sprawozdania 

również z prac Zarządu z poprzednich miesięcy, gdzie powoływaliśmy komisje i 

to jest nieprawda. To, czy o tym zadecyduje sąd, ja dosyć dobrze znam te tematy 

i twierdzę, że Pani Małgorzata Wagner jest bardzo dobrym fachowcem i pomoc 

społeczna pod jej nadzorem, jeśli idzie o Powiat Łowicki naprawdę zmieni swoje 

oblicze, jest osobą odpowiednią do realizowania wizji pomocy społecznej, którą 

my założyliśmy w kampanii wyborczej, zaczynamy ją realizować i ją 

zrealizujemy czy to się komuś podoba czy nie, w przeciwieństwie, powtórzę to 

do ,,urzędolenia” poprzedniego dyrektora i pracy w wąskich ramach zamkniętych 

na nowości, świat się zmieniał a wszystko ciągle było tak samo w PCPR, powiaty: 

opoczyński, sieradzki w tej chwili czy Skierniewice czy jeszcze inne powiaty w 

województwie mazowieckim realizują fantastyczne projekty, które pomagają 

osobom niepełnosprawnym, osobom wykluczonym. Rozwija się ekonomia 

społeczna, to jest słowo, które może nawet tutaj nie do końca może być 

zrozumiane, ale uwierzcie mi, można robić fantastyczne rzeczy i uważam właśnie, 

że ta osoba te rzeczy pomoże nam tu świetnie zrealizować i liczę na to, że zdanie 

Panów przeciwnych czy osobom czy działaniom ulegnie zmianie i to po prostu 

się okaże. Nie wiem czy wyczerpująco odpowiedziałem, bo mógłbym w sumie 

powiedzieć, że żenującym było dla mnie to, jak postępował poprzedni Zarząd w 

kwestiach personalnych. Mógłbym tak odbić piłeczkę i tu kilka czy kilkanaście 

przykładów podać, tylko po co? Po to, żebyśmy tam dalej jeszcze dyskutowali i 

wypominali? Myślę, że trzeba dać szansę ludziom, wykazać się, dać szansę nam 

zrealizować ten program, który mieszkańcy ocenili pozytywnie i będziemy do 

tego zmierzać. Nie stoję na takim stanowisku, że teraz my komuś coś tam 

pokażemy i jedynie co, to po prostu tak jak na boisku piłkarskim, że chcemy 

wygrać ten mecz. 



39 
 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Starosto, ja nie robiłem wycieczek 

personalnych do osoby, ja wczoraj tą Panią zobaczyłem pierwszy raz w życiu i 

bardzo możliwe, że jest dobrym fachowcem. Ja ma jako radny, wieloletni radny, 

doświadczony mam nadzieję żal do Was, że nie poczekaliście do momentu, kiedy 

zapadnie wyrok, skoro to jest tak dobry fachowiec niech sobie rządzi, niech 

będzie oczyszczony, natomiast w tej sytuacji, gdy jest taka presja medialna i 

opinia niestety różna uważam, że należało się wstrzymać. Ja wiem, że są naglące 

sprawy, że projekt trzeba realizować, ale uważam, że tą decyzję trzeba było 

podjąć po wyroku. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przecież Pan jest naprawdę 

doświadczonym człowiekiem, już nie będę mówił, że samorządowcem. To jest 

sprawa, w której wyrok zapadnie za 2, może 3 lata, to jest pierwsza sprawa. Po 

drugie – jednak Pani Małgorzata Wagner jako realizator też projektu ZAZ, ten 

zakład jest po różnych kontrolach już i wszystko tam było zrealizowane bardzo 

dobrze, pozytywnie, 2 lata po najpóźniej robi się kontrolę projektu, który się 

zaczął, więc początku tego i naprawdę żadne z zarzutów, które Pan Prezydent 

Trela, ja nie będę w to wnikał, ale znam kulisy od początku tej sprawy, chociaż 

wcale nie byłem jakąś tam stroną, tylko po prostu obserwatorem. No że tak 

powiem ja rozumiem, że zlecenie jest z Łodzi, jakoś w jednej tylko gazecie to 

zlecenie jest realizowane, ja się nie dziwię akurat, że w tej. To jest po prostu 

uważam, że zlecenie. No niemiecka gazeta akurat to jest. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja wyprzedzając pewnie ponowne 

pytanie o dyrektora szpitala chciałbym poinformować, że Pan Radny Krzysztof 

Górski był obecny również w komisji, przy wyniku nie było żadnych zarzutów, 

że konkurs odbył się w jakiś zły sposób czy niezgodnie z prawem i tylko 

informuję, że byłem członkiem komisji, konkurs odbył się zgodnie z prawem, 

jeżeli ktoś publicznie będzie mówił, że nie odbył się zgodnie z prawem to będę 

podejmował odpowiednie kroki, żeby nie obrażać przyszłej Pani Dyrektor, która 

ma przed sobą ważne stanowisko i nie powinniśmy w ten sposób podchodzić do 

Pani Dyrektor, która 1 lipca obejmie stanowisko dyrektora. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Starosto, ja nie mówiłem nic o 

konkursie, natomiast jeżeli wywołał Pan ten temat – byłem, głosowałem przeciw 

tej kandydaturze, natomiast po otwarciu kopert, gdy podłożono nam opinię 

prawną, że praca w gabinecie prywatnym jest pracą na stanowisku kierowniczym, 

w protokole wyraźnie jest napisane i powiedziane, że ja z taką opinią się nie 

zgadzam, bo praca na stanowisku kierowniczym to jest zupełnie coś innego. Była 
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opinia prawna, odszedłem od tematu i ja wieczorem pomiędzy otwarciem kopert 

a przesłuchaniem kandydatów zebrałem, co prawda telefonicznie, wiele opinii 

prawnych, wielu prawników potwierdziło mi, że prowadzenie prywatnego 

gabinetu nie jest pracą na stanowisku kierowniczym i uważam, że konkurs odbył 

się prawidłowo, natomiast moja opinia i moje głosowanie jest takie, jak mówię. 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski: Tak naprawdę 

to chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, ale ja bym jednak proponował 

zerknąć do protokołu, bo są stawiane jednak dosyć poważne zarzuty i o ile ja 

pamiętam, mogę się mylić, o ile ja pamiętam, bo była taka kartka i było odhaczane 

kto głosuje, że dany kandydat spełnia wymogi. Według mnie wszyscy 

głosowaliśmy, że dany kandydat spełnia wymogi. Obyło się głosowanie, więc nie 

mówmy, że coś odbyło się niezgodnie z prawem. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli ma Pan opinię inną to proszę 

przynieść na piśmie, że jakiś radca prawny mówi inaczej, że działalność 

prowadzona przez Panią przyszłą dyrektor nie jest zgodna z prawem. 

Radny Michał Śliwiński: To jeżeli można, miałem akurat zadać inne pytanie, ale 

jak jest Pani Kadrowa to zapytam się Pani Kadrowej: czy prowadzenie 

działalności gospodarczej jest liczone do stażu pracy, jeżeli się pracuje na 

przykład w urzędzie? To tak tylko po krótce Pani mi powie czy tak czy nie a 

pytanie mam tutaj jeszcze do dyrektorów szpitala, bo ostatnio na sesji 

rozmawialiśmy o tym, że jest problem z wypowiedzeniem umowy świątecznej i 

nocnej opieki, czy ta sprawa już jest załatwiona, że mamy zabezpieczoną ta nocną 

i świąteczną pomoc i podobnie z Izbą Przyjęć, bo tam wygasła umowa, czy ten 

problem też już jest rozwiązany? 

Z-ca Dyrektora Wydziału OR Agata Tracz: Już odpowiadam Panie Radny, 

jeżeli chodzi o ustawę o pracownikach samorządowych to tutaj okres 

prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest zaliczany do 

stażu pracy, czyli do dodatku za wieloletnią pracę, do nagrody jubileuszowej itd., 

ale to mówimy o ustawie o pracownikach samorządowych. 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski: Znaczy mówiąc 

szczerze ja nie rozumiem pytania Pana Radnego Śliwińskiego, ponieważ na to 

pytanie odpowiedziałem na poprzedniej sesji. Pan Radny mówi czy problem 

został rozwiązany – na poprzedniej sesji ja mówiłem, wygasła umowa, robimy to 

sami, na pewno nie będzie drożej na Izbie Przyjęć, może ciut taniej, ale który 
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problem proszę mi powiedzieć? Jak ja pamiętam ja na to pytanie odpowiedziałem 

na poprzedniej sesji, Pan Radny mówi czy problem został rozwiązany. Już na 

poprzedniej sesji mówiłem, robimy sami, nie ma żadnych zastoi, to samo z NPL-

em, także ja na to pytanie odpowiadałem. Skoro ja powiedziałem, że jest 

rozwiązane, mówimy czy ten problem został, czyli, że… ja nie mówiłem, że jest 

taki, znaczy był problem dla nas stworzony, ale go rozwiązaliśmy. 

Radna Katarzyna Słoma: Ja przepraszam, nie zdążyłam wcześniej przycisnąć 

przycisku, jeszcze chcę wrócić do sprawy Centrum Promocji, przepraszam, że tak 

przeskakujemy, akurat teraz gorący temat wyniknął między Państwem. Ja jeszcze 

chciałam tylko wrócić do wypowiedzi Pana Starosty Piotra Malczyka, bo 

troszeczkę zaniepokoiłam się, że Państwo, jako Zarząd dają jeszcze szansę 

pracownikom na wykazanie się. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, ja 

nie mam żadnych pretensji, tylko prosiłabym, żeby może samych pracowników 

Centrum jakoś surowo nie oceniać, bo ze swojego doświadczenia wiem, że w 

Centrum tych pracowników takich merytorycznych, którzy pracują w biurze jest 

za mało i nie da się w 3, 4 osoby zorganizować dużych imprez plenerowych, także 

warto zwrócić uwagę na zakres obowiązków, bo rzeczywiście są to okresy 

wakacyjne i pracownicy, którzy pracują akurat w Domu Wycieczkowym, akurat 

oni są wtedy w Domu Wycieczkowym, żeby zapewnić ciągłość pracy Centrum 

tak, także nie wiem w jaki sposób chcą Państwo oceniać pracę pracowników i ich 

stopień zaangażowania. Oni są odpowiedzialni za swoją działkę, jako obsługa 

turystów, meldowanie gości, wykwaterowywanie, a jeżeli chodzi właśnie o 

kwestię organizacji imprez to uważam, że tych pracowników i tak w biurze 

merytorycznych jest za mało i kiedy ja byłam dyrektorem miałam podobny 

problem, także może po prostu tak nie oceniajmy surowo tam osób, tylko po 

prostu skupmy się na tym, żeby nowa Pani Dyrektor miała w sobie tyle siły, żeby 

po prostu to Centrum dobrze pociągnąć i może lepiej po prostu delegować 

zadania. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może tak trochę szerzej, ponieważ 

mówimy tu o sytuacji kadrowej, oczywiście my weszliśmy w grudniu tak 

naprawdę i przyglądaliśmy się bardzo intensywnie wszystkim wydziałom i 

jednostkom wszystkim, uczciwie mówiąc może jednym bardziej, drugim mniej, 

bo to wiadomo, że jedne po prostu ustawione są dobrze i pracują dobrze, do 

innych były zastrzeżenia wcześniej i nawet radnych koalicji rządzącej poprzednio 

i Centrum… ja może nie chciałbym nikogo skrzywdzić w ocenie, ale w 

momencie, kiedy robimy imprezę, która ma transmisję ogólnopolską na żywo i 
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mamy do czynienia z tym, że jeden z pracowników mówi, że on to w weekendy 

nie pracuje a jakiś inny pracownik idzie na zwolnienie wtedy lekarskie, no to ja 

mogę powiedzieć że mam, najdelikatniej mówiąc ze strajkiem włoskim do 

czynienia, najdelikatniej mówiąc. Liczyliśmy na refleksje, rynek pracy potrzebuje 

rąk do pracy, zarobki w instytucjach samorządowych, sama Pani bardzo dobrze o 

tym wie w tej chwili nie są jakieś super atrakcyjne – są miejsca bardziej 

atrakcyjne. Nie trzeba kurczowo, jak ktoś jest młody, jest dobrym pracownikiem 

tak jak Pani twierdzi, kurczowo trzymać się… My tam weszliśmy i 

rozmawialiśmy z pracownikami, nie chcemy nikogo krzywdzić, pokażcie co 

potraficie. Więc po tym czasie no nie zgodzę się z Pani twierdzeniem, że akurat 

pracownicy Centrum, tam nie będę wskazywał nazwisk, są takimi świetnymi 

fachowcami. W mojej ocenie nie do końca. Myśmy do tej pory nie ingerowali, 

tylko obserwowali. Pani Dyrektor weszła tam z jakimiś pomysłami, napotkała 

jakiś tam opór, który najdelikatniej mogę nazwać strajkiem włoskim, czy 

działaniem na zasadzie strajku włoskiego, no i teraz przyszedł czas na rozmowy, 

bo nie o to chodzi, że my tam wyjdziemy do Centrum i będziemy krzyczeć na 

kogoś, że nie robi, bo ja ani Wicestarosta nie jesteśmy dyrektorem ani żaden radny 

nie będzie wchodził i krzyczał na pracowników, tylko my przeprowadziliśmy 

rozmowę z całą załogą łącznie z Panią Dyrektor, no i krótki jest czas, żeby 

działało to wszystko tak, jak my chcemy, żeby działało i potem przejdziemy my 

do działania, czyli na pewno nie położymy i zrobimy wszystko, żeby nie położyć 

imprez, bo to jest jakby istotne, stąd posiłkowanie się, wynika to z naszej obawy, 

trudno, ryzykujemy i jesteśmy narażeni na to, że właśnie takie pytanie padnie i 

takie słowa krytyki. Natomiast to jest dla nas ważniejsze, żeby ta impreza się 

udała i trudno, jak będziecie nas za to krytykować to przyjmujemy to, ale impreza 

przede wszystkim udać się musi. Nie mamy zaufania po prostu do tego, co tam 

się dzieje no i tyle. Nie chcemy nikogo krzywdzić, dlatego nie chcę pogłębiać 

tego tematu. 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 3 maja 2019 roku uczestniczyłem w 

miejsko - powiatowych obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, 3 

maja 2019 r. wziąłem udział w uroczystościach 100-lecia OSP Rogóźno, 10 maja 

2019 roku uczestniczyłem w dniach otwartych Funduszy Europejskich 

zorganizowanych w związku z 15-leciem Polski w UE, 26 maja uczestniczyłem 
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w Majówce Domaniewickiej, 28 maja brałem udział w posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 2 czerwca wziąłem 

udział w Marszu dla Życia Rodziny, 20 czerwca 2019 r. uczestniczyłem w 

obchodach święta Bożego Ciała, 25 czerwca 2019 roku brałem udział w 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. pkt 20 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Starosto, 

Szanowna Wysoka Rado, mam pytanie odnośnie plaży miejskiej, bo właściwie 

już rozpoczynamy sezon wakacyjny, plaża jest identyfikowana z miastem, bo leży 

w obrębie miasta, właściwie miasto niewiele może zrobić, bo jest to teren w 

zarządzie powiatu. Zgadza się? Jest to teren Skarbu Państwa, ale terenem tym 

zarządza powiat, ten teren miedzy wałem jest w zarządzie powiatu. W związku z 

tym czy powiat planuje zorganizować przetarg czy zapytanie ofertowe odnośnie 

zagospodarowania tego miejsca, bo jest wiele głosów ze strony mieszkańców 

takich tęskniących za Barem Plaża, który tam funkcjonował przez okres 2 lat, 

także poprosiłbym o udzielenie informacji jakie plany odnośnie plaży. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy może powiem wprost, ale jakiej 

odpowiedzi Pan oczekuje Panie Radny? 

Radny Krystian Cipiński: Nie wiem Panie Starosto jak Pan uważa, jakiej 

odpowiedzi ja powinienem oczekiwać? Oczywiście reakcji ze strony Starostwa, 

bo jeśli Starostwo ma ten teren pod sobą no to dobrze by było, żeby gdzieś tam z 

jakimś konkursem, przetargiem wystartowało. Zbliża się sezon wakacyjny, tak 

naprawdę też niewielu potencjalnych oferentów czy też podmiotów, które 

mogłyby ten teren odpowiednio zagospodarować wie, że mają taką możliwość. 

Nie wiem Panie Starosto, czy ja mówię coś śmiesznego, bo po raz kolejny, kiedy 

ja się wypowiadam Pan się śmieje i nie wiem, czy coś za plecami się dzieje czy 

ja mówię w sposób zabawny? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy po pierwsze nie śmieję się, tylko 

się uśmiecham, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Znaczy wie Pan co, ja nie mogę 

wszystkiego powiedzieć jako Starosta, ale ja obserwuję co się dzieje wokół tej 

plaży od lat i jestem zdziwiony w ogóle tym wszystkim, co tam się wokół tego 

dzieje, ja już nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Rozmawiamy tu na tej sali o 

sprawach szpitala, rozmawiamy o drogach, o inwestycjach wielomilionowych i 
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były jakieś grupy w mojej ocenie, ja tego tak nie śledziłem, które były 

zainteresowane jakoś działaniem tej plaży, tego baru. Ten bar nie jest dochodowy. 

Wziął to prywatny przedsiębiorca i jakby rynek zweryfikował to, co się dzieje 

finansowo, czyli koszty przewyższały przychody ewidentnie w prowadzeniu tego 

baru. Ja to mówiłem, nie wiem czy jeszcze w poprzedniej kadencji radni moi 

znajomi, że tak powiem, taką instytucją oczywiście m y moglibyśmy, ale powiatu 

na to nie stać w mojej ocenie. Taką instytucją, która taki bar mogłaby prowadzić 

jest na przykład Łowicki Ośrodek Kultury. Byłem zdziwiony, że środowiska, 

które tam spierały się o tą plażę, nie wiem, gdzieś tam w internecie, oglądałem to 

jako widz czy kibic nawet mógłbym powiedzieć, bo sam byłem z dziećmi tam na 

tej plaży i tam było bardzo sympatycznie, jakoś nie doszły do porozumienia i ten 

temat zniknął. Jeżeli ma Pan jakąś propozycję – zapraszam, ale nie mamy 

instytucji, którą stać by było na dokładanie tam do tej plaży i zagospodarowania 

tego przez powiat, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie stać nas po prostu 

na to a myślę, że miasto stać, miasto by mogło taki bar prowadzić. Nie wiem jak 

ta sprawa rozwiązana jest w Sochaczewie, ale ta plaża chyba jakoś tam żyje i ma 

się całkiem nieźle. Dlaczego u nas tego nie można? Ja nie będę swojej prywatnej 

opinii tutaj wyrażał, ale myślę, że gdyby była dobra wola to plaża by 

funkcjonowała i wszyscy byliby zadowoleni. Dobra wola przede wszystkim ludzi, 

którzy byli zainteresowani prowadzeniem tej plaży czy organizowaniem 

wydarzeń na tej plaży czy w ogóle funkcjonowania. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, nie wiem czy my się rozumiemy, bo 

mówi Pan o tym, że powiat powinien tą plażę zagospodarować. Nie o to mi 

zupełnie chodzi. Chodzi mi o to, żeby powiat pobudził zainteresowanie 

potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby tam swoją działalność 

prowadzić. Nie widziałem jak dotąd żadnego przetargu, żadnego konkursu, który 

mógłby taki podmiot wyłonić, w związku z tym może warto by było w tym 

kierunku pójść. A już zupełnie nie rozumiem dlaczego bar miałby tam prowadzić 

Łowicki Ośrodek Kultury, który zajmuje się działalnością kulturalną a nie 

działalnością gospodarczą o podłożu kulinarno-rozrywkowym. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy ja widziałem w zeszłym roku tam 

aktywność Łowickiego Ośrodka Kultury zdaje się, mogę coś pomylić tak, czy tam 

środowiska Łowickiego Ośrodka Kultury wokół tej plaży, aktywność widziałem 

dużą a teraz nie ma żadnej, dlatego tak sobie to skojarzyłem. Natomiast nie wiem 

czy Pan wie jak funkcjonuje wolny rynek, ale wolny rynek funkcjonuje tak, że 

jeżeli jakiś przedsiębiorca był już tam i to się nie sprawdziło to szybko chętnego 
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przedsiębiorcy na to nie znajdziemy a symptomatyczne jest, że przedsiębiorca, 

który obok ma całe zaplecze do tego, żeby prowadzić tam działalność 

gastronomiczną jest kompletnie niezainteresowany. Ja bym się nie chciał za niego 

wypowiadać, dlatego na tym skończę swoją wypowiedź, ale ona jest bardzo dużo, 

wiele mówiąca. 

Radny Krystian Cipiński: Wie Pan co, to nie ma tak, że można przepuszczać 

przez pryzmat jednej firmy potencjalne dochody tego biznesu. Jeden 

przedsiębiorca ugryzie to w ten sposób, drugi ugryzie w inny, także nie można 

wykluczać zainteresowania ze strony potencjalnych najemców, którzy uważam są 

i po prostu tylko czekają na impuls, ale warto by było taki impuls ze swojej strony 

dać. A jeżeli wywołał Pan temat różnych grup aktywnych, które działały przy tej 

plaży a były związane z Ośrodkiem Kultury no to myślę, że uderza Pan 

bezpośrednio do mnie, może do nas, bo również do mojej koleżanki Kasi, 

działamy oczywiście w stowarzyszeniu Łączy nas Łowicz, z tej działalności 

jesteśmy dumni i będziemy ją kontynuować również na plaży, także proszę się o 

to nie martwić, ale taki element stały w sezonie letnim w postaci baru byłby 

uważam przez mieszkańców bardzo mile widziany i tutaj też jest właśnie ten 

czynnik Starostwa, który powinno się uważam wykonać, jakim byłby po prostu 

ten krok w postaci przetargu czy też konkursu, zapytania ofertowego, nie wiem, 

to już kwestia do ustalenia, ale trzeba coś w tym zakresie zrobić. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pragnę powiedzieć, że przez ten czas, kiedy 

Zarząd funkcjonuje ze mną w składzie nikt, po raz pierwszy z tym problemem się 

spotykam, znaczy że jest chęć, żeby jakiś przedsiębiorca… nie wiem, jeżeli byłby  

to na pewno zgłosiłby się do nas, myślę że to tak działa. Branża gastronomiczna 

w Łowiczu jest dosyć zamknięta, nie ukrywam, że znam osobiście większość 

przedsiębiorców związanych z branżą gastronomiczną, z kilkoma z nich 

rozmawiałem jeszcze za czasów właśnie, kiedy był ten bar, no i generalnie nawet 

byli zdziwieni co niektórzy, że ktoś się zdecydował na to, bo w ich ocenie… No 

ale może ma Pan rację, może są jacyś przedsiębiorcy… No nie wiem, jest to 

pierwszy głos w tej sprawie, żeby tam gastronomia działała, więc przyjrzymy się 

temu pomysłowi. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko chciałbym tak jeszcze tylko 

podpowiedzieć, że dzisiejsza sesja już dość długo pewnie trwa i jeżeli taki pomysł 

jest to można przyjść, Pan Krystian Cipiński jest radnym, może przyjść 

porozmawiać o pomyśle, nie trzeba tego ciągnąć przez pół godziny i mówić o tej 

sprawie, tylko można przyjść najpierw, porozmawiać o jakimś pomyśle nowym i 
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będziemy go realizować, naprawdę nie trzeba tego aż na poziomie sesji poruszać 

– co z plażą? 

Radny Krystian Cipiński: Nie rozumiem dlaczego miałbym nie poruszać tej 

sprawy. To jest sprawa jak każda inna, dotyczy akurat powiatu, więc chyb a 

naturalne jest, że wam to zgłaszam, jako Zarządowi, no i oczekuję jakiejś reakcji 

a do tej pory reakcji jako takiej nie było. Swego czasu nawet zgłosiliśmy pomysł 

pomalowania takich pasów kolorowych na schodach prowadzących na plażę, 

otrzymaliśmy odpowiedź negatywną od poprzedniego Zarządu, no ale chcemy 

tam cały czas działać jako stowarzyszenie a jako mieszkańcy aktywnie też 

spędzać czas i ten temat tak naprawdę warto poruszyć i właściwie o każdym 

temacie możemy powiedzieć, że nie należy go poruszać na sesji, tylko nie wiem, 

przyjść do Państwa i rozmawiać face to face. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: No to ja tylko odpowiem, że na przykład 

taki ciekawy pomysł też miała jedna osoba związana ze swoim stowarzyszeniem, 

ma nadal pomysł na drogę do Maurzyc obok Bzury, no ale to jest pomysł, o 

którym trzeba rozmawiać kilka godzin, tak samo i o pomyśle plaży. Po prostu 

trzeba usiąść, porozmawiać godzinę czy dwie, wyciągnąć konsensus, bo taka 

wrzutka co my mamy, jaki mamy pomysł to wiecie… Jak była kampania 

wyborcza w tamtym roku no to każdy miał pomysł i nie było problemu z plażą. 

Teraz jest po kampanii i pytanie do nas do Zarządu co będziemy robić z plażą. 

Można przyjść, porozmawiać jaki jest pomysł i tyle. Nie musimy tego robić na 

sesji. 

Radny Krystian Cipiński: Ja przepraszam Panie Przewodniczący, że tak długo 

ten temat się ciągnie, ale po prostu nie mogę się zrozumieć tutaj z Panem Starostą 

i Panem Wicestarostą. Mi nie zależy na tym, żeby tam powiat coś organizował i 

wymyślał jakąś koncepcję odnośnie zagospodarowania plaży. Chodzi tylko mi 

wyłącznie o to, żeby powiat zorganizował konkurs czy też przetarg na 

zagospodarowanie plaży, miejsca które jest w zarządzie powiatu przez podmiot 

prywatny, żeby pobudzić po prostu tą materię przedsiębiorców do 

zainteresowania się tym tematem a wiem, że jest to temat, który naprawdę może 

fajnie funkcjonować, to tyle. Nie bójmy się prostej rzeczy wykonać, jaką jest po 

prostu przeprowadzenie konkursu czy też przetargu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No więc różnimy się w ocenie sytuacji 

rynkowej moim zdaniem. Moim zdaniem rynek gastronomiczny nie jest 
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zainteresowany tym. Po raz pierwszy słyszę, że może być zainteresowany. 

Dziękuję za ten głos. 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja 

chciałem podziękować Zarządowi za dwie bardzo ważne rzeczy dla Związków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej: po pierwsze dziękuję 

za wsparcie na Powiatowy Dzień Strażaka, który zrobiliśmy jako Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z Państwową Strażą Pożarną. Okazuje się, że w 

łowickim można współdziałać, razem robić różne przedsięwzięcia bez żadnego 

dysonansu i bez żadnych niepotrzebnych jakichś tam zawirowań czy dziwnych 

kwestii, to jest jedna sprawa. Druga – w imieniu dzieciaków, które w poniedziałek 

Panie Starosto, ja podam jeszcze godzinę, chciałem podziękować za to, że 

Państwo doposażyliście te dzieci w koszulki z herbem Powiatu Łowickiego i z 

napisem Powiat Łowicki. Było tak od wielu, wielu lat, że zawsze dzieci, kiedy 

wyjeżdżały a wyjeżdża tych dzieci 50% obozu stanu osobowego województwa 

łódzkiego, także mnóstwo tych dzieciaków tutaj od nas wyjeżdża, reprezentują 

Powiat Łowicki godnie nosząc te podkoszulki. Odróżniają się od innych dzieci i 

to jest bardzo fajne. Dziękuję za to bardzo serdecznie. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Ja tylko do tej plaży – wszystko, co służy 

aktywnemu wypoczynkowi, dobremu spędzaniu czasu wolnego, aktywnemu 

temu takiemu czasowi to rzeczywiście bez dwóch zdań przyklaskuje i jestem za 

jak najbardziej, dlatego ten temat mi się akurat bardzo podoba. W ogóle wszelkie 

kwestie typu, żebyśmy nie robili Galerii Premium w centrum a przy OSIR, jakby 

na przykład pięknie zbudować czy park czy cokolwiek, rozrywkę dla dzieci, 

aktywne, cały kompleks sportowy, to jest inna kwestia. Nie mogę tego zrozumieć, 

ale to zostawiam. Wszystko, co kultura fizyczna niesie jestem jak najbardziej za. 

Jeden tam był maleńki błąd, ale ja o tym jak już Pan Starosta, Pan Wicestarosta 

mówił, ja podejdę i powiem, kłopot był innej natury tam. Tam był kłopot natury 

takiej, że ktoś nie pomyślał, bo to było zorganizowane 50 metrów dalej, piękna 

przystań kajakowa, dopływamy tam bardzo często i przechodzimy przez plażę, 

50 metrów dalej, 50 metrów wcześniej, cokolwiek, ale to są kwestie… zamykam 

temat. Ale za aktywny wypoczynek i na plaży - oczywiście. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie do Pana Starosty. Na posiedzeniu 

Komisji Edukacji rozmawialiśmy o tym, że te środki finansowe przyznane na 

remont boiska przy I LO, środki przypomnę przyznane przez Urząd 

Marszałkowski, nie zostaną spożytkowane. Jak do tego doszło, czy inwestycja 
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została przekalkulowana czy już na etapie wnioskowania o te środki nie 

wiedziano o tym, że może to kosztować więcej, bo wiem, że wkład finansowy ze 

Starostwa jednak byłby tutaj niewspółmiernie wysoki do tego, czego jakby 

oczekiwano na początku. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja chciałem przeprosić za nieobecność 

na tej komisji, ale podpisywaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim projekt na 

Żniwa, ale jestem zdziwiony tym, że ktoś powiedział, że to nie zostanie 

zrealizowane. Staramy się dalej o środki na to boisko, jesteśmy po rozmowach, ja 

nie chcę tutaj po prostu odsłaniać tak jak w sprawie karetki czy remontu szpitala, 

naprawdę kosztuje to dużo czasu, energii i wszystkiego, ale dalej rozmawiamy z 

naszymi partnerami i szkoda też, że tutaj też to jest niezauważone co jest jakimś 

tam naszym sukcesem i mam nadzieję, że takim będzie, czyli cyberklasa – klasa 

o profilu cyberbezpieczeństwa, mamy partnerów, którzy również biorą na siebie 

zobowiązania finansowe i z nimi na temat tej szkoły czy remontów w tej szkole 

czy dokupienia sprzętu rozmawiamy. Rozmowy nie są łatwe i jak zawsze, kiedy 

rozmawia się o pieniądzach, ale jesteśmy dobrej myśli. Więcej nie chcę mówić, 

bo potem zostanę rozliczony z każdej złotówki, którą powiem za dużo, ale no z 

Ministrem Chwałkiem czy prezesem w tej chwili Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 

jak miałem urlop to przerwałem go i pojechałem rozmawiać o pieniądzach z 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to tylko tyle mogę powiedzieć. Liczymy na to, że 

ten budżet, który przegłosowaliśmy będzie sporo większy i każdy moment, jaki 

tylko się da to staramy się pozyskiwać środki i szukać i patrzeć, gdzie można 

zapukać, aby te środki otrzymać, również na remont boiska. Ile uda nam się 

otrzymać i czy w ogóle, bo to jest trudne, bo zadania, bo cele instytucji są inne, 

ale walczymy cały czas i nie jest tak, że my kładziemy w tej chwili projekt 

budowy boiska. I teraz mógłbym się trochę odnieść – stan infrastruktury 

sportowej szkół naszych, powiatowych jest stanem bardzo złym i liczę tu na 

wsparcie i troskę w tym kierunku idącą bardziej, oczywiście sprawa plaży jest 

sprawą ważną, ale doba ma 24 godziny. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś wolne 

wnioski? Ponieważ nie ma, ja jeszcze jestem zobowiązany przekazać Państwu 

informację w kontekście tego, o co prosiłem na poprzedniej sesji odnośnie 

Chruślanki drogi krajowej w miejscowości Krępa, gdzie dość często dochodzi do 

wypadków. Tutaj Pani Dyrektor przekazała nam pismo, z którym wystąpiła do 

Generalnej Dyrekcji Dróg i w związku z tym otrzymała następującą odpowiedź: 

,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi informuje, 
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że obecnie w planach inwestycyjnych naszego Oddziału nie ma przebudowy 

skrzyżowania DK14 w miejscowości Krępa. Sprawa została przekazana do 

rozpatrzenia przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której 

wejdą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi”. No odpowiedź jest dla nas zupełnie 

niesatysfakcjonująca, jest to odpowiedź wymijająca i nie dająca nam żadnej 

informacji dotyczącej pewnych perspektyw, tym bardziej, że w piśmie, które 

zostało skierowane przez Panią Dyrektor do Generalnej Dyrekcji wspomniano o 

tym, że planowana jest inwestycja w przyszłym roku, jeżeli chodzi o 

modernizację Chruślanki, czyli w momencie, kiedy jedna część będzie 

modernizowana jest szansa na to, że można byłoby wspólnymi siłami tam zrobić 

tą inwestycję. Ja rozmawiałem z Panią Dyrektor i docelowo, jeżeli chodzi o 

Generalną Dyrekcję Dróg przewidywane jest tam rondo i myślę, że byłoby to 

rozwiązanie bez problemu, jeżeli chodzi… 

Radny Jerzy Wolski: To jest czasowe i kosztowne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czasowe i kosztowne, ale przyznam 

się szczerze rozwiązanie. Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że bez względu czy 

byłyby tam światła czy byłoby rondo to jednak jest szansa na poprawienie 

bezpieczeństwa. Ja myślę, że ponieważ tutaj jest takie stwierdzenie dotyczące, że 

spotka się jeszcze Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to ja sam 

zobowiązuje się do tego, że będę próbował rozmawiać z Państwem, teraz już w 

imieniu Rady Powiatu Łowickiego w tej sprawie i postaram się uzyskać 

informacje już konkretne czy w ogóle będzie robiona tam modernizacja czy nie, 

bo mówię, to jest odpowiedź pisemna, wymijająca a nic nam nie mówiąca. 

Natomiast muszę powiedzieć tylko tyle, że Pani Dyrektor powiedziała mi, że 

jedynie co w tej chwili będzie tam zrobione to jest ten budzik, czyli linie, które 

powodują, że wjazd na wjazd na nie pojawia się ten dźwięk, to jest możliwe do 

zrobienia na dziś, natomiast na pewno nie rozwiązuje to problemu, ja uważam, że 

to powinno być rozwiązane i myślę, że jeżeli będziemy podejmowali działania, 

bo najgorzej jest przyjąć do wiadomości to pismo, ja uważam, że nie należy 

przyjmować do wiadomości, tylko spróbować no chociaż podejmować jakieś 

działania, żeby tam przyszło to rozwiązanie, bo jednak jest to skrzyżowanie 

wyjątkowo niebezpieczne a wypadki zdarzają się nie od kilku lat, tylko od 

kilkunastu i to ten problem nabrzmiewa i mówię, najgorsze jest to, że kolejne 

tragiczne wydarzenie nie powoduje żadnej refleksji, tylko ciągle mamy takie 

odpowiedzi, że kiedyś tam będzie to robione. 
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Radny Jacek Chudy: Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie to powinniśmy 

pomyśleć też o drogach powiatowych, które przebiegają wokół szkół. Ja już 

niejednokrotnie mówiłem o tym, że to, co zostało zrobione w Łyszkowicach na 

naszej drodze powiatowej spowodowało, że ten ruch jest tam spowolniony przy 

szkole dosłownie do 20 km/h. Jest kilka szkół podstawowych czy jeszcze do 

końca roku ponadpodstawowych, no ale mówimy teraz już o podstawówkach, 

gdzie ten ruch odbywa się bardzo szybko. Gdybyśmy przyjęli taką zasadę, nie 

oczywiście teraz, nie jutro i nie może w przyszłym roku, ale myśląc 

perspektywicznie, mając projekt i uznając w budżecie taką konieczność, po prostu 

przy tych szkołach budowali te progi zwalniające, takie dłuższe jak ktoś widział 

w tych Łyszkowicach. Naprawdę jest to ograniczenie prędkości, kto się nie 

zastosuje może mieć część samochodu mniej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny zwrócił uwagę na bardzo 

ważny problem, ponieważ tutaj mamy szkołę, czyli bezpieczeństwo dzieci i 

myślę, że to rozwiązanie powinno być przy każdej szkole, gdzie jest jakikolwiek 

ruch samochodowy, ponieważ no to jest zapewnienie bezpieczeństwa. 

Radny Michał Śliwiński: Zgodzę się tutaj z Radnym Chudym, bo w 

miejscowości Niedźwiada zamontowane zostały migające światła, przez 2 

tygodnie praktycznie ludzie zwalniali a jak się przyzwyczaili, że te światła tam są 

to prują w dalszym ciągu. I teraz wracając jeszcze do tego pisma z Krajowej 

Dyrekcji – Krajowa Dyrekcja Dróg często tak odpowiada, ze swojej branży 

powiem już też i teraz tak, obwodnica Łodzi, która będzie budowana, będzie 

budowana na razie bez, jak to się mówi, bez wiaduktów, bez węzłów, węzły będą 

robione dopiero w 2023 roku, także tutaj też wszystko chodzi o finanse, także 

wiadomo, jak się nie będzie pukać to w ogóle o nas zapomną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja odpowiem. Ja uważam, 

że spróbować można, natomiast co do skutków – no trudno powiedzieć. Ja wiem, 

że sprawą przejazdu kolejowego ul. Szerokie Pole zająłem się w poprzedniej 

kadencji, zabrało mi to 3 lata, ale proszę mi wierzyć, ten przejazd jest dzisiaj 

czynny. Tutaj nie mówię, że będzie podobnie, to jest troszeczkę inna materia i 

znacznie trudniejsze zadanie, natomiast ja obiecuję, że spróbuję się skontaktować 

i przynajmniej uzyskać informację już konkretną czy w ogóle to jest 

przewidywane czy mamy do czynienia z perspektywą 10 lat. Czy są jeszcze jakieś 

wolne wnioski? Nie ma. Ponieważ jest to nasza ostatnia sesja przed wakacjami to 

życzę wszystkim udanego wypoczynku, żeby z nowymi siłami od sierpnia 
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przystąpić do pracy, żeby ten nasz powiat rozwijał się jak najlepiej. Wszystkiego 

najlepszego. 

Ad. pkt 21 

Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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