PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17
z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 19 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka,
w tym także w zakresie gospodarki finansami.
6. Informacja z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
9. Informacja o stanie pomocy społecznej i ocena zasobów pomocy
społecznej za 2016 rok dla Powiatu Łowickiego oraz informacja
o stanie polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób
niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie
powiatu łowickiego.
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2016 rok.
11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej.
12. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcom kolejnej umowy najmu na
czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
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14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania własnego z zakresu edukacji publicznej Miastu
Zielona Góra.
15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na
2017 rok.
16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze
udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, pozwólcie, że
poproszę Państwa teraz o powstanie i o minutę ciszy. W dniu dzisiejszym jest
rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
Ad. pkt 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są wnioski do porządku obrad?
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Radny Stanisław Olęcki: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponuje by
do porządku obrad Sesji, jako punkt 17 wprowadzić uchwałę dotyczącą skargi
na działalność Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do
porządku obrad?
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/nie głosowali: P. Gołaszewski, D. Kosmatka/:
Za
– 11
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–8
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 17 punktu:
,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie skargi na działalność
Dyrektora ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu’’.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka,
w tym także w zakresie gospodarki finansami.
6. Informacja z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
9. Informacja o stanie pomocy społecznej i ocena zasobów pomocy
społecznej za 2016 rok dla Powiatu Łowickiego oraz informacja
o stanie polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób
niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie
powiatu łowickiego.
10.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2016 rok.
11.Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej.
3

12.Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcom kolejnej umowy najmu na
czas określony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania własnego z zakresu edukacji publicznej Miastu
Zielona Góra.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na
2017 rok.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie skargi na działalność
Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
18.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
19.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
20.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
21.Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXXIII Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXXIII Sesji
RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXXIII Sesji został przyjęty.
Ad. pkt. 5
Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka, w tym
także w zakresie gospodarki finansami.
Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, uchwałą likwidatorów
zostałem upoważniony do przedstawienia informacji w danym zakresie,
ustalonym przez likwidatorów dla Państwa. Otrzymaliście Państwo, również
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dziękuje bardzo tutaj Paniom z Biura Rady, foldery, które pokażą część
chociażby osiągnięć naszej działalności, też proponuje się z tym zapoznać.
Radny Wojciech Miedzianowski przedstawił informację z działalności
Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka, w tym także w zakresie gospodarki
finansowej. /Zał. Nr 3/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś uwagi do
przedłożonej informacji?
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 17
marca 2017 roku uczestniczyłem w zwołanym Walnym Zgromadzeniu
Łowickiej Grupy Rybackiej, jako przedstawiciel Powiatu. Porządek obrad
zawierał ten element, o którym tutaj mówił Pan Miedzianowski, że Członkowie
mieli podjąć uchwałę o likwidacji Łowickiej Grupy Rybackiej
i tak też się stało. Na początku tego spotkania Pan Miedzianowski przedstawił
proces odwoławczy, w którym pokazywał w wielu pismach, bodajże 8,
w zdaniach wyrwanych z kontekstu z każdego pisma, że wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego mógłby ulec kasacji. Poprosiłem Pana
Miedzianowskiego i Pana Prezesa na tym zgromadzeniu, żeby przesłali do
Starostwa te wszystkie zgodne z wykazem dokumenty. Panie Przewodniczący,
czy te dokumenty Pan otrzymał?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie otrzymałem żadnych
dokumentów.
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Szkoda, dlatego że mielibyśmy obraz tego całego
procesu odwoławczego. Tak jak mówiłem, Pan Miedzianowski wyrywał zdania
z kontekstu ze znaną sobie zawiłością lub sobie nie znaną, także nie mogłem
dojść do prawdy, jak to wygląda. Miałem kilka zastrzeżeń, zwłaszcza do
sprawozdania finansowego, w trosce o Zarząd zwróciłem szczególną uwagę, że
to sprawozdane sporządzone było niezgodnie z ustawą o rachunkowości, brak
było zapisu aktywów poprzedniego roku obrotowego. Po przedstawieniu tego
sprawozdania finansowego odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem, byłem
przeciwny przyjęciu tego sprawozdania. Ale byłem przeciwny nie tylko dlatego,
że sprawozdanie naruszało ustawę o rachunkowości, bo znalazłem kilka dosyć
istotnych informacji, z którymi chce się tutaj z Państwem podzielić, przede
wszystkim składki członkowskie. Przychody ze składek w ubiegłym roku
wynosiły 22 tys. zł, jak się okazało podczas tego zebrania tylko dwie jednostki
samorządu terytorialnego wpłaciły te składki - wpłaciła Gmina Domaniewice i
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wpłaciliśmy my Powiat Łowicki. Pięć jednostek samorządu terytorialnego tych
składek nie wpłaciło. Zgodnie ze statutem, który obowiązywał, trzy miesiące po
niewpłaceniu tej składki te jednostki samorządu terytorialnego teoretycznie
powinny być usunięte, a nie otrzymaliśmy żadnej informacji, że kogoś
wykreślono bądź sam zrezygnował z członkostwa. Jakby nie było to chodziło
tylko o 50 tys. zł. Powiem szczerze, że żałuje bardzo, że również Komisja
Rewizyjna i Zarząd nie zadbali o to, żeby zgodnie ze statutem te składki
wpłynęły do Łowickiej Grupy Rybackiej, a powinny wpłynąć. Również my,
jako Powiat nie otrzymaliśmy uchwały o likwidacji Łowickiej Grupy Rybackiej,
tak naprawdę na dzień dzisiejszy to powinniśmy tą składkę wpłacić, już dzisiaj z
odsetkami, ponieważ termin wpłaty minął i wszystkie inne jednostki samorządu
też. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione przez
Przewodniczącego, nie odpowiedział na moje pytanie w sprawie działań, jakie
podjął w kwestii ściągnięcia należności z zobowiązań pochodzących ze składek
od jednostek samorządu terytorialnego, tych pięciu, które nie wpłaciły tej
kwoty. Pytałem trzykrotnie, jakie podjął działania, odpowiadał mi, że podjął
informacje i na tym się zakończyło. Byłem przeciwny przyjęciu sprawozdania
Komisji Rewizyjnej. Łowicka Grupa Rybacka posiada środki trwałe, które
podczas tego Walnego Zgromadzenia zostały podzielone zgodnie z
zaproponowanym przez Zarząd mechanizmem, że ten majątek zostaje
rozdysponowany między szkoły, które współpracowały z Łowicką Grupą
Rybacką, a sprzęt elektroniczny, jeżeli można tak nazwać rzutnik zostanie w
Walewicach, które to zobowiązały się na przechowywanie dokumentacji
Łowickiej Grupy Rybackiej. W sprawie składki zabrał głos Wójt Kwiatkowski z
Domaniewic, który poprosił o zwrot tej składki za 2016 czyniąc się urażonym
tym, że nie zapłaciła reszta członków jednostek samorządu terytorialnego. Padła
odpowiedź od Pana Miedzianowskiego, że nie ma takiego paragrafu, żeby tę
składkę zwrócić. Wstrzymałem się od głosowania nad rozwiązaniem Łowickiej
Grupy Rybackiej z tego względu, że w swojej wypowiedzi motywowałem, że
wielu z nas pracuje społecznie w różnych Stowarzyszeniach i być może
przyjdzie taki okres, że będąc zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym Łowicka
Grupa Rybacka, kiedy pokażą się nowe środki będzie mogła aspirować o te
środki, być już przygotowaną do złożenia nowej strategii i dalszej działalności
na rzecz Powiatu Łowickiego. Argument nie trafił do uczestników,
przegłosowano rozwiązanie, o którym Pan Miedzianowski nam tutaj powiedział.
Wczytałem się w statut w ostatnim okresie tak bardzo mocno, przeanalizowałem
te dokumenty, do których miałem dostęp i muszę Państwu powiedzieć, że
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bardzo żałuje, bo w Powiecie Łowickim jest jeszcze mnóstwo rzeczy do
zrobienia i gdyby absorbować środki zewnętrzne, rozdzielać je zgodnie z
wnioskami, zgodnie ze statutem, mielibyśmy szansą na lepszy rozwój. Niestety
decyzją członków stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka te możliwości
zostały zakończone.
Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym odnieść się do tego, co tutaj się dzieje już
kolejną sesję. Licząc, a właściwie mówiąc to, że liczę, bo to są zupełnie dwie
inne sprawy, że z równą pieczołowitością wysłuchamy relacji
z uczestnictwa Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
ponieważ mamy tu taką sytuację, że my jako Radni zapewne nie będziemy
w stanie ocenić tego o czym mówi kolega nasz Jacek Chudy, ponieważ
opowiada o swoich wrażeniach. Te wrażenia i chyba nie jestem odosobniony w
tym, jak to rozumiem, są atakiem personalnym na naszego kolegę Radnego i to
jest już drugi miesiąc, kiedy temat jest wałkowany, bo tak sobie wymyśliliście.
Ja bym bardzo chciał naprawdę dowiedzieć się na co idą pieniądze w
Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i kto tak naprawdę z tego
czerpie, kto tam bierze pensje, bo można tylko podziwiać za skuteczność w
pozyskiwaniu środków od własnych kolegów partyjnych przez Stowarzyszenia,
co poniektóre. To naprawdę jest godne podziwu i właściwie można by było zbyć
to milczeniem, ale ze względu na to, że to jest już drugi miesiąc, dlatego wydaje
mi się, że ktoś powinien to powiedzieć głośno, o co tutaj tak naprawdę chodzi.
Bo wiemy jak jest, w jaki sposób też zakulisowe sprawy toczą się w przypadku
pozyskiwania środków z Urzędów Marszałkowskich i wiemy w jaki sposób to
jest załatwiane. Na szczęście powoli ten czas się kończy, fundusze też się
kończą, na szczęście to się kończy i nie będzie już wyprowadzania publicznych
pieniędzy do kieszeni działaczy i rodzin.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli mogę najpierw się
odnieść do tego co powiedział Radny Kosiorek, tutaj akurat w wypowiedzi
Radnego Chudego nie dopatrywałbym się żadnego personalnego ataku, bo tak
naprawdę ja z tej wypowiedzi, przynajmniej to dla mnie to był atak bardziej na
Zarząd Grupy Rybackiej niż na Pana Dyrektora Wojtka Miedzianowskiego,
także tutaj nie w tym kierunku to było przedstawienie.
Radny Marcin Kosiorek: Czyje nazwisko padło kilka czy kilkanaście razy?
Radny Michał Śliwiński: No może nazwisko to tak sobie możesz czytać, ale
jeżeli byś ze zrozumieniem słuchał tego, co mówił Jacek, to ja widzę, że on
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atakował akurat Zarząd, a nie Dyrektora Biura, bo tak naprawdę Dyrektor Biura
to jest odpowiedzialny za przygotowanie strategii, a nie za to co Zarząd
przedstawił Walnemu Zgromadzeniu. To nie ma tutaj jedno z drugim nic
wspólnego i tutaj przynajmniej ja tak to odczytuje i tego nie widzę. Jeżeli chodzi
o spotkania kolejnych Stowarzyszeń, w których uczestniczymy, tutaj już było
jasno powiedziane, że będą zapraszane i będzie to do czerwca rozpatrzone
przynajmniej przez Zarząd. I ja to widzę, ale żeby można było kolejny temat
wprowadzić to trzeba zakończyć jeden z pierwszych tematów, który został
zaczęty, także tu nie ma żadnej ucieczki przed czymkolwiek. I teraz tylko
w twoim Marcin powiem tak, sposobie i partii, bo widzisz we wszystkim partie,
widzisz we wszystkim kumpelstwo, koleżeństwo, tylko zastanawiam się, rząd
mówi, którego jesteś też przedstawicielem, że środki unijne nie są
wykorzystywane przez to, bo przez czyjeś tam, żeby zrobić rządowi na złość, a
teraz mówisz, że kolesiostwo jest wprowadzane. Jeżeli kolesiostwo jest
wprowadzane proszę pokaż, bo tak naprawdę najłatwiej jest oskarżyć kogoś,
a nic w tym temacie nie robić. Ja mam jedno tylko pytanie, które wiąże się
z tym, już tak naprawdę, przykro jest że ta Grupa jest w likwidacji. Powiem tak,
z tego co powiedział Jacek Chudy, najważniejsze jest to, szkoda że ona się
likwiduje czy nie możemy poczekać, zawiesić tego Stowarzyszenia na jakiś czas
i poczekać na kolejne nabory. Takie należało może rozważyć ewentualności
i teraz co było tak naprawdę i nas myślę, że też powinno interesować, bo to
chodzi o pieniądze, nie tyle nawet już nie tylko dla stricte samego nas tutaj
Powiatu Łowickiego, w sensie wszystkich, którzy mogli korzystać z tych
środków, co zostało nie tak poczynione, że tych środków o te środki
Stowarzyszenie nie mogło się ubiegać. To nas najbardziej interesuje,
przynajmniej mnie, bo tak naprawdę, co się stanie z komputerem czy tym to już
są sprawy, które ktoś musi dopilnować, Zarząd, który odpowiada za to mienie, a
nie my jako członek tego Stowarzyszenia. To nie są aż takie, przynajmniej dla
mnie, duże środki, ja wiem, że są to środki publiczne, ale więcej mnie interesuje,
dlaczego nie możemy kolejnych środków przez tą grupę nie pozyskaliśmy i tym
bardziej niezadowoliliśmy tak naprawdę mieszkańców Powiatu Łowickiego, bo
tam też najwięcej tych środków trafiało.
Radny Stanisław Olęcki: Ja w nieco innym stylu, jak Pan Radny Kosiorek,
nikogo nie będę straszył i oskarżał, ale mam kilka pytań do Pana Dyrektora
Miedzianowskiego. Ja się cieszę jako Olęcki, jako mieszkaniec Powiatu
Łowickiego, że do tego Powiatu wpłynęło bodajże 16 323 000,00 zł, dobrze
Wojtek mówię?
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Radny Wojciech Miedzianowski: Nie do końca.
Radny Stanisław Olęcki: Dobrze, nie ważne tutaj dokładne cyfry, bo te
pieniądze zafunkcjonowały. Ja z pewnym zdziwieniem patrzę na co one zostały
przeznaczone, ale skoro prawo na to przyzwalało to ja uważam, że wszystko jest
legalne i nie będę tego krytykował. Czy ja bym wydał inaczej pieniądze? Myślę,
że tak, ale może, dlatego że nie mam takiej wiedzy i takich kompetencji jakie
miała Grupa Rybacka. Natomiast cieszę się, że na przykład moja Gmina
w której się urodziłem, Gmina Nieborów - 6 200 000,00 zł, Gmina Bielawy 5 400 000,00 zł, Gmina Domaniewice prawie 3 400 000,00 zł. Trochę się
dziwię, ale to nie zarzut czy uwaga pod adresem Dyrektora Miedzianowskiego,
Gmina Łyszkowice, która posiada dwa gospodarstwa rybackie, prawda, jedno
dosyć dużej powierzchni tylko milion złotych, ale to tylko od ich operatywności
zależało. Ja mówię, to nie są żadne uwagi krytyczne, natomiast pieniądze, które
wpływają na teren Powiatu, pozyskane z zewnątrz, należy oceniać bardzo
pozytywnie. Myślę, że są kontrole, które sprawdzają te pieniądze i nie będzie
żadnych oskarżeń i odgrażań się Panie Radny Kosiorek, że my wam to
pokażemy, nic nie będziemy pokazywać. To jest normalny sposób działania,
kontrolowania i gdyby miesiąc temu, kiedy ten punkt w wściekłość wprowadził
Pana Radnego Kosiorka, te materiały byśmy dostali i te wyjaśnienie, sprawa
była by zamknięta. Ja to się cieszę, że dzisiaj te materiały wpłynęły, wiele
rzeczy się, mam nadzieje po przeczytaniu tego w domu dowiem i dobrze, że 16
milionów pieniędzy z zewnątrz wpłynęło do Powiatu Łowickiego. Ja mam tylko
takie pytanie, czym Grupa Rybacka w stanie likwidacji zajmuje się teraz, nic
więcej.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam
takie spostrzeżenie z tego co tutaj usłyszałem, na początku z wypowiedzi kolegi
Jacka Chudego. Otóż Wójt Domaniewic chciał bodajże 22 000,00 zł wycofać ze
składki, którą wpłacił na składkę, czy tam 10 000,00 zł. Ja się nie dziwię, skoro
wcześniej dał pieniążki, a teraz już pieniążków nie ma, chciał wycofać. Niektóre
gminy też, jak już pieniążków nie ma nie wpłaciły, nie ma co się tam tym
bardzo…
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Powinny, bo są członkiem.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Cóż, przebiegłość niektórych gmin może jest
jeszcze lepsza, jak niewiadomo co innego. Może zakończmy temat, bo Gmina
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Kocierzew akurat nie była w tej Grupie, tym się nie interesuje. Były pieniążki,
nie ma pieniążków i według mnie nie ma Grupy.
Radny Jarosław Papuga: Ja się tutaj może odniosę do tej ostatniej
wypowiedzi. Wydaje mi się, że takimi rzeczami, jak pieniądze wpłacone na
statutową działalność Grupy no nie powinny być rozdzielane i o nich
decydować za pomocą przebiegłości kto sprytniejszy, bo na to są konkretne
artykuły. Powiem szczerze, miałem nie zabierać za bardzo głosu, ale to co, ci co
wpłacili to frajerzy a ci co nie to są cwani? No chyba nie tak powinno być.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Gmina Kocierzew nie należy do Grupy
Rybackiej, ale z tego co słyszałem tutaj to są różne opinie.
Radny Jarosław Papuga: Ja rozumiem, że nie należy, ale jeżeli Starostwo
wpłaciło i wpłaciła Gmina Domaniewice, jeżeli statut mówi, że kto nie wpłaci
składki zostaje automatycznie wykreślony, no to gdzieś tutaj, coś poszło nie tak,
no to nie mówmy tutaj o przebiegłości o innych rzeczach. Ja też jeszcze, bo padł
taki zarzut, że było personalnie, uważam, że nie było personalnie, natomiast
może niech to ocenią inni, jak było. Ja mam tylko takie pytanie, bo parę razy też
były takie przytyki do tego, że może Zarząd tutaj nie za bardzo pozyskuje środki
mimo, że ci ,,koledzy’’ w Urzędzie Marszałkowskim przecież mogliby tutaj dać
a nie dają, nie wiem dlaczego. Chcę tylko po prostu konkretnie zapytać
dlaczego, kto pisał tą strategię, że ona nie została zaakceptowana, konkretnie
czy Pan Dyrektor czy to było zlecone komuś, dlaczego to nie przeszło, dlaczego
te pieniądze nie zostały pozyskane na kolejne działanie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja tylko może w odpowiedzi na słowa
Radnego Kosiorka, przyjęliśmy tą sugestię, którą Pan Radny zgłosił na
poprzedniej sesji. Mamy potwierdzenie, że Prezes Regionalnej Organizacji
Turystycznej będzie dzisiaj, dzwonił z drogi, także przepraszał, że może się
spóźnić, ale dzisiaj będzie. Natomiast na czerwcowej sesji planujemy
Stowarzyszenie Dorzecza Gmin i Powiatów Bzury i Związek Powiatów
Polskich, także ta informacja, o którą prosił Pan Radny Kosiorek będzie
zrealizowana.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, jak Pan Dyrektor Pawłowski
się spóźni to przesuniemy po prostu tak, bo jedzie do nas.
Radny Michał Śliwiński: Tutaj idąc jeszcze za głosem, który powiedział Pan
Starosta, tak naprawdę my tutaj zwróciliśmy się z formalnym wnioskiem do
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Pana Przewodniczącego o to, żeby ten punkt wprowadzić i tutaj Marcin zobacz,
że tylko rzuciłeś temat, bez żadnego formalnego głosowania, bez żadnego pisma
i te tematy będą na sesji przedstawione. Ja zadałem wcześniej pytanie i tutaj
Jarek je potwierdził dalej, ale jeszcze jeżeli można, bo mam nadzieję, że taką
odpowiedź uzyskam, bo jesteśmy w statucie likwidacji i jak długo ta likwidacja
trwa i czy faktycznie, no jeszcze raz ponawiam czy no może, bo wiemy o tym
jak trudno się tworzy. Janusz pamiętasz, jak tą grupę się tworzyło to co, że
Łyszkowice nie weszły do tego to też, bo najłatwiej jest coś zlikwidować, ale
później, żeby zacząć i od początku tworzyć cokolwiek to wszystko trwa. Czy nie
ma takiej możliwości, że na przykład można zawiesić działalność
Stowarzyszenia na jakiś okres czasu, żeby potem można było go uruchomić, jak
będziemy mieli znowu kolejne rozdanie finansowe po 2000 roku? Wiem o tym,
że pewnie tych środków nie będzie aż tak dużo, ale ta możliwość pewnie znów
się pojawi i tutaj zanim znowu się zbierze tych 15 członków, żeby zawiązać
Stowarzyszenie to ileś czasu trwa. Wiemy o tym, że jak tutaj zauważyliśmy,
Łyszkowice nie przekonały się od razu, zobaczyły później, jak już pieniądze są,
to każdy przyjdzie do tego, że a no to ja też bym chciał wejść, ale na samym
początku jest zawsze trudno. Teraz te ewentualności faktycznie czy można je
rozważyć w jakiś sposób. Ja wiem, że Walne się odbyło, ale czasami może być
tak, że jeszcze można zrobić jedno Walne i zmienić decyzje.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja mam pytanie do Pana Radnego
Miedzianowskiego albo do Dyrektora Biura, jesteśmy jedną z dwóch jednostek,
które tą składkę zapłaciły, ja mam pytanie czy, ponieważ tutaj z informacji,
które otrzymałem od naszego przedstawiciela tych środków jest około 70 tys. zł
i okres likwidacji jest do końca lipca bodajże, tak? Czy my możemy liczyć,
chcieliśmy zachować się w porządku wobec Grupy, wobec Stowarzyszenia
i w tej sytuacji czy możemy liczyć na dofinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia,
które wskażemy w tym okresie do 30 lipca, bo rozumiem, że po tym terminie
żadne dofinansowanie nie wchodzi w rachubę. Myślę, że byłoby to takie bardzo
myślę, że może uczciwe zachowanie się do samorządów, które wiedząc już, że
tych pieniędzy nie ma, jeszcze te składki wpłaciły, bo tak po prostu solidarność
w Stowarzyszeniu nakazywała.
Radny Krzysztof Dąbrowski: A to co Starosta powiedział, to ja bym ten temat
pociągnął, że Gmina Kocierzew w ogóle nie korzystała z tej Grupy to być może
że na końcówce niech by, jak Pan Starosta mówił skorzystała chociaż
troszeczkę.
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Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Krzysiu, ale mylisz pojęcia, bo
najpierw musi należeć do tej Grupy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos?
Nie wiem, Pan Radny Miedzianowski ustosunkuje się do tych pytań chociażby?
Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo mi przykro, nie mam kompetencji
wypowiadania się w imieniu Łowickiej Grupy Rybackiej. Jako Radny się w tej
chwili wypowiem, gadacie Państwo bzdury, po prostu bzdury. Rozumiem, że
chodzi o waszą niewiedzę na temat funkcjonowania tego jest dość duża widzę,
ale nie będę zabierał głosu. Ja rozumiem, że chodzi o przeciągnięcie. Przełóżmy
w takim razie ten punkt, bo ja też czekam na Pana Prezesa chętnie zadam kilka
pytań, a wie Pan Panie Przewodniczący, że się zwolniłem i muszę wyjść.
Przełóżmy w takim razie ten punkt z Panem Prezesem, a nie przeciągajmy. Ja w
imieniu Grupy się wypowiedziałem, takie mam upoważnienie, tą informację,
którą Państwu miałem przekazać przekazałem i w imieniu Grupy nie będę się
wypowiadał, a jako Radny proszę skończmy.
Radny Stanisław Olęcki: Kolego Wojtku, tak życzliwie, czy ktoś cię atakował
i zarzucał ci jakieś niecne cele? A ty mówisz niewiedza, bzdury. To są słowa,
które nie są godne tak powszechnego użytku.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Chciałbym się odnieść do tego pytania,
które ja zadałem, bo jeżeli Pan Radny Miedzianowski nie może odpowiedzieć to
mam rozumieć, że już nie jest Dyrektorem Biura?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja zadałem pytanie do Dyrektora Biura nie
do Zarządu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, niech Pan powie czy moja
wypowiedź była trudna do zrozumienia? Bo Pan mówi, że ja coś mówię źle.
Albo Pan Starosta nie rozumie, że jak ktoś nie ma kompetencji wypowiadania
się to nie ma kompetencji albo rozumie. Ja rozumiem, nie przeciągajmy tego,
chcecie wywołać awanturę jakąś, nie rozumiem tego .
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, ja mam tylko pytanie, bo jeżeli Pan nie
jest Dyrektorem Biura…
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, dam jeden przykład,
przepraszam wejdę w słowo, jeśli Pan mi mówi, że Pan by chciał uzyskać, pyta
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mnie czy uzyska Pan jakieś dofinansowanie z Łowickiej Grupy Rybackiej, która
jest w procesie likwidacji. Pan Jacek nie przekazał Panu, że likwidacja kończy
się 31 maja? No trudno to jest wasz problem, a raczej problem naszej Rady.
Bardzo proszę Panów z PSL o nierobienie takich awantur, ponieważ to cały
czas, ludzie którzy siedzą tutaj na sali słyszą to wszystko i wydają opinie. Ja
rozumiem, że nie mamy gości, żeby to ocenili później, bardzo was proszę
skończcie to.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Po prostu było krótkie pytanie, jeżeli Pan
nie jest już Dyrektorem Biura to niech Pan powie, że nie jestem, ja być może
zwrócę się do Zarządu. Moja wiedza o likwidacji była, że likwidacja ma trwać
do 30 lipca. Nie wpłynęła do Powiatu Uchwała mówiąca o tym, że Grupa jest
rozwiązana, kończy pracę 30 maja bądź 30 lipca.
Radny Wojciech Miedzianowski: Uchwała wpłynie po uzyskaniu odpowiedzi
z Sądu Panie Starosto, ale w tej chwili ma Pan przedstawiciela, który Panu
powiedział, tak czy nie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Teraz mi Pan…
Radny Wojciech Miedzianowski: Powiedział czy nie Panie Starosto?
Przekazał czy nie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Teraz…
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto pytam, przekazał czy nie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Pana, bardzo jasno mi Pan
wyjaśnił…
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale Panie Starosto, to jest proste pytanie, tak
czy nie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wpłynie uchwała…
Radny Wojciech Miedzianowski: Przekazał czy nie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Bardzo dziękuję, poczekam na uchwałę z
Sądu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Przekazał Panu czy nie przekazał?
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Pana, jak przyjdzie uchwała z Sądu
będę wszystko wiedział.
Radny Wojciech Miedzianowski: Widzi Pan, tak możemy się bawić
godzinami. Panie Przewodniczący, proszę o zamknięcie tej dyskusji.
Radny Stanisław Olęcki: Jak nie możesz argumentem to łup go PSL-em.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę, nie róbmy takich przytyczek.
Radny Janusz Michalak: Ja tylko odpowiem, jako członek Walnego
Zgromadzenia, że ani Dyrektor ani Zarząd nie mają kompetencji w podziale
nawet złotówki pieniędzy, które pozostały.
Radny Jarosław Papuga: To znaczy, ja nie wiem skąd taka nerwowość się
wywiązała i takie tutaj przytyki, że tak powiem. Tak się składa, że jak już było
o tym kolesiostwie to nie wiem, byłemu prezesowi Grupy Marszałek
z Platformy Prezesowi z PIS przekazał pieniądze na grupę i jakoś nie stanowiło
to problemu, mimo, że taka różnica…
Radny Wojciech Miedzianowski: Można wyjaśnić, bo to jest mówienie
nieprawdy, to jest kolejny brak kompetencji, to nie Marszałek przekazywał te
pieniądze.
Radny Jarosław Papuga: Chwileczkę, jak zakończę to może Pan Radny się
wypowiedzieć. Nie wiem, dlaczego tak się Radny denerwuje, bo mamy prawo
interesować się tym, że w momencie, kiedy była informacja o tym, że Grupa nie
uzyskała na kolejne programowanie pieniążków, na kocie Grupy było 250 tys. zł
około, prawda. I w tym momencie te pieniążki, że tak powiem, bardzo szybko
się pomniejszają, a żadnych naborów obecnie nie ma i nie ma żadnych zadań
realizowanych i po prosty to niektóre osoby interesowało. I proszę się tak nie
denerwować, bo 250 tys. zł to nie jest mała kwota. Ja pamiętam, nie byłem
wtedy Radnym Rady Powiatu, a czytałem z wielkim zaciekawieniem, jak to za
600 zł ziemniaki były zakupione i czy na pewno legalnie w jakimś sklepie
gdzieś tam, prawda i była wielka analiza, Komisja Rewizyjna. Rozczytywałem
się w prasie lokalnej, jakie to były tam podejrzenia, a tutaj widzę kwota 250 tys.
zł na nikim nie robi wrażenia, że to nic się nie stało. Otóż interesuje to myślę, że
i opinię publiczną i Radnych, bo to sporo pieniędzy i sens istnienia w takiej czy
innej formie tejże Grupy myślę, że jest taki, jaki jest. I tak samo tutaj, no jednak
te zadania statutowe, bo ja powiem szczerze, że nie wczytywałem się, nie
czytam statutu, wystarczy, że statut Powiatu dobrze sobie przeczytałem parę
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razy, ale jest taka informacja, że członek Grupy, który nie płaci składek
automatycznie przestaje być członkiem Grupy. Tutaj widzę, że nie wszystko to
poszło, tak jak chyba powinno, także proszę się nie denerwować, proszę nie
obrażać też innych brakiem kompetencji, bo niech każdy oceni sobie to, a nie
argumenty personalne prawda, że zawsze każdemu można powiedzieć, że gada
bzdury Panie Rady, każdemu, każdej jednej osobie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Pragnę tylko powiedzieć, że nikt się nie
denerwuje, jeśli ktoś się irytuje to właśnie takim gadaniem bzdur, po prostu
bzdur. To świadczy tylko o tym, skoro Pan nie przeczytał Statutu Łowickiej
Grupy Rybackiej to bym się nie wypowiadał, to jest prosta sprawa. Nie mam
upoważnienia do wypowiadania się w imieniu Grypy Rybackiej. Jako Radny
Wojciech Miedzianowski wypowiadam się, gadacie Państwo bzdury, uprawiacie
politykierkę, takie jest moje zdanie, mówiąc o jakiś 250 tys. zł, których Pan nie
wie, kiedy były, mówiąc o jakimś dofinansowaniu. Marszałek Województwa
z PSL czy z PO nie dał tych pieniędzy, nawet nie mieli na koncie. Te pieniądze
były podpisane umową z Ministerstwem, były w Agencji, tak jak zawsze,
a Urząd Marszałkowski kontroluje i te działania, które tam macie w tych
folderach mam nadzieje, że PSL - PO Zarząd Województwa skontroluje już
dogłębnie czy zostały wykonane, jak są wykorzystywane czy trwałość projektu
jest. Nie my, nie Łowicka Grupa Rybacka tylko właśnie PSL to sprawdzi łącznie
z PO. I teraz Szanowni Państwo, dla mnie są to rzeczy, wypowiadam się jako
Wojciech Miedzianowski, patrząc na to co się dzieje w Powiecie i na to jak
prowadzicie i zarządzacie ten Powiat i na to jak reżyseruje się sesję, to są bzdury
i to są niekompetencje, bo jeżeli ktoś wypowiada, że nie zawiera aktywów z
ubiegłego roku bilans to ja przepraszam najmocniej, albo jak, już nie powiem
kto mówi, że nie ma składu w bilansie, nawet trudno się odnieść do takich
rzeczy, Szanowni Państwo. I jeśli ktoś, tak jak Pan Stanisław sugeruje, że ktoś
nie miał prawa wykonać takich rzeczy, bo by wydał inaczej, być może ja też
bym inaczej wydał te pieniądze, ale to nie jest tak Szanowny Panie Stanisławie.
Ja bardzo proszę, że albo rozmawiamy konkretami, czyli Państwo mówicie o
konkretnej rzeczy i do konkretnych rzeczy się odnosimy, albo po prostu darujmy
sobie te wszystkie insynuacje tworzenia atmosfery jakiejś tutaj niewiadomo
jakiej, bo to jest politykierka, która jest naprawdę pluciem w twarz innym
osobom, które ciężko pracowały. I dziwię się Państwu, bo ja rozumiem, że Pan
Jacek, jako przedstawiciel Powiatu mógł głosować inaczej niż wszyscy inni
pozostali członkowie Stowarzyszenia, miał ku temu prawo, ale Szanowni
Państwo, to Walne zdecydowało. I albo się Państwo godzicie z tym albo nie
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musicie się godzić, ale to nie zmienia faktu, tak samo jak my tutaj z uchwałami
mamy, tak? Ja się nie zgadzam z wieloma uchwałami, które Państwo
podejmujecie, ale to są Uchwały, które są przyjęte, albo w ogóle ich nie było to
też jest inna sprawa, tak jak z tą skargą, ale to jest łamanie prawa i to też się
dzieje. Ja bardzo proszę, jako Radny w tej chwili Panie Przewodniczący
o zakończenie tej dyskusji, bo ona niczemu nie prowadzi tylko tyle, że po prostu
szastanie językiem na lewo i prawo mówiąc kolokwialnie.
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Mam wrażenie Panie Wojtku, że Pan nie słyszy
tego co Pan mówi, zarzucając wszystkim tutaj wokół, z tej strony tego stołu brak
kompetencji. Nad Pana kompetencjami zmówię pacierz potężnym milczeniem,
bo jeżeli twierdzi Pan i wymyśla Pan jakieś bzdury tutaj, ja nie powiedziałem,
że nie ma sprawozdaniu składek, tylko jest brak składek o 50 tys. zł. Co Pan
zrobił jako Dyrektor Biura, żeby te składki ściągnąć? Nic Pan nie robił. Powiat
Łowicki i Gmina Domaniewice wpłaciła pieniądze, na koncie macie jeszcze 70
tys. zł. Ja rozumiem, że Pan ani Zarząd nie jesteście władni dysponować tymi
środkami, ale powinniście pomyśleć w imię przyzwoitości, żeby te dwa
samorządy w jakiś sposób usatysfakcjonować. Zastanówcie się nad tym, bo to
co powiedział Jarek Papuga, całkowicie się z nim zgadzam, Powiat
i Domaniewice - Wójt Kwiatkowski wyszliśmy na frajerów, bo zapłaciliśmy,
tak? Czyli inaczej mówiąc dzisiaj można by ścigać wszystkie samorządy za to,
że nie wpłaciły za 2017 rok, bo termin minął 31 marca, tak?
Radny Marcin Kosiorek: To już nie ma sensu dyskutować, pragnę tylko
oświadczyć, że żaden członek Prawa i Sprawiedliwości nie był żadnym
prezesem żadnej grupy.
Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, tylko odniosę się, Wojtek nie
wkładaj w usta moje słów, których nie wypowiedziałem, nie interpretuj na
własny tutaj użytek moich wypowiedzi, a nadal uważam, że słowa bzdury ze
słów Radnego powinny być wypowiadane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, tutaj myślę, że naprawdę
chcieliśmy spokojnie porozmawiać na temat Grupy Rybackiej. Jest z drugiej
strony cały czas atak, no po co nam? My chcieliśmy w jakiś sposób wyjaśnić,
ewentualnie coś zrobić, żeby można było jeszcze w przyszłości skorzystać
z tego, co naprawdę ciężko było tworzone i tutaj Janusz to potwierdził nawet, że
nie jest prosto zebrać ludzi i powiedzieć tak, robimy stowarzyszenie. I to są
takie bardzo małe rzeczy i teraz straszenie kontrolami, rzucanie Marszałek, PSL,
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PO, tak naprawdę tutaj są kontrole, jeżeli chodzi o Marszałkowo, to jest jedno.
Moje doświadczenie poprzedniej pracy zawodowej nauczyło mnie, to co są
kontrole tutaj krajowe i odnośnie przepisów krajowych, które są, to jest jedno.
I tutaj wiemy o tym, że zawsze, powiem tak, w 99% to wszystko wypada
naprawdę dobrze. To że się trafiają gdzieś tam jakieś osoby, które próbują w
jakiś sposób nadużyć tego to i tak tego my tutaj nie wychwycimy. Później jest
kolejną rzeczą kontrola ETO, to już później musisz się martwić już sam. Skarb
Państwa, jeżeli chodzi o takie kontrole, to czego nauczyły nas i ,,młody rolnik’’
i nauczyły nas renty strukturalne wcześniejsze, nauczyły nas niskotowarówki, że
tak naprawdę wedle naszych przepisów to wszystko, co było rozdysponowane
było zgodnie z prawem i tutaj nikt nie nadużył, aczkolwiek może inną myśl
miała Komisja Europejska. Nie idźmy w tym, nie naszym celem dzisiejszego
tematu było wyciąganie i szarganie tego, co było zrobione wcześniej, bo my
naprawdę jesteśmy zadowoleni, że tych środków było ponad 16 milionów zł,
wpłynęło czy na Powiat Łowicki czy jeszcze na Gminę Piątek to już nas
naprawdę, to jest nasz sukces i z tego trzeba się tylko cieszyć. Tylko teraz
dlaczego i szkoda, że nie można było tego kontynuować i teraz co zrobić, żeby
nie zaprzepaścić tego, tak naprawdę Stowarzyszenia, które nie zostało powołane
z dnia na dzień, tylko naprawdę potrzeba było dużo pracy do tego.
Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo dziękuje Panu Śliwińskiemu za tą
wypowiedź, aczkolwiek w nią nie wierzę, nie jest ona szczera. Najzwyczajniej
w świecie i tu nikt się nie kłóci Panie Michale oprócz was, bo wy wyciągacie,
niech każdy oceni według siebie. Tak naprawdę to niewiele wiemy o co wam
chodzi, że Powiat wpłacił 10 tys. zł składki za rok 2016. Chcecie Państwo,
miejcie pretensje do innych samorządów, aczkolwiek przypomnę, że nie tylko
samorządy były członkami Stowarzyszenia. Dlaczego tutaj nie ma Wójtów,
dlaczego nie zaprosiliście Państwo Wójtów? Dlaczego nie mówicie Wójtom, że
nie wpłacili składki? Naruszyli Uchwałę Rady, swoją.
Radny Stanisław Olęcki: Nie masz uprawnień do wypowiadania się, naruszasz
kompetencje.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja się nie wypowiadam w imieniu Łowickiej
Grupy Rybackiej Panie Stanisławie, ja się wypowiadam, jako Radny Powiatowy
w tej chwili i bardzo proszę, żebyście naprawdę przestali, bo to jest politykierka,
która jest poniżej pasa.
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Jak tu wcześniej powiedziałem, na zakończenie
coś takiego innego powiem, otóż rzeczywiście dobrze, że była ta Grupa, dobrze
że były pieniążki, dobrze że mieszkańcy naszego Powiatu, ale i gminy
i Gmina Piątek skorzystali, a może ci co już skorzystali już nie chcą dalej być
w tej Grupie, bo może następny by raz już nie skorzystali na takich zasadach.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja tylko na swoje usprawiedliwienie
chciałem dodać, ja nie bez kozery czytałem na początku, że prosiłem Pana
Bogusława Foksa, bo do niego poszło zaproszenie i on był zobowiązany przyjść
na sesję udzielić wyjaśnień. Ja nie chciałem od Radnego, ja chciałem, żeby
Prezes Zarządu przyszedł, nie przyszedł.
Radny Stanisław Olęcki: Wziął pieniądze też?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem czy wziął, prosiłem go
żeby przyszedł i składał wyjaśnienia, jak wszyscy Prezesi i była informacja, że
Pan Radny będzie udzielał. Tu Pan Radny mówi, że nie ma kompetencji, dlatego
skończmy tą dyskusję, nie ma sensu wplatać w nią politykę, zamykam ten
punkt. Do następnego punktu przystąpić nie możemy, bo Pana Prezesa
Pawłowskiego jeszcze nie ma, jak tylko dotrze postaram się przerwać. Wielu
Radnych sugerowało, że nie będzie mogło być dłużej, proszę żebyśmy, jak
najwięcej punktów porządku obrad mogli toczyć.
Ad. pkt. 7
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Łowickiego.
Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łowiczu Sławomir
Mucha przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania?
Radna Zofia Rogowska-Tylman: Ja mam takie pytanie Panie Dyrektorze, czy
woda, którą spożywamy zarówno w mieście Łowicz, jak i w gminach zawiera
dużą ilość manganu? Bo doszły mnie informacje, że któraś gmina ma
przekroczoną ilość manganu i że są beczkowozy podstawiane. Czy to jest
prawda?
Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łowiczu Sławomir
Mucha: W tamtym roku Gmina Zduny, dokładnie wodociąg Retki,
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stwierdziliśmy po badaniach wody dość wysokie przekroczenie zawartości
manganu. Ten problem istniał dość długo, gmina podjęła działania w tym
zakresie, jednak nie odbyło się to bez zamontowania dodatkowego stopnia
filtracyjnego, konkretnie tu chodzi o złoże. Na chwilę obecną 7 kwietnia
wydałem decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia
w wodociągu Retki, woda się nadaje do spożycia. Poziom manganu spełnia
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia.
Radny Marcin Kosiorek: Może nie zauważyłem, ale chciałem się zapytać, jak
sytuacja z dopalaczami na terenie Powiatu wygląda?
Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łowiczu Sławomir
Mucha: W zakresie dopalaczy rzeczywiście Pan Radny słusznie stwierdził, nie
ma w opracowaniu żadnej informacji, tylko dlatego, że działania w 2016 roku
nie były przez nas podejmowane ze względu na to, że nie było sytuacji bądź
stref podmiotów, które wprowadzałyby do obrotu te dopalacze, a jak wiemy
ustawowo Inspekcja Sanitarna zajmuje się wprowadzaniem do obrotu,
ewentualnie przestrzeganiem zakazu wprowadzania i wytwarzania dopalaczy.
Uściślając, monitorujemy zatrucia dopalaczami i jest to poważna sprawa, bo co
prawda w 2015 roku tych zatruć dopalaczami było aż 21 w Powiecie Łowickim.
Dla porównania w 2016 roku było troszeczkę mniej, bo trzykrotnie - 7. Na
chwilę obecną do dnia dzisiejszego mamy 4, ostatnie dwa zgłoszenia z wtorku
18 kwietnia w Parku Błonie.
Ad. pkt 6
Informacja z działalności
Województwa Łódzkiego.

Regionalnej

Organizacji

Turystycznej

Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Panie Przewodniczący,
Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, dziękuje w imieniu Regionalnej
Organizacji Turystycznej za zaproszenie na dzisiejszą Sesję celem
przedstawienia informacji na temat funkcjonowania Regionalnej Organizacji
Turystycznej w odniesieniu do Powiatu Łowickiego. W tej sprawie
przygotowaliśmy krótką prezentację, o której przedstawienie poproszę Pana
Dyrektora Biura Marka Lawina, siedzącego tam obok, ale zanim do tej
prezentacji dojdzie chciałbym kilka słów powiedzieć korzystając, że jestem
przed tak Szanownym gremium. Otóż mam przyjemność kierować Regionalną
Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego od momentu jej powołania
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i jeszcze z udziałem ś.p. Wicemarszałka Chojnackiego. Mam przyjemność
kierować tą organizacją 4 kadencję i nie ukrywam, że na tle 16 Regionalnych
Organizacji Turystycznych działających w każdym z Województw no jest to
ewenement, ale nie chciałbym tego miejsca wykorzystywać do autopromocji,
natomiast chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że kierowanie tą
Organizacją to nie jest dzieło przypadku, to nie jest kwestia koniunktury
politycznej, to nie jest kwestia układów w sferze zarządzania czy
Województwem czy miastem Łódź, którego reprezentantem jestem od samego
początku. Z wielką uwagą od wielu lat przyglądam się aktywności samorządów
z terenu naszego Województwa Łódzkiego właśnie w układzie Promocji
Turystycznej Regionu. Jestem wdzięczny, że decyzja w tej sprawie podjęta
przez Państwa poprzedników jest do tej pory skutecznie podtrzymywana.
W między czasie odbyło się kolejne nasze Walne Zgromadzenie członków
Regionalnej Organizacji Turystycznej w marcu. Mamy w tej chwili 86
członków, zdecydowaną większość stanowią podmioty reprezentujące
stowarzyszenia i branże turystyczną, jednostki samorządu terytorialnego to
niespełna 30%. Głównymi naszymi udziałowcami od strony logistycznej, także i
finansowej pozostaje Samorząd Województwa Łódzkiego i Samorząd Miasta
Łodzi, przy czym Łódź podjęła decyzje, po wielu latach przekonywania z mojej
strony, że taką decyzję warto podjąć i utworzyła Lokalną Organizacje
Turystyczną. Nie wystąpiło Miasto Łódź ze struktury Regionalnej Organizacji
Turystycznej, zmniejszyło jedynie składkę, ale realizowanie zadań będzie w
kooperacji pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną, a Regionalną
Organizacją Turystyczną. Chcę również Państwa poinformować, że to
przekonywanie o powołaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej trwało kilka lat
i wreszcie przyniosło oczekiwany efekt z jednego prostego powodu,
a mianowicie do tej pory była obawa czy Urząd Miasta Łodzi wyłączając ze
swoich struktur całą komórkę odpowiadającą za promocję turystyki robi dobrze
czy źle. Wreszcie Urząd się zdecydował i nie będzie w strukturach Urzędu
komórki zajmującej się promocją turystyczną w Mieście. A więc i Centrum
Informacji Turystycznej, które funkcjonowało od samego początku, zresztą
zachowane kiedyś również przeze mnie, gdy zmianie ulegała struktura podziału
administracyjnego kraju, w miejsce województw 49 powoływaliśmy 16.
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w całym swoim składzie
z Ryszardem Bonisławskim, jako jej Dyrektorem zostało włączone do Miasta,
zmieniliśmy tylko statut i zrezygnowaliśmy z określenia Wojewódzkie Centrum
Informacji Turystycznej. Centrum Informacji Turystycznej wraz z komórką
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opowiadającą za promocję turystyki w mieście zostało w całości przeniesione do
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Ja nie chciałbym być tutaj źle zrozumiany,
że ja działam, jako destruktor struktury urzędu jednostek samorządu
terytorialnego, ale tak działa system promocji turystycznej naszego kraju, na
czele z Polską Organizacją Turystyczną, z 16 Regionalnymi Organizacjami
Turystycznymi i z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi działającymi
głownie w dużych miastach bądź w miastach uzdrowiskowych, żeby to też było
jasne, bądź Lokalne Organizacje skupiają kilka jednostek samorządu
terytorialnego tworząc taką Lokalną Organizacją Turystyczną. Ta informacja
jest o tyle Państwu niezbędna, w moim przekonaniu, żebyście nie przyjmowali
do siebie wiadomości, że o to Miasto Łódź z Regionalnej Organizacji
Turystycznej się wycofało, że pozostaje Regionalna Organizacja bez głównego
podmiotu dotychczas funkcjonującego. Chcemy stworzyć w niedalekiej
przyszłości, w ciągu rozpoczętej w ubiegłym roku kadencji Regionalnej
Organizacji Turystycznej modelowe rozwiązanie polegające na współpracy
Lokalnej, jak i Regionalnej i Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale chciałbym
również korzystając z faktu, że jestem przed Państwem poinformować, że
Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Organizacją Turystyczną
rok rocznie organizuje konkurs na najlepszy produkt turystyczny. Łódź
i Województwo Łódzkie, praktycznie rzecz biorąc w każdej edycji odnosi
sukces i produkt turystyczny z naszego regionu znajduje swoje uzasadnienie
w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej i taki certyfikat jest wręczany.
W bieżącym roku certyfikat trafił do Planetarium w Łódzkim w EC1 w Łodzi.
My natomiast na szczeblu regionalnym dokonujemy również oceny zgłaszanych
przez różne podmioty produktów turystycznych i w Państwa przypadku za rok
2016 certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
przypadł Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Powiatu Łowickiego za
Biesiadę Łowicką. I jeżeli mógłbym prosić to w Państwa obecności chciałbym
przekazać na ręce Panów Starosty i Przewodniczącego ten certyfikat, bo
rozumiem, że dzisiaj nie ma przedstawiciela.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jest Dyrektor.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Najmocniej przepraszam, to
w takim razie proszę dołączyć do wymienionych przeze mnie wcześniej osób.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski wręczył Staroście Łowickiemu
Krzysztofowi Łowickiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego
Krzysztofowi Górskiemu i Dyrektorowi CKTiPZŁ Maciejowi Wójcikowi
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certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego za
Biesiadę Łowicką.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Nie sądziłem, że taki
dodatkowy zaszczyt mnie spotka, ale proszę mi wierzyć, że porosiłem o to
zdjęcie, bo również znajdzie się w Newsletterze Regionalnej Organizacji
Turystycznej. W naszych działaniach statutowych, również w porozumieniu
z Polską Organizacją Turystyczną wręczane są certyfikaty dla informacji
turystycznych. Są cztery kategorie informacji turystycznych i chcę Państwa
również poinformować, że trzygwiazdkowy certyfikat otrzymuje również
Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Łowickiego w Łowiczu. Ten
certyfikat przyznawany jest na lata 2017-2018, gdy jego ważność się skończy
zachęciłbym włodarzy kierujących Centrum Informacji o ubieganie się
o ponowne przyznanie takiego certyfikatu, bo on spełnia wszelkie normy
określone w przepisach zarówno unijnych, jak i również przepisach Polskiej
Organizacji Turystycznej. Jeżeli jest na sali osoba, która mogła by
reprezentować Centrum Informacji Turystycznej to bardzo proszę.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski wręczył Dyrektorowi CKTiPZŁ
Maciejowi Wójcikowi certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego za Centrum Informacji Turystycznej Powiatu
Łowickiego.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Proszę Państwa, teraz żeby
mogli Państwo dokonać oceny, czy Państwa obecność, jako samorządu Powiatu
Łowickiego w Regionalnej Organizacji Turystycznej przynosi konkretne efekty,
pozwólcie że oddam głos Markowi Lawinowi - Dyrektorowi Biura, z prośbą
o przedstawienie krótkiej prezentacji. Jeśli po jej zakończeniu będą pytania
z prawdziwą przyjemnością odpowiem na wszystkie sprawy, które Państwa
będą interesować, ciekawić, wątpliwości, które trzeba będzie rozwiać, a jeśli
decyzje będziecie chcieli jakieś inne podejmować to na pewno możecie liczyć
na doradztwo z mojej strony.
Dyrektor Biura ROTWŁ Marek Lawin przedstawił informację z działalności
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. /Zał. Nr 5/
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo, nie ukrywam, że katalog, który macie przed sobą to nie
tylko wydawnictwo, które trafia podczas targów do przedstawicieli głównie
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branży turystycznej, ale ten katalog jest w dyspozycji wszystkich zagranicznych
ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej począwszy od Nowego Jorku
skończywszy na Tokio. Na przykład w Tokio siedziba ZOPOT-u jest w miejscu,
gdzie operuje drugi co do wielkości touroperator wysyłający głownie turystów
Japonii do Europy. Proszę zrozumieć, że dla Japończyka Europa jest tym
miejscem docelowym, a dopiero w Europie rozstrzygają do jakich państw
jeżdżą. Na trasie, która w Polsce Japończykom jest prezentowana, to znaczy
Gdańsk – Kraków – Warszawa, na tej trasie pojawiają się coraz częściej miejsca
związane z naszym regionem i mam nadzieje, że dzięki temu wysiłkowi
związanym ze współpracą z Japonią, z pobytem dziennikarzy japońskich
również i grupy turystyczne z Japonii pojawią się na terenie ziemi Łowickiej.
Chce na koniec powiedzieć, że ja mógłbym Państwu udokumentować jaką
wartość mają prezentowane w mediach przekazy dotyczące Ziemi Łowickiej.
Każdy centymetr kwadratowy takiego wydawnictwa czy każda strona
przewidziana na tekst to jest określony przelicznik złotówkowy. Ja tego nie
czynie, nie dlatego żeby wystawiać Państwu tutaj rachunek, ale chce zapewnić
że każda złotówka wydana przez Regionalną Organizację Turystyczną
przynajmniej przynosi pięciokrotny zwrot w postaci materiałów, które są przez
nas przygotowywane i pojawiają się na zewnątrz. Z pełną odpowiedzialnością
mówię, że ta składka, która jest waszym udziałem, a wnoszona jest do
Regionalnej Organizacji Turystycznej nie jest składką przeznaczoną na
funkcjonowanie Biura, nie jest składką przeznaczoną na płace pracowników,
jest w pełni przeznaczona na działania związane z promocją turystyczną Ziemi
Łowickiej. Panie Przewodniczący, jestem winien usprawiedliwień dlaczego się
spóźniliśmy, ale to też wiąże się z samorządem tylko funkcjonowania Łodzi,
naszą sesją nadzwyczajną w najbliższy piątek.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do Pana
Prezesa?
Radny Michał Śliwiński: Pytanie za chwilkę tylko apropo tego, ładnie Pan
Prezes powiedział o tym, że jesteście Organizacją tak naprawdę ponadpolityczną
z czego tutaj właśnie na poprzedniej sesji był zarzut, że współpracujemy tylko z
organizacjami politycznymi, a tutaj już od razu odpowiadam Radnemu
Kosiorkowi: gdyby to była organizacja polityczna to pewnie na tym zdjęciu,
które w prezentacji Pana Dyrektora było, nie było by Dyrektora Chołuja, tak jak
to bywa w telewizji TVP PiS, także tylko pokazuje się to co się chce pokazać, a
nie to co tak naprawdę jest obiektywne. I teraz tutaj Pan Prezes mówił o składce,
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bo to najczęściej to pewnie dotyczy, to pytanie też pewnie padnie z Rady, jak
duża jest ta składka? Tutaj Pan wyjaśnił oczywiście, może nie do Pana Prezesa
to pytanie, ale Pan wyjaśni na co ta składka idzie, to pewnie do Zarządu, i teraz
pytanko…
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 3 000,00 zł.
Radny Michał Śliwiński: Na rok?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak na rok.
Radny Michał Śliwiński: To już dziękuje ślicznie i jeszcze ja już jestem
przekonany do tego tak naprawdę, że fajnie że jesteśmy w tej Organizacji, bo
tak naprawdę tutaj Pan Dyrektor w tym swoim krótkim wystąpieniu przedstawił
nam i mnie akurat przekonał. Tylko mam jeszcze takie jedno pytanko, czy w
jakiś sposób jeszcze może inny czy jakiś sposób w ogóle prowadzimy, ja wiem
że to jest jak badania czy GUS czy inne, ilu dzięki na przykład wam
moglibyśmy jakieś statystycznie określić zainteresowanie Powiatem Łowickim
dzięki temu, że jesteśmy właśnie w Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego?
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Więc tak, chcę powiedzieć,
że byliśmy po Małopolsce drugim województwem, które wprowadziło przed
wielu laty badania Rynku Turystycznego. W tym roku będziemy zabiegać by
Pan Marszałek Witold Stępień zechciał wesprzeć tego typu badania, bo one są
kosztowne, sięgają w granicach 150-180 tys. zł. Jeżeli takie badania
przeprowadzamy to wiemy dokładnie w ilu miejscach, w ilu powiatach, w ilu
konkretnych atrakcjach turystycznych czy wydarzeniach mający turystyczny
charakter bierze udział turysta polski i zagraniczny. I myślę, że to jest z naszej
strony nie tyle niedopatrzenie, co po prostu brak możliwości w tej chwili
finansowych, byśmy mogli te badania skutecznie realizować. Pan Marszałek
zwrócił nam uwagę na fakt, że możemy to robić w perspektywie co dwa lata, nie
co rok i myślę, że w tym roku sfinalizujemy to przedsięwzięcie w okresie
dłuższym niż tylko okres wakacyjny. Ale chcę również powiedzieć o innej
kwestii, poza badaniem rynku turystycznego, to jeszcze jest kwestia
powiedziałbym badania w tak zwanych miejscach noclegowych i tu sięgamy
zazwyczaj do ilości turystów przyjeżdżających do regionu i w ankietach są
zawsze wskazywane źródła, powody dla których przyjeżdżają turyści. I nie
skłamię, Marku, jeśli się pomylę to proszę, żebyś skorygował, ale co czwarty
turysta trafia do nas poprzez po prostu informacje będące elementem promocji
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turystycznej w regionie, czyli internet, wydawnictwa, targi, to nie jest dziełem
przypadku. I powiem więcej, bardzo ważnym przed laty elementem przyjazdu
do Łodzi była tak zwana turystyka sentymentalna. Wiadomo, ci którzy
korzeniami sięgają do naszego miasta, ich następcy wracają. Dzisiaj ten aspekt
ustępuje już świadomemu wyborowi turystycznemu. Jeżeli uda nam się wrócić
do badań rynku turystycznego, a będziemy mieli przyjemność, bo dla nas jest to
przyjemność mówić Państwu cośmy zrobili w roku 2017 to myślę, że będziemy
mogli się również odwołać o tych badań statystycznych. One z reguły nie
kłamią, a Ziemię Łowicką w sposób szczególnie preferencyjny traktują turyści,
nie tylko z racji Bożego Ciała, procesji, Łowicza itd., ale z racji tego, co Ziemia
Łowicka swoją historią, a także działaniami współczesnymi proponuje turystom
i krajowym i zagranicznym. Więc jeżeli mógłbym z tym pytaniem dotyczącym
już skutków bezpośrednio poczekać do przyszłego roku to bardzo proszę,
a jeżeli mógłbym sięgnąć do danych statystycznych sprzed kilku lat to my
Państwu na ręce Pana Przewodniczącego i Pana Starosty chętnie przekażemy
taką informację.
Dyrektor Biura ROTWŁ Marek Lawin: Ja tylko mogę dopowiedzieć jedną
rzecz, związaną z badaniami ruchu turystycznego, a mianowicie badania ruchu
turystycznego są bardzo trudne, dlatego że kiedy w telewizji słyszymy, że
CBOS, OBOP czy jakieś inne źródło, jakaś inna firma, która bada jakieś tam
preferencje i na przykład polityczne to ma, że tak powiem określoną,
ograniczoną i doskonale znaną grupę docelową, która będzie na ten temat
opowiadać. W turystyce nie ma operatu losowego, bo go nie może być, bo my
nie wiemy kto przyjedzie, a ponieważ nadal reklama szeptana jest głównym
elementem, który ciągnie nie tylko turystykę. I tutaj było by bardzo trudno nam
odpowiedzieć, jaki procent turystów przyjechało do Regionu Łowickiego dzięki
naszym działaniom ponieważ, jeżeli ktoś dowiedział się z materiałów, z targów
to co powiedział Prezes i powiedział znajomym: słuchaj widziałem, czytałem o
Łowiczu, świetne miejsce, pojechałem, pojedź, to w ankiecie wyjdzie od kogo
się dowiedziałem - od znajomego. Musielibyśmy pytać - od znajomego, ale skąd
jeszcze, tak? I tutaj rzeczywiście byłoby trudno wykazać, ile Regionalnej
Organizacji Turystycznej, dzięki naszym działaniom bezpośrednim przyjechało
turystów.
Radny Michał Śliwiński: Ale jeżeli okaże się, że w tej ankiecie, będzie jeszcze
zaznaczone kraj pochodzenia, no to Pan wyraźnie będzie wiedział o tym, że to
wychodzi z reklamy szeptanej przez tych Japończyków, którzy byli w Łowiczu.
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Dyrektor Biura ROTWŁ Marek Lawin: Tak, to prawda.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania
do Pana Prezesa i Pana Dyrektora?
Radny Marek Jędrzejczak: Z przedstawionej informacji Regionalnej
Organizacji Turystycznej tak mi się nasunęło odnośnie Kaplicy w
Domaniewicach, nie ma żadnej informacji na temat, a uważam, że po
przejrzeniu wszystkich tych atrakcji turystycznych Województwa Łódzkiego my
naprawdę nie odbiegamy i uważam, że te Domaniewice w tym powinny się
znaleźć.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Traktuje to jako jeden
z głównych wniosków naszego pobytu dzisiaj u was.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam taką cichą nadzieję.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Proszę tą nadzieje traktować
jako pewnik.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękujemy za przybycie Panu
Prezesowi i Panu Dyrektorowi.
Prezes Zarządu ROTWŁ Sylwester Pawłowski: Życzę wszystkiego dobrego
dla Państwa i dla Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 8
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii.
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk przedstawił
informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 6/
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Mam pytanie, czy ktoś z ludzi z
prywatnego gospodarstwa zostanie ukarany jakimkolwiek mandatem za to, że te
kury wypuszczone ma?
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Była taka
jedna decyzja wydana, ale że tak powiem w formie procedury odwoławczej
została ona przeze mnie uchylona.
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Ad. pkt 9
Informacja o stanie pomocy społecznej i ocena zasobów pomocy społecznej
za 2016 rok dla Powiatu Łowickiego oraz informacja o stanie polityki
prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej
i polityki prorodzinnej na terenie powiatu łowickiego.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił informację o stanie
pomocy społecznej i ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla
Powiatu Łowickiego oraz informacja o stanie polityki prorodzinnej na terenie
powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie
powiatu łowickiego. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 10
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2016 rok.
Dyrektor PUP Martyna Szpiek-Górzyńska przedstawiła sprawozdanie
z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy za 2016 rok. /Zał. Nr 8/
Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, na Komisji Gospodarczej zadawałem
pytania, ale chciałem zapytać: Pani Dyrektor powiedziała, że za 2016 rok, za
ubiegły rok pieniążków zostało wydatkowane około 99,8 %, prawda? Czyli
udało się, że tak powiem, dobrze wydać, tylko tak chciałbym może procentowo
na co w większości, czy na szkolenia, czy dla pracodawców, czy dla
pracowników? Jak to mniej więcej się rozłożyło te 99% pieniążków, bo to
bardzo duża suma.
Dyrektor PUP Martyna Szpiek-Górzyńska: Wydaliśmy na staże prawie 45%
tego funduszu, w następnej kolejności to były, jeśli dobrze pamiętam szkolenia
i na działalność gospodarczą, czyli te formy, które powodują, że albo
zwiększamy kwalifikację, albo dajemy możliwość zatrudnienia się samemu,
dlatego że większość ofert, które w tej chwili są od pracodawców to niestety są
oferty stażowe. Trudno nie przyjąć oferty, kiedy nie mamy żadnej oferty, więc
przyjmujemy ofertę stażu. Często jest tak, że po stażu takie osoby zostają, często
jest tak, że po stażu jeszcze dodatkową nową formą są prace interwencyjne
i dopiero zostają, więc duży odsetek tych osób zostaje. Powiem, że gdyby nie
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nasze pieniądze to ludzie młodzi na pewno nie znajdowaliby pracy, bo nikt nie
chciałby ich zatrudnić. Ten staż pozwala im zatrudnić się w takiej formie i daje
szanse na pracę dalszą. Dlatego tak duży, bo jest bardzo atrakcyjna forma dla
pracodawców, bardzo atrakcyjna, ponieważ za wszystko płacimy my, to są
osoby bezrobotne, które jakby praktykują u pracodawcy.
Ad. pkt 11
Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej.
/Zał. Nr 9/
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo, ja może przejdę do tego etapu, bo tych materiałów jest
naprawdę bardzo dużo, jeśli Państwo macie jakieś pytania to bardzo chętnie na
nie odpowiem. Jeżeli nie ma pytań to może powiem, że jesteśmy w bardzo
ciekawym okresie dla funkcjonowania Opieki Zdrowotnej Szpitala ze względu
na zmiany, które są planowane, staram się na bieżąco informować na temat tych
zmian, planowanych reform. No niestety na tą chwilę jest tylko ustawa, nie ma
rozporządzeń do tej ustawy, więc czekamy na zmiany, ale korzystając z okazji
na ręce Pana Starosty chciałbym złożyć serdeczne podziękowania, bo bardzo
ważnym etapem pracy ZOZ-u było oddanie oddziału wewnętrznego. Komfort,
jaki jest tworzony dla pacjentów i personelu, który tych pacjentów obsługuje jest
niewspółmierny do tego co było, bardzo dziękuję. Tutaj muszę podkreślić udział
Pana Starosty, Pan Starosta niemal codziennie wtedy, kiedy był dyspozycyjny
na terenie Miasta, Powiatu był w szpitalu, dopilnował tej inwestycji, więc
szczególnie jemu dziękuje.
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Dyrektorze, ja chciałem
w imieniu pacjentów, którzy zgłaszali się w święta do naszego szpitala
podziękować Panu, miałem trzy takie rozmowy, za wspaniałe przyjęcie, super
opiekę, aby tak dalej.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Bardzo dziękuje i tutaj przy
okazji to podziękowanie też przekieruję do Pana Dyrektora Andrzeja
Kaźmierczaka, który jest odpowiedzialny za część medyczną. Też dziękuje za
taką ocenę i opinię na temat Szpitala.
Ad. pkt 12
Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.
28

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację na temat
działalności kulturalnej Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/
Radna Małgorzata Ogonowska: Może się powtórzę, ale potajemnie inni
nauczyciele w związku z tym programem czytelnictwa, czy Pani może nam coś
przybliżyć odnośnie tych umów, kiedy to będzie, jaki będzie harmonogram
postępowania dalszego?
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: W tym tygodniu były
przekazywane dane do umów, więc prawdopodobnie należy się tych umów
spodziewać w tym, bądź w następnym tygodniu.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcom kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym
w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
najemcom kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania od przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ/nie głosowali: M. Kosiorek, I. Grzegory – Gajda, W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/193/2017 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcom kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w
Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3. /Zał. Nr 11/
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Ad. pkt. 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania własnego z zakresu edukacji publicznej Miastu Zielona Góra.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego z zakresu edukacji
publicznej Miastu Zielona Góra.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania od przedłożonego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ/nie głosowali: M. Kosiorek, I. Grzegory – Gajda, W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/194/2017 RPŁ w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania własnego z zakresu edukacji publicznej Miastu Zielona Góra.
/Zał. Nr 12/
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, co prawda ja nie
Pani Skarbnik, ale Pani Skarbnik przedstawi tą Uchwałę w szczegółach,
natomiast ja chciałbym parę rzeczy, które są dosyć istotne w tej Uchwale
Wysokiej Radzie przedstawić. Zacznę od podziału pozostałej części środków,
którą przeznaczyliśmy na przebudową dróg powiatowych celem zwiększenia
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego. Przypomnę, że w budżecie
zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 2 000 000,00 zł. Do tej pory nie
rozdysponowaliśmy jeszcze kwoty 370 000,00 zł i dzisiaj właśnie proponujemy,
aby te środki podzielić na następujące zadania i tak: utworzenie zadania „Droga
powiatowa nr 2700E odcinek Mysłaków – nakładka” w kwocie 60 000,00 zł - to
jest kontynuacja zadania, które realizowaliśmy w zeszłym roku i chce
powiedzieć, że podaje tu kwoty, które przeznaczamy z naszego budżetu. W
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większości przypadków koszt realizacji tych zadań to jest dwukrotność tej
kwoty, którą my tutaj przeznaczamy, natomiast ostateczna kwota będzie
ustalona po rozstrzygnięciu przetargów. Kolejne zadanie inwestycyjne to
„Droga powiatowa nr 2750E odcinek Zawady – Parma’’ nakładka w kwocie
140 000,00 zł, przypomnę, że w poprzednim roku połowę tej drogi wykonaliśmy
wspólnie z Gminą Łowicz i Urzędem Marszałkowskim, w tym roku z Gminą
Łowicz planujemy dokończyć tą inwestycję. Utworzenie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Droga powiatowa numer 2750E odcinek
Bobrowniki’’ – przebudowa poboczy w kwocie 50 000,00 zł. Tam jest sytuacja
taka, że celem zabezpieczenia ruchu pieszego podjęliśmy decyzję, że nie będzie
budowy chodnika, który jest bardziej kosztochłonny i trudniejszy w utrzymaniu
i tam gdzie istnieje możliwość wykonania poszerzenia nakładki z oddzieleniem
linią ciągłą chcielibyśmy w ten sposób zabezpieczać ten ruch pieszy, ale
również ułatwiać sobie utrzymanie drogi w okresie zimowym, no i letnim.
Kolejne zadanie to utworzenie inwestycji pod nazwą „Droga powiatowa 2704E
Bobrowniki”, to jest ten odcinek, gdzie tutaj jest to wzdłuż zabudowań, między
skrzyżowaniem, a szkołą - 25 000,00 zł i tutaj będzie to chodnik oraz
utworzenie zadania inwestycyjnego „Droga powiatowa 2703E odcinek
Mysłaków – dworzec kolejowy – szkoła’’ – chodnik w kwocie 95 000,00 zł.
Tak rozdysponowana byłaby to kwota z wysokości 370 000,00 zł i jednocześnie
likwidacja zadania „Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego” w związku z
rozdysponowaniem kwoty 2 000 000,00 zł. To są większe zadania, które będą
tworzone, bo mniejsze kwoty w uchwale wymieni Pani Skarbnik, natomiast
chciałbym jeszcze poświęcić chwilę uwagi na zadania inwestycyjne, które w tej
chwili również chcemy wprowadzić do budżetu i chcemy je realizować. Jak
Państwo wiecie w minionych dwóch miesiącach udało się doprowadzić do
wyłonienia nabywcy i podpisania aktów notarialnych przy czterech
nieruchomościach będących własnością Powiatu. O ile dwie nieruchomości to
lokale mieszkalne z udziałem w gruncie z dużą bonifikatą, bo to lokale na
Blichu, mieszkania na poddaszu, za te dwa lokale uzyskaliśmy kwotę 4 345,00
zł. Można by powiedzieć, że kwota bardzo nieznaczna, natomiast chce
powiedzieć, że myślę, że zmniejszenie obciążeń na rzecz Powiatu
i kłopotu, bo większość lokali w tym budynku jest już dawno sprzedana, zostały
trzy maleńkie lokale na poddaszu, z którymi tak naprawdę udział we wspólnocie
mieszkaniowej Powiatu jest dość skomplikowany. Najlepszym rozwiązaniem
było dokonanie sprzedaży tych lokali, mamy nadzieje, że ten trzeci również
31

zostanie sprzedany. Natomiast większymi kwotami, które uzyskaliśmy i udało
się wprowadzić to do budżetu Powiatu to nieruchomość przy ulicy Ułańskiej, za
którą otrzymaliśmy 1 636 200,00 zł oraz nieruchomość na ulicy
Stanisławskiego, która została sprzedana za kwotę około 1 800 000,00 zł. Co
prawda kwota, jaka wpłynęła, jaka zasiliła budżet Powiatu nie jest to kwota
1 800 000,00 zł, a kwota 1 190 332,00 zł. Z czego to wynika? Wynika to z tego,
że zgodnie z rozporządzeniem na grunt będący w strefie konserwatorskiej
sprzedawca, w tym przypadku Powiat, zobowiązany był udzielić 50% upustu.
Także kwota, o którą budżet Powiatu się zwiększył to kwota 1 190 332,00 zł.
Mając zapis w budżecie z planów dochodów na rok 2017 na poziomie
500 000,00 zł, z tego sprzedażą majątku pozostała kwota to kwota 2 330 870,00
zł, która pozostaje kwotą do rozdysponowania na zadania, które za chwilę będę
chciał Państwu przedstawić. A te zadania występują następująco: utworzenie
nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości powietrza
poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” kwota 200 000,00 zł.
Jest to kwota, w ramach której chcemy przygotować dokumentację do tego, aby
aplikować po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten nabór
powinien się ukazać według fiszki między czwartym, a pierwszym kwartałem
tego roku i przyszłego roku w pierwszym kwartale. W ramach tej inwestycji
chcielibyśmy zaproponować aby zmodernizować i przeprowadzić
termomodernizację budynku A, B i C w ZSP nr 2 na Blichu, przeprowadzić
termomodernizację z wymianą stolarki okiennej, termomodernizacje ściany
zachodniej ZSP nr 4 i wymianę stolarki, bo to nie było zrobione. Tam jest taka
sytuacja, że położony jest styropian grubości 4 cm, on był położony po to, żeby
wyrównać
ścianę,
natomiast
nie
ma
to
żadnych
wartości
termomodernizacyjnych. Chcemy to po prostu doprowadzić do takiego stanu,
aby spełniał swoją rolę i żeby osiągnąć wskaźniki jakich oczekuje fundusz i
również instytucja finansująca w postaci RPO. Również w ZSP Nr 1 na
Podrzecznej docieplenie stropów, wymiana części instalacji c.o. i poprawa
dachu. Dom Pomocy Społecznej w Borówku - budynek administracyjny i
budynek D, to jest ten budynek, który wjeżdżając do Domu Pomocy jest po
lewej stronie, jest to, jak gdyby dalsza realizacja w kierunku takim, żebyśmy
wykorzystali ten budynek dla mieszkańców, tak żeby w przyszłości
zrezygnować z budynku E, który znajduje się po drugiej stronie drogi. Kolejne
zadanie, które z tego programu chcemy realizować to termomodernizacja i
wymiana instalacji c.o. w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w
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Kiernozi w tym starym budynku, który pozostaje, tej części której nie będziemy
rozbierać tak, żeby całość po prostu mogła wspólnie funkcjonować no i przede
wszystkim wyglądać, żeby to było spójne. I również termomodernizacja
budynku PZDiT na ulicy Jana Pawła II, tam mamy wspólność z drogami
wojewódzkimi, ale jeśli w zapisach instytucji zarządzającej nic się nie zmieni to
na zasadzie porozumienia z wojewódzkimi drogami będziemy mogli to zrobić.
Na to zadanie, na przygotowanie dokumentacji kwota 200 000,00 zł. Kolejne
zadnie to „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa
Powiatowego w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30A”, czyli tego budynku
to dotyczy, polegające na budowie klatki schodowej, kwota 25 000,00 zł.
Proponujemy, aby tutaj przy Geodezji, gdzie mamy tą ladę do obsługi klientów
wbudować lekką klatkę schodową, która pozwoli na wykorzystanie tych dwóch
pomieszczeń, które znajdują się tutaj za salą obrad sesji, a które nie mogą być
wykorzystywane z powodu niedopuszczenia przez strażaków, jeżeli chodzi
o ciągi komunikacyjne. Jest propozycja abyśmy taką klatkę wybudowali, wtedy
będziemy mogli przenieść Zakład Uzgodnień Dokumentacji z tej części, gdzie
jest część inwestycyjna i budowlana tak, żeby Geodezja i ZUD był po jednej
stronie, a tutaj zwolnią się pomieszczenia na inwestycje. Kolejne zadanie to
utworzenie zadania „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu
klimatyzatora w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego
w Łowiczu przy ulicy 30A”, chodzi o to pomieszczenie. Przychodzi lato, nasze
sesje zazwyczaj są po południu, gdzie tu jest bardzo duża przestrzeń przeszklona
od zachodniej strony, myślę, że po prostu jest pora na to, żeby te klimatyzatory
tu zamontować. Kolejna zadanie „Wykonanie instalacji i kanalizacji deszczowej
iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w
Łowiczu” to zadanie jest realizowane, natomiast złożyliśmy wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tej
inwestycji. W poprzednim projekcie mieliśmy odwodnienie i zbiorniki,
natomiast żeby ten wniosek był lepiej oceniony należało jeszcze dokonać
wykorzystania wody, którą zbieramy do retencji, także będzie to poprowadzenie
instalacji elektrycznej, zainstalowanie pompy i rozprowadzenie wody. Nie
będzie to co prawda automatyczne podlewanie, ale będzie to tak, że nie
będziemy korzystać z wody z wodociągu, tylko to, co zgromadzimy w tych
zbiornikach będziemy mogli wypompować, kwota 15 000,00 zł. Kolejne
zadanie które proponujemy Wysokiej Radzie to utworzenie zadania pod nazwą
„Roboty budowlane związane z przebudową Oddziału PołożniczoGinekologicznego oraz Neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”.
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Szanowni Państwo, ja mówiłem o takiej rzeczy, że jeżeli znajdziemy nabywcę
na sprzedaż nieruchomości na ulicy Ułańskiej to środki pochodzące z tej
sprzedaży będą skierowane do Szpitala. Tak jak mówiłem w imieniu Zarządu,
że tak chcemy zrobić, taką propozycję zgodnie z tą umową składamy. Tak
naprawdę, jeśli ktoś chce policzyć to pewnie te środki będą większe niż wartość
tej sprzedaży, ale biorąc pod uwagę, że tak jak w przypadku człowieka nie
płaszcz jest najważniejszy, a to co jest w środku, tak w przypadku Szpitala
można powiedzieć, że na zewnątrz ten Szpital wygląda całkiem przyzwoicie, to
jednak wewnątrz jeszcze na wielu odcinkach pozostawia wiele do życzenia.
Mamy trochę taki kontrast, bo przechodząc z wewnętrznego na dziecięcy dzisiaj
to jest tak, jak byśmy przechodzili z XVIII do XXI wieku, jak byśmy
przechodzili z OIT-u na ginekologię, no to poza korytarzem ten oddział wcale
lepie może nie wygląda czy z porodówki na blok operacyjny. Czynimy starania
w kierunku takim, żeby takich podziękowań, jak dzisiaj Członek Zarządu Jacek
Chudy skierował do Pana Dyrektora było coraz więcej, a uwag takich, jak
czasami tutaj składa Radny Dąbrowski, który ma do tego pełne prawo, bo jeżeli
coś takiego do niego dociera to dobrze, że o tym mówi, bo możemy na to
reagować, żeby było jak najmniej, a najlepiej żeby ich nie było w ogóle.
750 000,00 zł - czy to jest kwota wystarczająca? Trudno jest mi dzisiaj
powiedzieć. Tworzymy zadanie z kwotą 750 000,00 zł. Przygotowujemy
dokumentację, postawiliśmy sobie wspólnie z Dyrektorami, a tak naprawdę
z całą kadrą kierowniczą szpitala, czyli z Dyrektorem Naczelnym i z
Dyrektorem do spraw Lecznictwa i naczelną pielęgniarką i z Panią Księgową,
plan, że chcielibyśmy 1 lipca ten remont rozpocząć w systemie jednorocznym.
Gdzieś w świadomości przecież możemy mieć i powinniśmy mieć sytuację taką,
która miała w tym roku miejsce, że na koniec roku tego remontu nie dało się
zakończyć, nie dlatego się nie dało zakończyć, że źle zaplanowaliśmy ten
remont. Nie dało się zakończyć, dlatego że nie chcieliśmy zrobić bubla, bo
gdybyśmy niepodeszli do tego w sposób taki, że jeżeli projektant uznaje że 40letnie piony mogą zostać to pewnie byśmy na 31 grudnia może i zdążyli.
Natomiast uznaliśmy, że jeżeli robimy ten remont to mamy zrobić go porządnie.
Mało tego to w tej chwili zasilanie wodne mamy zrobione już i dla parteru, dla
pierwszego piętra i dla drugiego piętra. Będę jeszcze mówił o zadaniach w ZOZ,
ale myślę, że przy tym pierwszym należy powiedzieć o tym i należy powiedzieć
słowo dziękuje dla obydwu Panów, którzy tu dzisiaj są i proszę, żebyście
przekazali to słowo dziękuje wszystkim pracownikom, wszystkim kierownikom
na odcinkach, bo proszę Państwa to nie było tak, że my remontowaliśmy
34

Wewnętrzny i laboratorium, bo żeby remontować Wewnętrzny i laboratorium to
chirurgia oddała trzy pomieszczenia, żeby to wszystko można było zrealizować
na pracującym oddziale. A pragnę jeszcze raz powiedzieć, że mimo remontu,
mimo wyłączenia części oddziału, raz że w okresie od pierwszego stycznia, bo
taki był plan, że zakładamy, że ten remont będzie się odbywał i będzie się
odbywał na otwartym oddziale, a oprócz tego nie chcemy stracić kontraktu
w pierwszym półroczu, Panowie Dyrektorowie - Szpital stanął na wysokości
zadania, zrobił duże nadwykonania po to, żeby w efekcie rok zamknąć
wykonaniem kontraktu na poziomie 104%. Pewnie, że cieszylibyśmy się gdyby
to było 114% i fundusz by zapłacić za 14% nadwykonań, to byłyby duże
pieniądze. Dzisiaj cieszymy się, że utrzymaliśmy ten kontrakt z 4% nadwyżką.
Proszę Państwa, to że my mamy niedobór kontraktu to jest efekt tego, że szpital
nie wykonywał kontraktu. Wzrost finansowania szpitali było co roku, tylko nie
można zrobić tego kontraktu większego, jeżeli wykonanie jest na poziomie 99,
98 bądź 97%. Pana Dyrektora Kaniewskiego nie było wtedy, ale Pan Dyrektor
Kaźmierczak - czy ja mówię prawdę? Proszę Państwa, jest nowa ustawa, zasada
jest jedna - nie ma co się z „koniem kopać”, mamy zrobić wszystko, żebyśmy
mieli porządny siedmiooddziałowy szpital powiatowy zabezpieczający naszych
mieszkańców i tych, którzy na terenie powiatu przebywają. Leśnej Góry nie
będziemy robić, ale te siedem oddziałów ma być porządne i stać nas na to. Stać
nas na to, żebyśmy to zrobili, stać nas na to, żebyśmy naszym mieszkańcom
takie warunki stworzyli. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć dlaczego to
mówię, bo w następnych dwóch zadaniach będzie to mocno związane z tym, co
powiedziałem. Kolejna kwota, kolejne zadanie, jakie proponujemy w tym
budżecie „Rozbudowa i przebudowa Poradni Rehabilitacji Szpitala ZOZ
w Łowiczu”, dodatkowe pomieszczenia i pracownię histopatologiczną wraz
z zagospodarowaniem terenu, kwota 350 000,00 zł. Proszę Państwa, dzisiaj jest
sytuacja taka, że jeżeli ktoś chce iść na rehabilitację, którą prowadzi Zakład
Rehabilitacji niestacjonarny przy szpitalu w Łowiczu to dostaje termin na
listopada, już nie ma nawet w tym roku. Ubolewamy nad tym bardzo mocno i to
nie tylko z powodu samego braku kontraktu, ale i samego lokum, jakie ten
Zakład Rehabilitacji zajmuje. Myślę, że na jakość świadczonych usług, te
warunki, w których tam ludzie pracują nie są wystarczające, chcemy je
poprawić i chcemy je rozbudować - kwota 350 000,00 zł. Czy starczy, też nie
wiem. Jeżeli będzie kwota niewystarczająca Zarząd będzie prosił Radę o
zwiększenie tej kwoty. I rzecz następna dotycząca Szpitala, która ma dosyć duże
znaczenie i dosyć dużą odpowiedzialność, którą Rada za chwilę przyjmie, bądź
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nie przyjmie, ale podejmie - kwota 400 000,00 zł na utworzenie zadania, Proszę
Państwa, „Rozbudowa szpitala ZOZ o Oddział Wewnętrzny z pododdziałem
pediatrycznym, dyspozytornią, garażami, podjazdem dla karetek wraz
z przebudową części istniejącej i zagospodarowanie terenu”. Kwota 400 000,00
zł na przygotowanie dokumentacji, myślę że powinno wystarczyć. W czwartym
kwartale jest przewidywany nabór wniosków na takie zadanie. Kwota
dofinansowania 85%, bez niestety już możliwości uznania VAT, jako koszt
kwalifikowany, faktyczne dofinansowanie na poziomie 64%. Proszę Państwa,
myślę, że jeśli powiem tak czy stać nas jest na to, żeby odłożyć 15 000 000,00 zł
na wybudowanie pawilonu, wybudowanie pawilonu, który tak naprawdę
zwiększy ilość łóżek o 20. Proszę Państwa, wybudowanie trzypiętrowego
pawilonu, który zwiększy ilość łóżek w Łowiczu o 20, wydawało by się
niewiele albo nic, natomiast to przedsięwzięcie pozwoli spełnić wszystkie
wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące lecznictwa szpitalnego.
Myślę, że wszyscy będziemy zgodni, że nie jesteśmy wstanie odłożyć takich
pieniędzy, ale mam pytanie drugie: czy jesteśmy w stanie co roku odkładać
milion złotych na to, żeby wykupić obligacje, za które wybudujemy ten
pawilon? Myślę, że jesteśmy, a jeżeli uzyskalibyśmy 64% dofinansowania to
potrzebujemy 370 000,00 zł rocznie. Moje pytanie jest takie, czy to naszym
obywatelom się należy, bo myślę że tak. Jeśli ktoś jest innego zdania niech za tą
uchwałą nie głosuje. Szanowni Państwo, kolejne kwoty to już są kwoty
mniejsze, uzupełnienie dotacji dla Muzeum, gdzie pozyskaliśmy 230 000,00 zł
z Ministerstwa Kultury na realizację zadań w Muzeum. Akurat tu ta dotacja
dotyczy instalacji elektrycznej i PPOŻ w skansenie, ale również brakuje
64 000,00 zł, abyśmy zamknęli zadanie wymiany pokrycia dachowego w
skansenie z eternitu z utylizacją na strzechę i również zmiany w budżecie
polegające na przemieszczeniu środków z poszczególnych powiatów i to
dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szanowni Państwo, za chwilę
podejmiemy decyzję o rozplanowaniu 2 330 000,00 zł, ważną decyzję, bo to
duży majątek. Chcieliśmy podzielić te środki najbardziej uczciwie, najbardziej
rzetelnie, z zachowaniem oszczędności i możliwości pozyskania kolejnych
środków. Proszę Wysoką Radę o zagłosowanie za zmianą w budżecie.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto, rzeczywiście to co Pan tu
przedstawił rzeczywiście jest to dosyć duży zakres ewentualnych inwestycji, ale
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Panie Starosto, tu chodzi o co? Tu chodzi o to, że zapomniał Pan o gminach,
szczególnie o drogach, bo ja powiem na podstawie swojej Gminy Kocierzew.
Została przekazana droga nasza powiatowa do gminy, żeby gmina się nią zajęła
i ją remontowała, gdzie dużo mieszkańców naprawdę jest oburzone tym faktem.
I według mnie z tych pieniążków, ewentualnie nie tylko chodzi o Gminę
Kocierzew, ale i o pozostałe niektóre odcinki dróg na Powiecie Łowickim.
Powinny być drogi też w niektórych gminach uwzględnione.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja odnoszę właśnie takie wrażenie, że tak
skupiliśmy się na bardzo ważnych inwestycjach, ja w żaden sposób nie chce
tego negować, tylko że chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest to już
drugi rok, kiedy te środki są tak rozdysponowane, że jak ja od trzech lat proszę,
żeby przeznaczyć jakiekolwiek środki na budowę chodnika tych środków nie
ma. Przyznam się szczerze tych zadań bardzo wiele jest, natomiast powtarzam
to nie może też tak być, że wszystko koncentruje się na Łowicz. Ja jestem jak
najbardziej za miastem, ale naprawdę tutaj zgadzam się z kolegą, że są również
gminy, zwłaszcza moja jest uważam pomijana. Proszę już trzy lata, nawet nikt
nie próbuje się zająknąć o jakiejkolwiek, bo tutaj będzie robiona nakładka na
jednej z ulic i to tak, co roku na zasadzie 100 tys. zł. Ja przepraszam bardzo, ale
uważam, że jak ja już prosiłem, kiedy była rozmowa w czasie debaty
budżetowej o to, żeby uwzględnić środki na rozpoczęcie chociaż budowy tego
chodnika, nie mówię, że od razu, ale rozpoczęcie, przeznaczenie jej środków czy
przygotowanie jakiejś dokumentacji z tym związanej, ja ciągle na ten temat nie
słyszę nic, temat jest jakby omijany. Ja myślę sobie w ten sposób, że starajmy
się tak dysponować tymi środkami. Rok temu też była ta rezerwa, a dodatkowe
środki rozdysponowane, Domaniewice nic. W tym roku mamy sytuacje
podobną, również są dodatkowe środki, ale na Gminę Domaniewice nie ma nic.
Uważam, że to nie jest w porządku, Powiat to są Gminy i Miasto Łowicz. Ja
czuję się rozczarowany, że bez przerwy te gminy są pomijane, a zwłaszcza
moja, ja przyznam się szczerze, że ona sobie chyba na to nie zasługuje, żeby
była w ten sposób traktowana, że tam jakieś niewielkie pieniądze się
przeznacza, myślę, że warto byłoby się pokusić. Ja mówiąc w czasie debaty
budżetowej powiedziałem, że ja nie oczekuje od razu nie wiadomo jakich sum,
ale przynajmniej jakąś mapę, jakieś działania, które będą realizowane.
Natomiast ciągle to jest wszystko pomijane i za chwilę się skończy kadencja, co
ja swoim wyborcom powiem, że ja tutaj sobie siedziałem, i praktycznie rzecz
biorąc przez te wszystkie lata nie zrobiono dla Domaniewic nic? To nie jest w
porządku.
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem obydwu Panom Radnym, powiem
tak: nie możecie powiedzieć, że wasze gminy są pominięte, bo umówiliśmy się
na podział średnio po 200 tys. zł na inwestycje drogowe w gminie i tak jest
w przypadku Gminy Kocierzew i Gminy Domaniewice, w tych okolicach. Nie
wiem czy Panowie zauważyliście, że w tym podziale środków nie ma dwóch
gmin w ogóle, powiedzieć jakich? Kiernozi i Bielaw, członków Zarządu,
dlatego że dzielimy te środki rozsądnie. Jest za to 970 tys. zł w Gminie Zduny,
bo tak trzeba było, żeby złożyć wniosek na dofinansowanie. Tak trzeba było, że
Gmina Kocierzew zabezpieczyła nie 200 tys. zł, tak jak po naszej stronie, a 470
tys. zł do tej inwestycji, bo żeby złożyć wniosek musieliśmy mieć
zabezpieczone wszystkie pieniądze. Natomiast, jak te środki otrzymamy,
wszystko wskazuje na to, że otrzymamy, to wtedy uwalnia się swoje środki. Po
co mieliśmy dzisiaj robić, wyszukiwać na siłę albo robić drogę, którą chcemy
zrobić w Kiernozi, jak Pani Wójt z Kiernozi złożyła wniosek na dofinansowanie
kanalizacji? My w Lipcu położymy nakładkę, a w sierpniu Pani Wójt weźmie
i przetnie tą nakładką, bo położy kanalizację. Natomiast dzisiaj chcemy
pozyskać środki i środki zabezpieczone w budżecie na drogi 2 miliony zł nie
zostały tknięte nawet jednej złotówki. Powiem więcej Panowie, spodziewałem
się innego pytania od was, spodziewałem się pytania brzmiącego następująco:
Panie Starosto, na co będą środki z nadwyżki z wolnych środków 2016 roku?
Pragnę Radę poinformować, bo myślę że każdy mógł to w sprawozdaniach
wyczytać i to nie jest żadna tajemnica, że Powiat Łowicki po przyjęciu tej
Uchwały ma do dyspozycji jeszcze kwotę około 2 400 000 zł środków wolnych
z roku 2016 i 77 000 zł środków wolnych z roku 2015. Jak zrobimy przetargi
i będzie się to mieściło w granicach tych środków, które założyliśmy to takie
środki mamy jeszcze do dyspozycji i wcale nie przeczę, że nie będą to środki na,
myślę, że nie chodnik jednak Panie Radny tylko poszerzenie z odcięciem na
Długiej Wsi, bo bardziej to, że tak powiem funkcjonalnie się zapisuje na Długiej
Wsi, bo to nie jest tak, że jak Pan mówi to my w ogóle o tym nie mówimy, ani
o tym nie rozmawiamy. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie chodnik, to
będzie poszerzenie z odciętym pasem, dlatego że nie jest aż tak duże
zagęszczenie, żeby był to chodnik, natomiast utrzymanie takiego poszerzenia
zabezpiecza pieszego, bo jest linia ciągła i kierowcy nie wolno tam wjeżdżać.
Natomiast jest łatwe w utrzymaniu i o tym też rozmawiamy i o tym też
patrzymy, jak to się wpisze i są na to pieniądze, także myślę, że możecie być
Panowie spokojni.
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Radny Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym powiedzieć tak, że mnie interesują
konkrety. Ja konkretne obietnice słyszę od pewnego czasu, natomiast nic z tego
nie wynika, nie zostało tam nic poszerzone, nie zostało nic zrobione. Ja trzeci
rok, to już jednak troszeczkę wszystko trwa i przyznam się, że ja oczekuje
rezultatów, żeby były podjęte konkretne decyzje i konkretne działania. Nie
zarzuci mi Pan jednej rzeczy, że ja nie proszę o pewną perspektywę czasową. Ja
nie mówię, że natychmiast, tylko że ja nie mogę uzyskać nawet perspektywy
czasowej. Wszystko jest na zasadzie takiej Proszę Pana, ,,to ma być zrobione’’.
Od tego nie przybędzie niczego.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wolałbym Panu dać efekt niż obietnicę.
Radny Michał Śliwiński: Myślę, że tutaj się do tej rozmowy może wtrącę,
Zarząd nie chce obiecać konkretnie wtedy i kiedy będzie to zrobione, tak? Może
powinien zmienić Zarząd tak naprawdę ten stosunek do Radnych i tak naprawdę
pokazać, tak jak robi to obecna ekipa rządząca, że np. w 2030 roku będzie to
zrobione i jeżeli Zarząd będzie w tym samym składzie będzie to zrobione.
Myślę, że tutaj do Radnego Jędrzejczaka, jak widać Zarząd pochyla się nad
wnioskiem, który składałeś i nie to, że pozostawia to bez echa, bo zastanawia się
nad tym jak to zrobić, żeby to było załatwione w sensie tego co ty chcesz
i w sensie tego, żeby to było w miarę i finansowo i żeby to było funkcjonalne.
No nie możesz zaprzeczyć temu tak?
Radny Marek Jędrzejczak: Ja nie występuje w sprawie mało istotnej, tu
chodzi o bezpieczeństwo, bo każdy doskonale wie, że tam przejeżdża mnóstwo
samochodów ciężarowych. Ja nie występuje o to z dnia na dzień, tylko
wystąpiłem już dwa, trzy lata temu. Powiem zupełnie szczerze, że wydaje mi
się, że czas oczekiwania nie jest wygórowany, natomiast zaraz miną trzy lata
i dzisiaj mamy sytuację taką, że nic się nie zmieniło, no bo de facto od tego
czasu, kiedy z tym wystąpiłem nie zmieniło się nic. Dwa - nie mam informacji,
nawet perspektywy, że to będzie w przyszłym roku czy później, w związku z
tym przyznam się szczerze, jednak powinienem wiedzieć jak ta sytuacja
zostanie rozwiązana. Tu padła kolejna deklaracja, tylko że ona dla mnie jest
tylko i wyłącznie deklaracją. Jeżeli jest to zapisane w budżecie, są konkretne na
to pieniądze, no to mamy zupełnie inną sytuację.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja tu koledze Michałowi chciałem
odpowiedzieć, nie wiadomo kolego Michale czy za 13 lat powiaty będą.
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Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Panie Starosto, dobrze że
Zarząd poszedł w kierunku rozbudowy tego Szpitala, zawsze za tym byłem,
żeby ten szpital nie był kliniką, bo nigdy nią nie będzie, ale żeby był w takim
standardzie siedmiooddziałowym, ale w porządnym standardzie europejskim
i wszystko ku temu zmierza. Bardzo dobrze, że Pan odszedł od tego pierwszego
pomysłu, od lądowiska na dachu, pamięta Pan, dobrze, że Pan odsunął ten
pomysł, tylko poszedł w tym kierunku rozbudowy. Cieszę się, że tutaj dużo
inwestycji jest w mojej gminie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, nie odszedłem, tylko to, że on
nie jest finansowane teraz, nie ma dofinansowania.
Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Rozumiem, ja chciałem
odnieść się do inwestycji w mojej gminie, naszej gminie. Powiedział Pan, że
środki zostały podzielone rozsądnie. No nie bardzo rozsądnie, bo w Mysłakowie
w tamtym roku była inwestycja, tym roku są dwie inwestycje, a jednak te drogi
Sypień – Piaski i Dzierzgów składają się te drogi. Ja bym zrezygnował z tej
jednej inwestycji dla przyzwoitości i wtedy byłoby to rozsądnie. Tak to nie jest
rozsądnie, chyba że weźmiemy z tych drugich 2 milionów zł chociaż jedną
inwestycję zrobimy, to wtedy będzie rozsądnie.
Radny Jerzy Wolski: Ja mam tylko takie pytanie techniczne, nie wiem czy do
Panów Doktorów, czy oddział geriatryczny to się liczy do kontrakcji do
punktacji, bo była głośna dyskusja w Polsce, jeśli będziemy mieć ten oddział, bo
ja nie mam ten wiedzy, czy geriatria będzie się liczyła do kontraktu?
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Przede wszystkim to nie mamy
geriatrii.
Radny Jerzy Wolski: Ja wiem, ale rozmawiamy w tej chwili o rozbudowie,
prawda i tutaj padło hasło, że będzie również taki pododdział, więc stąd moje
pytanie.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Pododdział na oddziale
wewnętrznym, tak mamy już taką poradnie, jako kompleksowa opieka nad
pacjentem na pewno byłoby to punktowane.
Radny Jarosław Papuga: Ja się chciałem zwrócić tutaj do mojego kolegi
Radnego z mojej Gminy i mojego okręgu, żeby trzymał kciuki, żebym ja nie
wziął protokołu z tego posiedzenia tutaj, że Pan zgłasza, żeby zmniejszyć ilość
inwestycji na terenie naszej gminy, a szczególnie w mojej miejscowości, bo ja
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wydruk wezmę i w kampanii wyborczej to wyjmę wreszcie. Natomiast chce
zwrócić uwagę, bo to niektórzy może tak troszeczkę z żalem patrzą - cztery
inwestycję, ale naprawdę Szanowni Państwo, 230 tys. zł. To nie jest tak, że tu
jest jakiś szał, to są po prostu drobniejsze, taka była umowa, większość z nich
wyczekiwanych od dawna. Tak naprawdę nakładka w Mysłakowie to jest to
czego nie dostaliśmy w ramach schetynówki ubiegłym roku, to jest to ile nam
zabrakło, to jest jedna sprawa, brakujący odcinek i pozostałe też konieczne.
Jeżeli Szanowni Państwo, planowane są chodniki w obrębach szkół
podstawowych, tam gdzie jest ruch pieszy, to nie jest tak, że akurat u nas jest
bezpiecznie, a my sobie jeszcze podnosimy standard. Tam po prostu te chodniki
są wyczekiwane od wielu, wielu lat, więc te 230 tys. zł na tle 970, których wcale
tutaj koledze Radnemu nie zazdroszczę, bo też przecież wiadomo, że tam jest
bardzo duża potrzeba, także troszeczkę umiaru bym prosił, żeby tutaj nie
likwidować tych inwestycji szczególnie będąc Radnym z tego samego okręgu.
Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Jarku minęły dwie minuty nie
całe może od tego co powiedziałem, nie powiedziałem zmniejszyć inwestycji
tylko przesunąć inwestycje, z dwóch na jedną, a nie zmniejszyć.
Radny Michał Śliwiński: Tutaj była mowa o przesunięciu tych inwestycji, ale
to jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu będzie stał nowy Urząd
w Bełchowie czy w Dzierzgowie, także może, dlatego lepiej skończyć
inwestycje, które planujemy, a potem nowe się zrobi.
Radny Zbigniew Kuczyński: Ta rezerwa zwiększona jest, mogę wiedzieć, jaki
cel takiego dużego zwiększenia? Na pewno szczytny.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, to jest rozdysponowanie reszty
środków, natomiast Szanowni Państwo, często pojawiają sie takie rzeczy, jest
okres naborów i często trzeba przygotować szybko dokumentację czy chociażby
projekt czy studium wykonalności, na które nie ma czasu, więc tu żadnego celu
nie ma jakiegoś ukrytego, że chcemy te środki gdzieś przemycić, natomiast być
może, że również z tych środków będziemy uzupełniać budżety
w poszczególnych zadaniach, jeżeli by się okazało, że gdzieś by tych środków
zabrakło.
Radny Zbigniew Kuczyński: Bo nie ukrywam, że jak Pan Starosta powiedział,
że założyliśmy, jak będzie sprzedany budynek na Ułańskiej to całość pójdzie na
modernizację do ZOZ. Poszło tylko 1,5 miliona zł, a gdzie te 136 tys. zł?
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Myślę, że spokojnie może Pan przyjąć, że
w Szpital wejdzie w tym roku 2 miliony zł.
Radny Zbigniew Kuczyński: Nie, to ja to zrozumiem tylko mówię, że akurat
136 tys. zł gdzieś…
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pytanie, jak najbardziej zasadne.
Radny Zbigniew Kuczyński: Ja na pewno postawił bym wniosek, gdybym był
na Komisji Budżetowej, że z 136 tys. zł bym utworzył rezerwę inwestycyjną
z ukierunkowaniem ZOZ i też byłoby fajnie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie
widzę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ/nie głosowali: J. Chudy, M. Kosiorek, W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/195/2017 RPŁ w sprawie zmian w budżecie na
2017 rok. /Zał. Nr 13/
Ad. pkt 16
Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającego
Uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2017-2020.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającego Uchwałę XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych
RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, J. Chudy, M. Kosiorek, Z. Kuczyński,
W. Miedzianowski/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/196/2017 RPŁ zmieniając Uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na
lata 2017-2020. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie skargi na działalność
Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
Radny Stanisław Olęcki przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie skargi na
działalność Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały?
Radny Marcin Kosiorek: Może nie mam pytania, tylko taką uwagę, bo chyba
PCPR i Blich to są dwie instytucje powiatowe, które najczęściej tutaj są
omawiane w kontekście skarg. Może warto by było, żeby pochylić się nad tym,
żeby Zarząd się pochylił nad tym i jakoś spróbował zdiagnozować, gdzie leży
problem, no bo to jednak jest niepokojące moim zdaniem.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze czy są jeszcze jakieś uwagi,
pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
RPŁ/nie głosowali: J. Chudy, K. Dąbrowski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek,
Z. Kuczyński, W. Miedzianowski/:
Za
– 10
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Podjęli Uchwałę Nr XXXIV/197/2017 RPŁ w sprawie skargi na działalność
Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. /Zał. Nr 15/
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Ad. pkt 18
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami.
Członek ZPŁ Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu
Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. /Zał. Nr 16/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do Pana Starosty?
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, Pan nie był na poprzednim posiedzeniu
Komisji Gospodarczej, ja zwróciłem uwagę, zapytanie nawet, chodzi
o „zatwierdzono wybór najkorzystniejszej ofert złożonej przez Bogdana
Krawczyka prowadzącego działalność gospodarczą itd. na opracowanie
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy
budynku zabytkowej stajni w Łowiczu na Blichu w związku ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek dydaktyczny”. Tam był Dyrektor Reske, pytałem co to
ma być, jak to mniej więcej wygląda, jakie kwoty, jakie sumy i ja pytam, jaka
jest zasadność tego zrobienia, ile do tego dołożymy i co z tego będziemy mieli?
Proszę rozwinąć ten temat, bo ja jestem może nie zaniepokojony, ale trzeba się
jeszcze raz zastanowić czy jest sens brnąć w tak olbrzymią sumę. Usłyszałem
cyfrę 1 milion zł z czego dofinansowanie ileśdziesiąt procent i po co to i komu?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem tak, ta stajnia, o którą Pan Radny
pyta jest w rejestrze zabytków i to nie jest tak, że my, jako właściciel zabytku
możemy sobie powiedzieć, że nie ma sensu inwestowania, bo gdyby Pan zapytał
mnie o zasadność z punktu widzenia gospodarczego to bym powiedział, że to
jest bezsens. Natomiast jest nakaz konserwatorski o zadbanie nad zabytkiem
i teraz tak, szukam możliwości takiej, żeby nie wydać miliona złotych, bo
wszystko co by się udało tam ściągnąć, a dałoby punkty i możliwość pozyskania
środków zewnętrznych, no to jest o tyle mniej z budżetu powiatu. Dobrze, że się
udało z rejestru zabytków wykreślić alkierzówkę, bo gdyby się nie udało to
byśmy dostali nakaz konserwatorski remontowania i możemy odsuwać. My
tamtą stajnię też parę razy odsunęliśmy, ale odsunęliśmy tylko ją o dwa lata. W
przypadku, Radny Olęcki pomoże, to z tyłu to była chlewnia czy cielętnik? To
się udało wykreślić z rejestru zabytków, bo to był bezsens, żeby to utrzymywać,
natomiast nie da się przekonać Konserwatora do wszystkiego. Tutaj Pani
Konserwator spodobał się układ folwarczny gospodarstwa na Blichu no i jak
udało się przekonać, że w spichlerzu zrobimy siedzibę dla Zespołu, no to tych
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środków pozyskujemy. Też nie wykładamy pieniędzy jednorocznie kilka
milionów zł na to, żeby to zrobić, tylko co roku składamy wniosek i co roku
jakieś tam środki większe bądź mniejsze dostajemy i posuwamy się z tym
remontem. Tak samo no już nie dało się dłużej odroczyć, że tak powiem
rozpoczęcia prac nad stajnią i z tego jest efekt. Jeżeli by się to udało zrobić z
SGGW to ten wniosek miałby dużo większe szanse, bo sala dydaktyczna, bo ta
sala sekcyjna dla weterynarii, po prostu jest to jeden z elementów, który daje
dodatkowe punkty po pieniądze zewnętrzne.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja wszystko rozumiem, bo pomieszczeń
dydaktycznych, sal na Blichu tu mamy aż za dużo na obecną chwilę. Nie wiem
na jakim etapie jest rozmowa z wydziałem weterynaryjnym, bo jeśli Pan
Starosta myśli, że my zrobimy te pieniążki i tam będzie sala
anatomopatologiczna to ja wiem, bo ja studiowałem weterynarię, ile tam należy
wpompować, jakie środki, pieniążki, żeby to spełniało standardy. To jest
powiedzmy, no może Pan Starosta nie ma tej wiedzy, kto na to da pieniążki czy
to SGGW ma środki, wnętrze ze swoich środków zrobić, bo jeśli my
wpompujemy pieniądze, tylko przez miesiąc, przez dwa, tylko nie wiem,
podnajmować, nie wiem może jakieś grosze będziemy brali z weterynarii. Nie
wiem jak to wygląda, na jakim etapie, ale tego miliona to braknie. Myślę, że
jeszcze drugie milion trzeba dołożyć i czy warta skórka wyprawki jest?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, pytanie zasadnicze czy mamy
to zrobić za milion zł swoich pieniędzy czy podejmujemy wszelkie działania,
żeby to kosztowało nas mniej?
Radny Jerzy Wolski: Ja rozumiem, tylko od razu z nakierowaniem.
Radny Zbigniew Kuczyński: Wyjaśnimy sobie kiedy indziej.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, to nie jest tak, że
wyjaśnimy sobie kiedy indziej, bo to jest poważny problem, bo przychodzi
pismo od Konserwatora i Konserwator nie mówi, że proszę wyremontować,
tylko nakazuje. Wcale sal dydaktycznych na Blichu nie mamy tak dużo, wiemy,
że za dwa lata przybędzie nam więcej uczniów. Myślę, że należy
zagospodarować nasze szkoły w pierwszej kolejności i myślę, że gdyby
powstała tam sala dydaktyczna to bez znaczenia czy ona będzie się nazywała
weterynaryjna, wyposażenie tego to już nie jest po naszej stronie, to jest po
stronie partnera. My dzisiaj szukamy rozwiązania, żeby pozyskać środki
zewnętrzne na roboty budowlane i dostosowawcze na poziomie budowlanki. I
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tak ja mówię, pytanie, czy mamy wydać swój milion czy może uda się choćby
400 tys. zł pozyskać zewnątrz, bo to, żeby to wyremontować to ja już widzę, że
nas to nie minie, jest tylko kwestia za ile.
Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa ja trochę sentymentalnie do tego
podchodzę, dlatego że z Blichem jestem zawiązany od 1965 roku z pięcioletnią
przerwą i Blich został wybudowany przez dwa lata, 17 budynków jednocześnie.
Wybudowano 17 budynków, cztery czy pięć już nie istnieje, jeden z
najładniejszych to jest właśnie ta dawna stajnia, następny to jest tutaj ten
budynek mieszkalny przy bramie i charakter Blichu to właśnie między innymi
architektura. Projektował to włoski architekt i teraz my to wszystko mamy
zaprzepaścić w imię paru groszy? Ja wiem, że czasami wydaje się pieniądze,
które nie zwracają się w postaci materialnej, ale zwracają się w postaci
sentymentalnej, historycznej dla pokoleń. I jeśli są osoby zainteresowane, które
chcą pomóc, a takim jest właśnie Pan Dziekan Kaba wywodzący się z Łowicza,
to jest ten pozytywny bocian, trzeba z tego skorzystać. Rektorem SGGW jest
Profesor Bielawski, który dla Blichu przez 8 lat zrobił bardzo dużo, jest bardzo
życzliwie nastawiony i skorzystajmy z tego. Nie umieliśmy, ja też się czuje
współwinny, obronić alkierzówki, jest wstydem dla nas wszystkich to co stało
się z alkierzówką, niech nie będzie dalszego wstydu. Jeśli się uniosłem i kogoś
uraziłem mam odwagę powiedzieć przepraszam.
Ad. pkt 19
Sprawozdanie
Przewodniczącego
Rady
z działalności w okresie między sesjami.

Powiatu

Łowickiego

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 31 marca o 10.00 byłem w ZSP nr 1
na odsłonięciu tablicy Żołnierzy Błękitnych, 6 kwietnia na spotkaniu
Wielkanocnym Służb Mundurowych. 7 kwietnia brałem udział w Drodze
Krzyżowej, reprezentowałem Powiat, bo nas tam witano, 11 kwietnia brałem
udział w pracach Zespołu Orzekającego PCPR, również o 17.00 - 11 kwietnia
byłem na uroczystym wydaniu przewodników łowickich poprzez nasze Miasto.
14 kwietnia byłem na pożegnaniu, smutnej uroczystości przyznam się, naszego
Komendanta Policji i przywitaniu nowego. Brałem udział w posiedzeniach
Zarządu i w posiedzeniach Komisji.
Ad. pkt 20
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
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Radny Stanisław Olęcki: Zapytanie z uporem maniaka, ale w ważnej sprawie,
Panie Starosto, kiedy będzie zabezpieczony zjazd na Nieborów z obwodnicy?
Dlatego, że w takim tempie to prędzej doczekamy się pogrzebu, aniżeli
jakiegokolwiek działania. To jest w ogóle nie dopomyślenia, żeby główna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w takim tempie realizowała tak proste
zadanie. Ponawiam stwierdzenie, widocznie jest ważniejsze kilkadziesiąt
kilogramów blachy niżeli życie ludzkie dla niektórych.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, obiecuje, że ponowie prośbę
u Dyrektora Oddziału Regionalnego w Łodzi.
Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, zaprasza Pan gościa na Sesję,
bo to, że Śliwiński zwraca się do mnie czy do Radnego Miedzianowskiego po
chamsku na każdej sesji, to nawet nikt tu… widziałem reakcje, a nawet radosny
rechot Pana Starosty. Natomiast ten człowiek zaczepił mnie na korytarzu
tłumacząc się jakby z tej całej sytuacji i naprawdę to było żenujące, że ktoś kto
jeździ za granice i promuje Polskę, promuje Województwo Łódzkie był
świadkiem czegoś takiego, a Pan w ogóle na to nie zareagował. Naprawdę, to
było żenujące moim zdaniem.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dla Pana było żenujące,
natomiast dla mnie żenujące są bardzo często Pana wypowiedzi i zachowania
i wtrącanie polityki do naszych samorządowych spraw.
Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, w którym momencie cię obraziłem
Marcin? No bo ja nie rozumiem, w którym momencie cię obraziłem? To nie ja
zaczynałem wycieczki jakieś polityczne na dzisiejszej sesji, tylko ty zacząłeś te
wycieczki robić pierwszy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja na każdej sesji zwracam uwagę,
żebyśmy rozmawiali o sprawach gospodarczych, a nie politycznych i nie
dopiekajmy sobie politycznie, ponieważ staram się tego nigdy nie robić.
Gdybym ja chciał swoje uwagi polityczne tu wkładać to byśmy te sesje
prowadzili do 22.00 i byłoby to piekło, bo każdy z nas ma swoje poglądy
i zachowajmy je do domu. My jesteśmy przedstawicielami samorządu.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam jeszcze takie pytanie, to znaczy bardziej
prośbę, otrzymałem informacje z PKP dotyczącą przejazdu kolejowego
w Strzebieszewie i tam jest problem polegający na tym, że instalacja, którą
przygotowało PKP jest nowa, jest kwestia uruchomienia, czyli kwestia zasilania
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de facto. Dowiedziałem się z tego pisma, że to zasilanie będzie podłączone na
podstawie umowy, przełom październik, listopad, to jest informacja, którą
otrzymałem w piśmie. Teraz chciałem się dowiedzieć, dla mnie rzeczy istotnej,
dlaczego praktycznie rok temu jest zbudowana cała ta instalacja przez PKP,
a podłączenie instalacji elektrycznej będzie trwało rok czasu, tym bardziej że
jest to przejazd niebezpieczny. Co stoi na przeszkodzie, że musi być to termin
październik-listopad, czyli kolejne miesiące oczekiwania? Wydaje mi się, że
sprawa jest o tyle dziwna, że przejazd tam nie powstał od nowa, on istniał
wcześniej, czyli zasilanie zostało tam doprowadzone. Myślę sobie w ten sposób,
że ja oczywiście, jako Radny mogę występować, ale sytuacja jest troszeczkę
inna w momencie, kiedy wystąpiłby Zarząd czy wystąpiłby Starosta z taką o to
prośbą, żeby jednak przyśpieszono ten termin. Wydaje mi się, że no sytuacja jest
dla mnie komiczna, ponieważ wszystko jest gotowe, pięknie zapakowane w foli,
natomiast mieszkańcy czekają na to, żeby to zostało uruchomione. Myślę, że nic
nie stoi na przeszkodzie. No jaki sens jest teraz, to co się dzieje, jeżeli chodzi
o zakład energetyczny, że oni są tak nasileni jakąś pracą, że nie można
podjechać i podłączyć, i trzeba czekać aż do października, listopada? Wydaje mi
się to dosłownie dziwne i bardzo bym prosił o interwencję, o przyśpieszenie,
nawet jeżeli to byłby miesiąc czy dwa to już by było bardzo dużo.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pan Radny mówił o tym wcześniej, PZDiT
wystosowało takie zapytanie, bo to jest skrzyżowanie z drogą powiatową,
natomiast tam jest sytuacja taka, że tą instalacje, na wybudowanie tego systemu
linie kolejowe zawarły umowę z firmą zewnętrzną i na zasilenie też z inną firmą
zewnętrzną. Październik to jest termin jaki ma firma, która wykonuje zasilanie
wykonać, natomiast firma wykonująca urządzenie robiła to wcześniej.
Prosiliśmy o uruchomienie po prostu tych urządzeń, natomiast kolej jest w
kropce. Natomiast rozmowa już na ten temat była, nie chce w tej chwili
zgadywać jak odpowiedzieli, natomiast takich uzgodnień, bo to jest tak, że taki
ma termin, proszę się nie obawiać, bo terminy zgodnie z umową będą
wykonane.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Co do kolei tylko jedno zdanie, ja
czytałem informacje, że dwa dni temu czy dzień temu miasto podpisało umowę
na wiadukt z koleją. Wiecie Państwo kiedy ja podpisałem wstępną umowę
z koleją na budowę wiaduktu i wysiedlałem ludzi spod trasy zjazdu wiaduktu?
W październiku 1988 roku. Czy są jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? Nie.
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Szanowni Państwo, zostało nam 10 dni, bardzo proszę o składanie oświadczeń
majątkowych do Biura Rady.
Ad. pkt 21
Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXIV Sesji Rady
Powiatu.

Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus – Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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