PROTOKÓŁ Nr XXI/16
z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 22 czerwca 2016 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 XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XX Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informację o przebiegu inwestycji i remontów dróg - stan dróg w
Powiecie Łowickim.
6. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum. W
Powiatowej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
rok 2015.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2016-2019.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr
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13.
14.
15.
16.

PNK-I:4131.316.2016 o wszczęciu postępowania z urzędu
postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr
XX/129/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniającej uchwałę Nr XV/96/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2016 rok.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z
działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXI sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze
udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Ad. pkt 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, zapodział mi się
gdzieś porządek obrad, ale przed budżetem chciałbym prosić o wprowadzenie
po punkcie 9, a przed punktem 10 chciałbym prosić o wprowadzenie punktu
,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Łowicz zadań powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi
powiatowej nr 2752 E’’, to jest ulica 1-go Maja w Łowiczu na terytorium
Gminy Miasto Łowicz. Przepraszam, że dzisiaj, ale po wczorajszej rozmowie z
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Burmistrzem jest taka prośba, żeby taką uchwałę podjąć, gdyż Miasto chce
złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
fragment tej drogi, gdzie… może Pan Janusz pomoże, gdzie będzie
przygotowanie wjazdu na wiadukt, gdzieś w okolicach ul. Turystycznej ma być
rondo. Taki wniosek chce składać Miasto, do tego potrzebne im jest tytuł do tej
drogi. Jeśli nie było by przeszkód, to bardzo proszę.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozumiem,
przygotowana?

że

uchwała

będzie

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Uchwała jest przygotowana.
Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można w punkcie 11 już teraz, bo po punkcie
9-10 Pan Starosta zaproponował, to kolejny punkt o wprowadzenie „Przyjęcie
Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru
Wojewody Łódzkiego do postanowień Statutu Powiatu Łowickiego”.
Radny Miedzianowski Wojciech: Panie Przewodniczący, ja mam nie o tyle
wniosek do porządku obrad, ale chciałem się spytać, ktokolwiek zgłaszał się do
Pana z wnioskiem w sprawie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej”?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Do mnie nikt się nie zgłaszał.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:15 ogłosił przerwę w
obradach XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:20 wznowił obrady
XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecny Radny P. Gołaszewski/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 10 punktu:
„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi
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powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na terytorium Gminy Miasto
Łowicz’’.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecny Radny P. Gołaszewski/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 11 punktu:
,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego
w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru Wojewody Łódzkiego do postanowień
Statutu Powiatu Łowickiego”.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XX Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informację o przebiegu inwestycji i remontów dróg - stan dróg w
Powiecie Łowickim.
6. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum. W
Powiatowej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
rok 2015.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na
terytorium Gminy Miasto Łowicz.
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11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru Wojewody
Łódzkiego do postanowień Statutu Powiatu Łowickiego.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2016 rok.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2016-2019.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr
PNK-I:4131.316.2016 o wszczęciu postępowania z urzędu
postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności
uchwały Nr XX/129/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27
kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/96/2015 z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na
2016 rok.
15.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
16.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z
działalności w okresie między sesjami.
17.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
18.Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XX Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XX Sesji
RPŁ? Nie widzę. Protokół z XX Sesji został przyjęty.
Ad. pkt 5
Informację o przebiegu inwestycji i remontów dróg - stan dróg w Powiecie
Łowickim.
5

Dyrektor Anna Gajek – Sarwa przedstawiła informację o przebiegu
inwestycji i remontów dróg - stan dróg w Powiecie Łowickim. /Zał. Nr 3/
Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać o inwestycje, które mają być
powierzone firmie Eurovia. Jeszcze raz przypominam, kolejny raz, bo już kilka
razy o tym mówiłem, firma ta wykonywała naprawę ulicy Chełmońskiego, w
jakim jest stanie to wszyscy pewnie wiedzą. Prawdopodobnie w tym roku, bo
Pani Dyrektor precyzyjnie wczoraj nie umiała powiedzieć, ale w tym roku
kończy się rękojmia, a w sprawie Chełmońskiego nie zostało zrobione nic.
Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy ten protokół się znalazł czy nie znalazł?
Czy było to, co słyszałem albo na Komisji albo na którejś sesji, że miało być
wykonane frezowanie i cienkowarstwowa nakładka? Jeśli będziemy tak
postępować, że firmie, która tak schrzaniła robotę, będziemy powierzali
następne, a dwie kolejne czekają w kolejce, chyba dzisiaj po zmianach
budżetowych, podpisane zostaną umowy, chociaż też nie jestem przekonany.
Przepraszam, że trochę długo, ale to od razu są dwa pytania. Chciałbym się też
dowiedzieć, bo Pan Starosta wcześniej powiedział, że zostały unieważnione te
przetargi i wczoraj na Komisji powiedział, że niestety nie można było ich
unieważnić, chciałbym się zapytać, w każdym bądź razie czy pieniądze, które
były przeznaczone w momencie otwierania ofert przetargowych były
wystarczające na wybranie najtańszego oferenta, którym była Eurovia?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Jeżeli chodzi o inwestycje
droga powiatowa nr 2717 E odcinek miejscowości Karsznice Małe – nakładka,
środki własne Powiatu Łowickiego stanowiły kwotę 100 tys. zł, natomiast druga
inwestycja to jest droga powiatowa nr 2745 E w miejscowości Domaniewice –
nakładka, środki zabezpieczone przez Powiat – 100 tys. zł. To są te dwie
inwestycje, w których firma Eurovia po dzisiejszych zmianach zostanie
wyłoniona jako wykonawca. Natomiast jeśli chodzi o pytanie drugie, to Pan
Radny Michalak dobrze pamiętał, był taki protokół. W 2014 roku miały miejsce
spotkanie z firmą Eurovia oraz korespondencja. To jest tak: 28 kwietnia 2014
roku zostało wystosowane do firmy Eurovia wezwanie do przeglądu
pogwarancyjnego, 20 maja 2014 roku miał miejsce przegląd gwarancyjny, gdzie
wyznaczono termin do 30 czerwca na wykonanie napraw i w przeglądzie
gwarancyjnym były rzeczywiście spisane wszystkie usterki oraz propozycję
zamawiającego, co do technologii ich napraw i tam rzeczywiście były częściowe
frezowania, nakładki powierzchniowego utrwalenia, miejscowe oczywiście.
Firma Eurovia wystąpiła do nas po tym terminie bodajże 17 lipca z prośbą o
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przedłużenie terminu do 4 sierpnia, następnie 30 lipca przedstawiono nam
ekspertyzę techniczną z firmy Eurovia w zakresie przyczyn powstawania takich
usterek, gdzie wskazują po prostu na brak nośności podłoża. Odpowiedź
zamawiającego polegała na pobraniu próbek gruntu oraz wycinków z
konstrukcji - było to 18 sierpnia. W odpowiedzi na to firma Eurovia 21
października 2014 roku przedstawiła opinie, gdzie jako główną przyczynę
powstawania problemów powołują się na brak nośności podłoża i to jest koniec
korespondencji.
Radny Janusz Michalak: W takim układzie to ja mam apel do kolegów i
koleżanek radnych, żeby nie wprowadzać tej zmiany, ponieważ usankcjonujemy
coś, co nie powinno być usankcjonowane, czyli powierzanie komuś kto
delikatnie powiem źle wykonał pracę i nie chce jej naprawić, kolejnych robót.
Będzie to powiedział bym, nawet na krawędzi prawa. Poza tym myślę, że
powinniśmy ostrzej z firmą postąpić. Nie wiem czemu się Pan uśmiecha Panie
Starosto, bo kolejny raz minął się Pan z prawdą, powiem też bardzo delikatnie najpierw powiedział Pan, że unieważniliśmy, wczoraj Pan mówi, że nie
mieliśmy prawa unieważnić, a dzisiaj się dowiadujemy, że mieliśmy prawo
najprostsze, od którego nie można się odwołać, nie mieliśmy pieniędzy.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Chciałam jeszcze dodać,
że obowiązuje nas jeszcze termin rękojmi do 21 listopada bieżącego roku, w
związku z czym myślę, że możemy podjąć działania zmierzające do
wyegzekwowania ewentualnych napraw.
Radny Stanisław Olęcki: Ja mam pytanie, a na jakim etapie są obecnie
rozmowy z Eurovią dotyczącą ulicy Chełmońskiego?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Rozmowy zakończyły się
21 października 2014 roku. W tej chwili korespondencja dotyczy bieżących
inwestycji.
Radny Stanisław Olęcki: A dotyczącej Chełmońskiego nie ma żadnej
korespondencji?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Z tego, co mi wiadomo
nie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się tutaj przychylić do prośby
Pana Janusza Michalaka, ponieważ jeśli do końca listopada mamy tylko tą
rękojmie, biorąc pod uwagę to, co powiedziała Pani Dyrektor, że jest tak
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naprawdę spychologia, czyli odbijanie piłeczki, to nie ma żadnych szans, że
Eurovia do końca listopada zrobi coś tam na tej drodze i jeśli faktycznie nie
będzie żadnego stanowczego kroku z naszej strony. Więc może faktycznie z
tych zmian wyjąć te dwa odcinki chociażby dróg i wtedy w jakiś sposób
oddziaływać na tą firmę, żeby dokonała tego, co powinna zrobić już dawno, tak.
No, bo skończy się rękojmia i w tym momencie nic nie zrobimy. Wyłożymy
najwyżej własne pieniądze po raz kolejny.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Ewentualnie można
interpretować sytuację w ten sposób, że mając już tą firmę na naszym terenie,
będziemy ją mieli w zasadzie w zasięgu ręki.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ok, ale jeśli jesteśmy w stanie zobowiązać
ją na piśmie do tego, że to zrobi robiąc inną drogę tak, no to wtedy ewentualnie
można. Ale tylko wtedy, kiedy będziemy mieli tą gwarancję na piśmie, tak to
wtedy możemy podpisać umowę na wykonanie tych dróg.
Radny Jarosław Papuga: Ja chciałem zapytać o tą ekspertyzę, którą
przedstawiła Eurovia, gdyż jest to, jakby nie było dokument, oni spychają
troszkę tą odpowiedzialność i jakoś musimy go też wziąć pod uwagę. Ja nie
jestem tutaj specjalistą w zakresie tych rzeczy, ale pewnie będzie to dla nich też
jakiś argument w sądzie. Ja nie twierdzę, że droga jest zrobiona dobrze, bo na
pewno jest coś źle, natomiast jaki będzie finał tej sprawy tutaj jednoznacznej
odpowiedzi chyba nie ma.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ponieważ praca na tej drodze dotyczy
poprzedniej kadencji, ja bym chyba bardzo prosił Pana Radnego,
Wiceprzewodniczącego Rady Darka Kosmatkę, który w owym czasie z pozycji
członka zarządu zajmował się drogami, a potem jako Wicestarosta i we
wszystkich tych rozmowach z Eurovią uczestniczył.
Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Zgadza się, jako Wicestarosta
byłem odpowiedzialny za te drogi, za ich inwestycje i z tych dat wynika, że do
wyborów, czyli do października 2014 roku były działania podejmowane cały
czas. Z Eurovią spotykaliśmy się, były pisane różne odwołania, protokoły, ale
cały czas walka trwała, a przez półtora roku od końca 2014 roku do dzisiaj nie
było żadnego protestu ani odwołania po stronie naszej. Pani Dyrektor też wtedy
nie było, bo była akurat na urlopie wychowawczym, także to nie jest wina moja
ani poprzedniego Zarządu.
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Czy Panu Przewodniczącemu Kosmatce
znana jest treść tego protokołu, tej ekspertyzy, którą przedstawiła Eurovia?
Radny Dariusz Kosmatka: Wtedy był znany, bo go czytałem, ale od tej pory to
zapomniałem dokładnie jak tam pisało.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja poproszę Pana
Przewodniczącego o trzy minuty przerwy, bo każdemu leży na sercu to, żeby
wykonać to jak najlepiej i ja tutaj ani nie zamierzam ani nie będę podejmował
próby ochrony Eurovii, bo zdanie mam bardzo podobne do Pana Radnego
Michalaka, natomiast padła propozycja co do wycofania tych dwóch odcinków.
Panie Przewodniczący proszę o 3 minuty przerwy, zbierze się Zarząd i
podejmiemy decyzje. Myślę, że Pani Dyrektor ma więcej wiedzy, co do
formalnych możliwości. Tak jak powiedziałem, ja nie zamierzam stawać w
obronie firmy Eurovia, która tą pracę … Myślę, że podział tej wady jest trochę
inny, natomiast błąd widać na wierzchu i on jest niekwestionowany i jak
najbardziej firma Eurovia nie jest, przynajmniej na tamten czas nie jest
rzetelnym wykonawcą.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w
obradach XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:45 wznowił obrady
XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w
wyniku analizy wniosku Radnego Michalaka, do którego to co już wcześniej
powiedziałem, jak najbardziej tą swoją wątpliwość mam, Zarząd proponuje
następujące rozwiązanie, abyśmy w tym momencie nie wprowadzali dotacji 70
tys. zł z Gminy Chąśno, nie mamy jeszcze na dzień dzisiejszy Uchwały z Gminy
Domaniewice, więc tutaj o tyle jest nam łatwiej. Ja z Panią Dyrektor
zobowiązuje się, że spotkamy się w przyszłym tygodniu z firmą Eurovia i jeżeli
uda nam się uzyskać pisemne zobowiązanie, co do naprawy ulicy
Chełmońskiego w ramach rękojmi, zwołamy sesję nadzwyczajną i te dwa
zadania wprowadzimy takim kształcie, jak są, jeśli nie unieważnimy przetarg i
rozpiszemy go ponownie. Jeśli była by wola Rady na takie rozwiązanie to, to
jest nasze stanowisko.
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Ad. pkt. 6
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum. W
Powiatowej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła informacje o przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum. W Powiatowej Bibliotece
Publicznej, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok. /Zał. Nr 4/
Ad. pkt. 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok
2015.
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, ja chciałbym prosić o trzy
minuty przerwy, zbierzemy się Komisją Budżetu i zaopiniujemy te zmiany, o
których była mowa w poprzednim punkcie.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tutaj troszeczkę, żebyśmy za dużo przerw
nie musieli robić, Zarząd złożył propozycję, żeby te dwie inwestycję wycofać,
więc pewnie musielibyśmy przyjąć wycofanie tego i inwestycje będą
wprowadzone oprócz tych 70 tys. zł. Natomiast do tego będzie jeszcze opinia
Komisji Budżetowej, a autopoprawką w budżecie byśmy to zrobili.
Radny Jerzy Wolski: I również Komisja Gospodarcza z racji tego, że wchodzi
zadanie Gminy Miasto Łowicz.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:50 ogłosił przerwę w
obradach XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:55 wznowił obrady
XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Panią Skarbnik o
przedstawienie projektu Uchwały z tym, że proszę wcześniej o przedstawienie
opinii Komisje.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2015.
Radni RPŁ /w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, nie
głosowali P. Gołaszewski, W. Miedzianowski/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za rok 2015. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła Uchwałę Nr III/79/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2016
roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego z
wykonania budżetu za 2015 rok. /Zał. Nr 6/
Radni RPŁ /w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych/:
Za
– 19
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXI/133/2016 RPŁ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2015 rok. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił
stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łowickiego za 2015 rok oraz informacji, o której mowa w art.
267 ust. 1 pkt. 3 tj. informacji o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu./Zał. Nr 8/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2015 rok.
/Zał. Nr 9/
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
wniosek o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015 dla
Zarządu, dla Zarządu, którego miałem przyjemność być Przewodniczącym i tym
Zarządem kierować, Zarządem w składzie: Przewodniczący – Starosta w mojej
osobie, Wicestarosta Andrzej Bogucki, Członek Zarządu Jacek Chudy.
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Szanowni Państwo, budżet roku 2015 planowaliśmy dochody ogółem
66 846 164,75 zł, natomiast wydatki zaplanowaliśmy na poziomie
66 746 164,75 zł. Taki był początek roku 2015, z taką wielkością budżetu
zaczynaliśmy. Stan zadłużenia Powiatu Łowickiego na dzień 1 stycznia 2015 r.
to 11 189 409,05 zł i to stanowiło w roku 2015 15,83% - wskaźnik poziomu
długu. W stosunku do roku 2014 był to wskaźnik 15,96 %, także ten wskaźnik
udało nam się zmniejszyć. Szanowni Państwo, planowaliśmy w 2015 roku
deficyt na poziomie 2 458 455,00 zł, w efekcie zamknęliśmy rok nadwyżką w
kwocie 711 915,00 zł, co świadczy o tym, że wolne środki, jakie
wypracowaliśmy w roku 2015 to 3 170 370,00 zł. Jeżeli chodzi jeszcze o
wskaźniki, to wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na dzień 1 stycznia 2015
r. to wartość 5,6%, wobec dopuszczalnego wskaźnika 5,8%. Przy tej konstrukcji
budżetu, przy tym wykonaniu budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku te
wskaźniki udało się poprawić, wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań - te
3,58%, wobec dopuszczalnego 5,64%, także tutaj widzimy, że ten wskaźnik z
0,2% wzrósł nam do 2,06%. Natomiast ogółem dochody w trakcie roku
budżetowego wzrosły o kwotę 3 276 569,00 zł, co stanowiło 4,9% w stosunku
do uchwały budżetowej. Jak wyglądało wykonanie tego budżetu? Wykonanie
tego budżetu wyglądało w sposób następujący: dochody wykonano w 99,91%,
na co złożyło się wykonanie bieżące 100,98% oraz majątkowe dochody 88,75%.
Po raz pierwszy od kilku lat udało nam się wykonać dochody ze sprzedaży
majątku i takie dochody wykonaliśmy w wartości 100,99%. Natomiast wydatki
wykonaliśmy na poziomie 95,5%, przy czym w wydatkach bieżących 96,2%, a
w majątkowych 91,1%. Jeżeli chodzi o stan budżetu na dzień 31 grudnia 2015
roku – dochody według planu wynosiły 70 122 734,00 zł, zaś wykonanie na
poziomie 70 060 787,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 72 581 189,00 zł, a
wykonanie na poziomie 69 348 871,00 zł. Szanowni Państwo, na te cyfry, które
przedstawiłem składały się - po krótce w grupach przedstawię – następujące
rzeczy: zadania inwestycyjne, które mieliśmy ujęte w uchwale budżetowej na
rok 2015, to kwota ponad 5 300 000,00 zł, w wydatkach na zakupy inwestycyjne
niespełna 100 000,00 zł. Również w budżecie mieliśmy zaplanowane udzielenie
dotacji na kwotę 270 000,00 zł. Zadania inwestycyjne, które wprowadziliśmy w
trakcie roku budżetowego to kwota ponad 1 200 000,00 zł, zaś wydatki na
zakupy inwestycyjne to kwota ponad 860 000,00 zł. Do tego należy doliczyć
dotację w wysokości ponad 110 000,00 zł. Szanowni Państwo, ja chciałbym
powiedzieć, że był to budżet, który pozwalał nam zrobić kolejne inwestycje,
wcale nie małe, myślę, że był to budżet, który pozwolił w dużej mierze zmienić
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wizerunek naszych obiektów, natomiast również był to budżet, który pozwalał
poprawiać wskaźniki – wskaźniki, które są nieodzowne do tego, abyśmy mogli
aspirować do środków zewnętrznych, do środków unijnych, do środków, które
pozwolą nam jeszcze mocniej i jeszcze szybciej prowadzić nasz Powiat do
rozwoju. Chociażby do takich inwestycji, jak zaplanowane na ten rok
rozbudowa MOS-u czy remont Szpitala, a czekają nas również kolejne,
bo chcielibyśmy również inwestycje prowadzić dalej w oświacie, nie wspomnę
o inwestycjach drogowych. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to 27 km
modernizacji dróg w 2015 roku. Wynik każdy by chciał lepszy i większy,
natomiast był to wynik na nasze możliwości myślę, że całkiem przyzwoity.
Budżet, który był budżetem bezpiecznym w ciągu całego roku, budżet, który
staraliśmy się gospodarować oszczędnie, racjonalnie, aczkolwiek również
z zamysłem na rozwój. Budżet, który dzisiaj poprawia nasze wskaźniki i
pozwala myśleć również o możliwości zaciągnięcia kredytu, jeżeli byłyby takie
potrzebne na pokrycie wkładu własnego do najbliższych naborów robionych
przez instytucje wojewódzkie czy krajowe. Następne budżety będą łatwiejsze?
Pewnie nie. Przykładem już mamy jeden konkurs na przebudowę dróg z RPO,
gdzie wskaźnik bezrobocia i wysokość dochodu na mieszkańca uplasował nas
bardzo daleko od tego źródła, gdzie można uzyskać dofinansowanie, natomiast
na pewno Zarząd, którym kieruje, nie będzie rezygnował z przygotowań do
takich wniosków i na każdy taki nabór będziemy szukali możliwości składania
tych wniosków. Zmniejszyliśmy zadłużenie bardzo niewiele, bo tylko o
100 000,00 zł w ciągu roku 2015, ale za to bardzo mocno poprawiliśmy
wskaźniki, które są nieodzowne przy zdolności kredytowej Powiatu. Ja myślę,
że te cyfry powinny powiedzieć same za siebie. Co do oceny zadań, które
wykonaliśmy, to myślę, że to nie rola Zarządu, żeby się oceniać, a rola żeby
wysłuchać tego co mają do powiedzenia inni. Natomiast w naszym odczuciu tą
role wraz ze Skarbnikiem Powiatu Łowickiego, któremu bardzo, bardzo
serdecznie dziękuję za prowadzenie tego budżetu, za zaangażowanie, wraz z
Panią Sekretarz, która z całym stanem pracowniczym wkładała i wszyscy
wkładali zaangażowanie w to, żeby ten budżet tak wyglądał, za to wszystko
bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Zarządu dziękuję. Dziękuję wszystkim
tym, którzy rozumieli potrzeby zmian w tym budżecie w trakcie roku, rozumieli
potrzebę dokonywania tych zmian, dokonywania często tych zmian w ostatniej
chwili po to, żeby takie wnioski można było składać. Tak to dzisiaj bywa, że te
konkursy są ogłaszane z bardzo krótkimi terminami do składania wniosków,
przykładem chociażby dzisiaj uchwała dla Miasta, której też potrzebuje
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partnerski samorząd do tego, żeby taki wniosek złożyć. Chciałbym z tego
miejsca również podziękować wszystkim samorządom Powiatu Łowickiego,
wszystkim wójtom, Burmistrzowi za współpracę w trakcie roku budżetowego,
za wskazywanie sobie czy pomaganie w ramach dotacji, bo taka współpraca i
takie dotację dają dodatkowe punkty i dodatkowe możliwości celu, jeżeli chodzi
o nabór na wnioski. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy
przyczynili się do wykonania tego budżetu, natomiast tych, którzy tych zmian
nie popierali będziemy się starali dalej przekonywać.
Radny Marcin Kosiorek: To znaczy, jeśli mogę. No bo rozumiem,
że absolutorium to jest taki moment, że nie tylko można zadawać pytania, ale
coś tam powiedzieć od siebie. Może zacznijmy od początku, bardzo cieszę się,
że Pan Starosta przedstawił nam te liczby, one są w tabeli, a ta tabela musi
znajdować się w ramach wskazanych przez prawo i pierwsza rzecz, na którą nie
jest możliwe, żebym ja i myślę, że nie tylko ja podniósł rękę za pozytywnym
skwitowaniem tego absolutorium jest wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego dotyczący jednej z pierwszych uchwał wybranego 27
listopada Zarządu, który funkcjonował bezprawnie według tego wyroku, do
końca lutego mniej więcej, czyli także w roku 2015. I oczywiście wyrok nie jest
prawomocny, natomiast słowa, które tam padają i tutaj bardzo dziwie się,
chociaż może nie bardzo, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która z jednej
strony skarży działania Zarządu do Sądu, a z drugiej strony pozytywnie opiniuje
te same działania i myślę, że jeszcze dużo wody w Bzurze upłynie, zanim
porządek w instytucjach państwowych nastąpi. Ja może przeczytam fragment
uzasadnienia do tego wyroku dotyczącego właśnie nielegalności działań
Zarządu: ,,W uzasadnieniu skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazano,
że w dniu 27 listopada 2014 roku na pierwszej sesji nowej kadencji Rada
Powiatu Łowickiego podjęła uchwałę w sprawie wyboru Starosty oraz uchwałę
w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Łowickiego. Rada
Powiatu w dniu 27 listopada 2014 roku wybrała łącznie 3 osoby do składu
Zarządu Powiatu, tj. Starosta, Wicestarosta oraz jednego członka Zarządu.
Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Łowickiego obowiązującym w dniu 27
listopada, w skład Zarządu Powiatu Łowickiego wchodziło 5 osób, w tym
Starosta jako Przewodniczący, Wicestarosta i trzech członków Zarządu. Treść §
19 ust. 2 Statutu została zmieniona uchwałą Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28
stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowy Województwa Łódzkiego, weszła
w życie 24 lutego 2015 roku. Po zmianie Statutu Zarząd Powiatu Łowickiego
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składa się z 3 osób, w tym Starosty jako Przewodniczącego, Wicestarosty oraz
jednego członka Zarządu…’’. Krótko mówiąc Regionalna Izba Obrachunkowa
stwierdziła, że Zarząd w tym okresie, czyli co najmniej tutaj do 24 lutego rządził
nielegalnie, sprawował, podejmował decyzje nie zgodnie z prawem i to jest taka
jakby pierwsza podstawa do tego, żebym ja nie podniósł ręki za tym
absolutorium i może tak na początek, aby zacząć tą dyskusję.
Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym tylko słowo powiedzieć, bo tutaj
od parunastu lat jestem w Radzie Powiatu i przy kilkunastu absolutoriach byłem.
Tutaj Kolego Marcinie, te cyfry, które Pan Starosta przedstawił są bardzo ważne
i te cyferki naprawdę… zresztą mamy chyba wiedzę, jak sąsiednie, okoliczne
samorządy, szczególnie samorządy powiatowe, jak wyglądają ze swoimi
wskaźnikami, to też jest duży plus na naszą korzyść, rzecz jedna, Poza tym,
skoro udzielamy absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiemu na 2015 rok,
czyli za sprawozdanie finansowe, finanse się zgadzają, wskaźniki są w sumie
dobre, mamy możliwości sięgania po fundusze na kolejne rozdania i tutaj
wracanie do tego, że Zarząd powinien być 5 osobowy czy 3 osobowy, to chyba
nie w tym momencie. Czyli co powiemy, że w 2015 roku te 20 parę uchwał było
nielegalnie zrobione, i remonty i naprawy? No nie, to chyba nie w tym kierunku.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym tylko przypomnieć
koleżankom i kolegom, że zgodnie nawet z tym co RIO we wcześniejszej
uchwale, nie w tej ostatniej co przeczytał Pan Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, podkreśla po raz kolejny, że my oceniamy efektywność i
gospodarność wydatkowanych środków, a nie paragrafy. Na paragrafie może się
zgadzać, jeśli jest paragraf załóżmy przykładowo zakup materiałów, to nie
znaczy, że mam wszystko wydawać na paliwo, te środki, a nadal będzie
wszystko się zgadzać. Całkowicie tutaj popieram Pana Marcina Kosiorka i nie
chodzi już właśnie o tą legalność, aczkolwiek to też może w skutkach
finansowych dla Powiatu, bo myślę, że sprawa nie jest zakończona jeszcze, dla
Powiatu w skutkach finansowych może być dość uciążliwa, ale równie dobrze
mogę dać inny przykład, załóżmy zakup samochodów do PZDiT – STAR 266, o
których wczoraj rozmawialiśmy na Komisji Rewizyjnej, zakupiliśmy je,
przypomnę, za 30 tys. zł prawie, gdzie z ogłoszenia jest… chociażby tutaj do
ZUK-u zakupione podobne za 5 tys. zł, Pan Panie Starosto argumentował to, że
te samochody są już przez tą firmę przygotowane, a my wydaliśmy dodatkowo
jeszcze 200 tys. zł na przygotowanie tych samochodów do akcji letniej/zimowej.
No gratuluję takiej gospodarności i efektywności, jeśli ktoś chciałby tak
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wydatkować środki, no to z tą gospodarnością i efektywnością nie ma nic
wspólnego. Na wydatkowanie zakupów inwestycyjnych te 800 tys. zł co Pan
Starosta powiedział, myślę, że na podsumowanie i analizę tych wydatków
przyjdzie jeszcze czas, trudno w tej chwili to robić, po prostu czas jest za krótki
czy wydatki przyniosą skutek czy to w postaci oszczędności czy ewentualnie
efektywności, czyli zwiększenia wykonywanych zadań, dla przykładu łatania
dziur, to myślę, że jeszcze tutaj no nie pora się w tej chwili zajmować, ale
równie dobrze, jeśli chodzi o efektywność wydatkowanych środków, bo
uważam, że te wskaźniki, o których tutaj Pan Starosta powiedział, to są żadne
wskaźniki, to są po prostu liczby, które przemnożono i podano i oczywiście tak
jest, my mieliśmy stale wskaźnik do pozyskania środków, to ja się pytam, jakie
projekty są przygotowane? Bo do tej pory przez 4 lata od Pana Starosty i od
Zarządu nie uzyskaliśmy żadnego planu rozwoju Powiatu, nie był
przedstawiony, a nawet jak był przedstawiony, to nie był załączony do
protokołu i nie był przekazany radnym do dyspozycji, żeby ten plan, o którym
Pan Starosta mówił, nie dał nam radnym na piśmie, po prostu nie chciał nam
dać. Przypomnę również o chociażby przegranych sprawach Pani Sekretarz,
Pani Skarbnik, przegraliśmy, wypłaciliście, za urlop zapłaciliście, jeszcze
odsetki zapłaciliście i tyle i to jest efektywność działania Zarządu w 2015 roku.
Ja jeszcze chciałbym przypomnieć dla przykładu, jeszcze dać Zarządowi
chociażby takie śmieszne wydarzenie, jak wydatkowanie ponad 3 tys. zł
na według mnie to kupienie sobie i danie pieniędzy jakiejś fundacji, tytuł
,,EUROPOWIAT’’, gdzie faktura wystawiona była 11 maja, zapłaciliśmy 18,
galę żeśmy sobie opłacili i żeśmy jeszcze pokryli koszty wyjazdu zespołu,
zrobiliśmy tam jedzenie, po prostu wydatkowaliśmy pieniądze, kupiliśmy. Ja
bym się wstydził taki tytuł w ogóle mieć, gdzie jest kupiony, bo w ogóle nie
pomogliśmy przedsiębiorcom. Proszę mi wskazać jakiś efekt pomocy
przedsiębiorcom, gdzie podstawą było tego tytułu, który żeśmy sobie kupili, po
prostu uzyskanie tego tytułu, żeby pomóc przedsiębiorstwom – EUROPOWIAT.
Żadne działania, ani w 2015 roku, ani we wcześniejszych latach nie było ze
strony Zarządu w tym kierunku. Ja mógłbym jeszcze tutaj pokazać kilka
efektów działania tego Zarządu, które z gospodarnością i efektywnością
wydatkowania środków nie ma nic wspólnego. Mam nadzieję i liczę na to, że
kiedyś dowiemy się, jakie są plany inwestowania ze środków unijnych, czyli
składania wniosków przez Powiat, bo przypomnę, że harmonogram wisi na
stronie Urzędu Marszałkowskiego i wiemy już, jakie konkursy będą ogłaszane.
Oczywiście on może ulegać zmianie, ale my znając swoje potrzeby możemy już
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te projekty przygotowywać i myślę, że każdy kto troszkę zna, jak w budżecie
przechodzą pieniądze i skąd te wskaźniki się biorą, skąd te dochody względem
wydatków itd., itd., to wie doskonale, że te wskaźniki, które tu Pan Starosta, to
jest normalna procedura, ale teraz na co wydatkowano te pieniądze, to między
innymi te przykłady, które powiedziałem, wskazują na to, że gospodarności tutaj
nie ma, przynajmniej ja i myślę, że niektórzy inni też mają wątpliwości co do
zasadności wydatkowania publicznych, przypomnę, a więc nie Starosty, nie
Zarządu, nie nasze pieniądze.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja rozumiem,
że niektórych radnych nie da się przekonać do tego, że Zarząd solidnie działał,
ja wiem o tym, że matematyka, która jest matką wszystkich nauk i tak naprawdę
pokazuje najwięcej, matematyki się nie da oszukać i nie przez wszystkich jest
uznawana. Tutaj zarzutu, Wojtku nie wiem czy… bo często jesteś, często
zabierasz głos na radzie, ale zastanawiamy się czy ty uczestniczysz w sesji czy
nie, bo pytasz się jaka jest wizja Zarządu na kolejne lata? Przecież
przyjmowaliśmy Strategię. Każdy radny mógł uczestniczyć też w planowaniu tej
Strategii. Nie pamiętamy tego? Ja akurat pamiętam, niedawno przyjmowaliśmy
tą strategię. Każdy z nas dostał tą Strategię też na skrzynkę, mógł ją spokojnie
przejrzeć, przeczytać, mógł jeszcze nawet wnieść swoje plany. To nie było tak,
że tylko Zarząd podjął decyzję, że w tym kierunku idziemy. Każdy z nas mógł
tą cegiełkę do tego dołożyć. Ja wiem, że mówienie tego… to jest taka gra słów,
która przeszła już z Warszawy i do nas cały czas, że ,,nie widzę
gospodarności’’. No ale powiedz mi tak, gdzie widzisz niegospodarność? Bo
najprościej jest powiedzieć nie widzę gospodarności i to wtedy się odbija bardzo
ładnym echem medialnie, że coś jest źle. Podobnie jak z wejściem agentów do
16 Urzędów Marszałkowskich – 17,5 mld zł zostało przekręcone. No tak to
przekazane zostało, że z tych 17,5 mld zł, które były wykorzystane, to na pewno
wszystko są przekręty. To podobnie też Wojtku ten przekaz chcesz przesłać, że
tutaj Zarząd bardzo źle działa i się nie da z nim współpracować. Myślę, że
mijasz się często z prawdą, to jak tutaj już często zauważyliśmy, że jak nawet
przy uchwale, przy piśmie Wojewody, to już za chwilę przy następnym punkcie
powiem, że dostajesz pismo, wyrywasz słowo z kontekstu, zdanie z kontekstu
jedno i krzyczenie, że jest wielki przekręt, wielkie niedoskonałości w tworzeniu
prawa i robienie szumu medialnego. Ja rozumiem, że w pewnym sensie jest to
dla Ciebie paliwo, tylko akurat w twoim przypadku mówienie o składaniu
wniosków no to chyba też nie jest w porządku, bo nie wiem jak wyszło tam, jak
przeszedł wniosek Grupy Rybackiej. Dajmy spokój i nie czepiajmy się takich
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wątków, bo mówię, nie chciałem wprowadzać polityki. Wiem, że Was
niektórych radnych się nie przekona do tego, żeby głosować za udzieleniem
absolutorium, mnie matematyka bardzo przekonuje i patrząc na te liczby, które
podał Pan Starosta - Przewodniczący Zarządu, Klub ,,Porozumienie Łowickie’’
będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
Radni Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo myślę, że dyskusja na ten temat
czy szklanka jest do połowy pusta czy do połowy pełna do niczego nie
prowadzi. Ważne, ile tej cieczy w szklance jest i co z tego wynika, natomiast
cieszenie się z niepowodzeń czy niedociągnięć czy nawet z bubli prawnych, bo
wy to zrobiliście, wy to przegraliście, Wojtek do niczego nie prowadzi. Ja nie
będę tu cytował Urbana, bo on to bardzo dosadnie powiedział, gdzie nie wolno
chodzić z ludźmi, którzy się cieszą z własnych krzywd. Natomiast jeszcze raz
przypomnę myśliciela Kościoła Świętego – Tomasza z Akwinu: ,,Panie Boże
strzeż mnie przed pokusą zabierania głosu na każdy temat i w każdej sprawie’’.
Radny Marcin Kosiorek: Dziękujemy bardzo Świętej Matce, Kościołowi
Katolickiemu, że dała nam takiego Świętego Panie Radny Olęcki. Niestety
muszę do tego, ponieważ nie można tak postępować i właśnie ci agenci dlatego
tam wchodzą, bo takie decyzje są podejmowane i te decyzje są podejmowane
przed konkursami, dlatego właśnie. Dzisiaj zamknięto Panią, koleżankę Pana
Janka Burego, ja Wam powiedziałem, państwo Janka Burego się kończy – Panią
Prokurator z Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Jurek ja Cię bardzo
przepraszam, po co ad persona… my nie atakowaliśmy do tej pory ad persona.
Po co było to do Wojtka? Dlaczego nie zareagowaliście wtedy? Ja mam pytanie
o te samochody, czy Pan Starosta wie, za ile ta firma kupiła bezpośrednio
z Agencji Mienia Wojskowego i dlaczego my nie mogliśmy za taką cenę kupić?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na ten moment nie odpowiem, ale nie
wiem czy nie ma dokumentu z Agencji Mienia Wojskowego, jeżeli chodzi o
zakup. Jeżeli takowy jest, to Panu Radnemu przedstawię.
Radny Wojciech Miedzianowski: To ja jeszcze do tego samego wątku Panie
Starosto, czy to prawda, że samochody stały dużo wcześniej przed przetargiem
na bazie i były remontowane przez naszych pracowników? Czy to jest prawda?
Czy te samochody stare były już u nas na bazie i były remontowane w naszych
garażach, przez naszych pracowników? Proszę odpowiedzieć tak lub nie. To jest
proste pytanie.
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Przed zakupem czy po?
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, pytam się przed w ogóle
przetargiem.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Pytam czy przed zakupem czy po?
Radny Wojciech Miedzianowski: A przetarg dotyczy czego?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zakupu samochodu.
Radny Wojciech Miedzianowski: To proste jest, prawda. Jak wie Pan czego
dotyczył przetarg, to wie Pan o czym mówię. Proszę odpowiedzieć.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie, nie prawda i nie był to przetarg, tylko
zapytanie ofertowe.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, w takim razie przed zapytaniem
ofertowym. Stały, były remontowane przez naszych pracowników i były koszty
wciągane w koszty bieżące?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie, nie były przed zapytaniem ofertowym
na bazie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi Drodzy, ja chciałem tu radnemu Olęckiemu
dwa słowa powiedzieć, tu nie chodzi o to, żeby się cieszyć czy tam śmiać, bo
nikt tu nie przychodzi po to, żeby się śmiać czy tam cieszyć, ale tak, powiem
radnemu i wszystkim, schetynówka nam umknęła w tamtym roku i parę rzeczy
można byłoby inaczej zrobić i ja nie będę dyskutował więcej.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: W 2015 roku schetynówka była Panie
radny.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja mówię o drodze np. na Lipnicach.
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie, Panie Starosto, w marcu 2015 roku
Minister Administracji i Cyfryzacji decyzją przejął działkę w Kiernozi, zdaje się
6,8 ha wraz z Pałacem na Skarb Państwa. Czy Pan jakieś decyzje podejmował,
jako przedstawiciel Skarbu Państwa w związku z tą działką i z tą
nieruchomością?
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Wystąpiłem do Wójta Gminy Kiernozia
o przekazanie protokołu przekazania między dzierżawcą a gminą.
Radny Marcin Kosiorek: I żadnych innych decyzji Pan w związku z tym nie
podejmował, w związku z tą działką?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie, czekam na protokoły przekazania.
Ujawniliśmy Skarb Państwa w Księdze Wieczystej i na ten moment jest to tyle.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ, nie głosowała I. Grzegory - Gajda/:
Za
– 11
Przeciw
–8
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXI/134/2016 RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2015 rok. /Zał. Nr 10/
Ad. pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na
terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w
Łowiczu na terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ, nie głosowała I. Grzegory - Gajda/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
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Podjęli Uchwałę Nr XXI/135/2016 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi
powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na terytorium Gminy Miasto
Łowicz. /Zał. Nr 11/
Ad. pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru Wojewody Łódzkiego do
postanowień Statutu Powiatu Łowickiego.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to nie tyle jest
mój wniosek, co wniosek Komisji Statutowej. Myślę, że ja bym poprosił tak,
żebyśmy mogli rozdać tą uchwałę wszystkim radnym, i jeżeli będzie można
prosić o 5 czy 10 minut przerwy, żeby każdy z nas mógł się zapoznać.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:55 ogłosił przerwę w
obradach XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:05 wznowił obrady
XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radny Michał Śliwiński przedstawił projekt Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru Wojewody
Łódzkiego do postanowień Statutu Powiatu Łowickiego.
Radny Stanisław Olęcki: Ja nie mam pytań, ale chcę wyrazić tylko opinie. Jeśli
ta sama osoba zatwierdza ten Statut, podpisuje go, a za dwa czy trzy miesiące ta
sama osoba ma wiele do niego zarzutów, to albo w pierwszej wersji gdy
podpisywała ten Statut nienależycie się nad nim pokłoniła, albo w drugiej wersji
uległa pewnym pokusom, nad którymi my nie powinniśmy się pochylać. I
myślę, że byłoby dobrze, apeluje do wszystkich Radnych, żeby taką uchwałę
podjąć dlatego, że wtedy zbada to Sąd Administracyjny i nie będzie tu
interpretacji, wydaje mi się, chyba, że powinno być, tylko tak ma być nie inaczej
i będziemy mieli wzorcowy statut.
Radny Marcin Kosiorek: Panie Radny, ale w innym przypadku, jak Sąd
Administracyjny coś tam stwierdził, to Pan tego nie uznaje, tak.
Radny Stanisław Olęcki: Ja nie sądzę przed sądem.
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale przyjmuje się wyroki lub nie.
Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym odpowiedzieć, że zgadzam się z Panem
Stanisławem tylko, że mogło być zupełnie odwrotnie, że pokusy były wcześniej
a później było zbyt słabe pochylenie się czy za mocne. Ale jeszcze coś innego
chciałem powiedzieć. Ja zamierzam głosować przeciw, ponieważ pismo Pana
Dyrektora czy Wojewody dotyczyło zupełnie czegoś innego. Nie żądał naszego
stanowiska czy odpowiedzi na to pismo, tylko wzywał nas do podjęcia jakiś tam
nie pamiętam już, bo nie mam go przy sobie, ale w części do zastosowania się
do niektórych wytkniętych błędów, a w innej części pracy nad Statutem, no w
dalszej kolejności, dlatego Stanowisko powiedziałbym, że jest nie na temat.
Radny Michał Śliwiński: Jeżeli mogę się odnieść do tego, Stanowisko
przygotowywała Komisja, która została powołana. My analizowaliśmy każdy z
tych punktów. Jak tutaj zauważyliście w tym piśmie pogrupowaliśmy je i
odnosiliśmy się poszczególnie do tych punktów, co do których były zastrzeżenia
w piśmie od Wojewody i uznaliśmy, że tak naprawdę w tym temacie, w którym
były te zastrzeżenia zgłoszone no nie zgadzamy się i po tych kontrolach, po tych
rozmowach, po tych szkoleniach, które odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim
wcześniej, po tym, nawet wzorcowym statucie, w którym teraz też jeszcze jest
zamieszczony na stronie Urzędu Wojewódzkiego, to tak naprawdę nie
stwierdziliśmy, że ten Statut jest zły. Przychyliliśmy się do opinii poprzedniej
Komisji Statutowej, że jest napisane dobrze.
Radny Jerzy Wolski: Ja zgadzam się absolutnie z tym, co kolega Olęcki
powiedział. Jeśli tak będzie potrzebne to niech Sąd Administracyjny stwierdzi,
tam są ludzie merytoryczni. My tutaj na tej sali już tyle razy wokół tego Statutu
rozmawialiśmy i tak czy inaczej powiem jedno zdanie – słuchajcie, słomy się
nie młóci, skończmy to i głosujmy.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych
RPŁ/:
Za
– 11
Przeciw
–9
Wstrzymało się
–1
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Podjęli Uchwałę Nr XXI/136/2016 RPŁ w sprawie - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru Wojewody Łódzkiego do
postanowień Statutu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 12/
Ad. pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016
rok.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Radny Jerzy Wolski: Ja nie jestem członkiem Komisji Budżetowej, takie
pytanie, tak szybko to przejrzałem, bo to są świeże materiały, rozumiem, że z
Transportu Dróg zdjęto 50 tys. zł. Dlaczego i na co? To takie szybkie pytanie
moje, bo dla mnie to jest świeża informacja.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Znaczy nie zdjęto 50 tys. zł, tylko w
pierwszej wersji przed autopoprawką zaplanowano wprowadzić dotację z
Gminy Chąśno na realizację zadań drogowych w kwocie 70 tys. zł, ale tutaj
decyzją Zarządu na dzisiejszej sesji ta dotacja nie zostanie wprowadzona do
tego zadania.
Radny Janusz Michalak: Może nie pytanie, tylko nie chciałbym być tutaj jako
hamulcowy postrzegany, ale to, co wczoraj powtórzę jednak, bo to jest dość
ważna kwestia, zwiększenie dotacji dla Szpitala na remont. No jak pewnie
pamiętacie Państwo mamy w budżecie zapisane 1 300 000 zł, tak Panie Starosto,
nie wiem czy dokładnie, ale 1 300 000 zł, zwiększamy o 550 tys. zł. No może
jest to zbyt szybka decyzja, żeby po pierwszym przetargu wybierać firmę i
dałem przykład swojej firmy, że w jednym przetargu też rząd w wielkości 1 mln
zł, w piątym przetargu dopiero wybraliśmy firmę, w czwartym przetargu i oferty
z pierwszego w stosunku do ostatniego no są o 40% niższe. Ale proszę Państwa,
wybrałem wykonawcę którego i Państwa Zarząd mają zamiar wybrać, może tak.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący
rzeczywiście wczoraj taka sugestia Radnego była podniesiona na Komisji. My
po raz kolejny przeprowadziliśmy analizę tej sugestii, natomiast Zarząd będzie
podtrzymywał stanowisko, żeby tą kwotę zwiększyć i chcę uzasadnić dlaczego.
Po pierwsze suma tych środków, które przeznaczymy, czyli najniższa oferta jest
niższa o 24% od wartości szacowanej. Jest to dosyć duża zniżka. Nie neguje
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tego, że są te zniżki większe, aczkolwiek braliśmy pod uwagę kilka jeszcze
innych aspektów. Na te aspekty składają się następujące składniki: do
kontraktowania, na które cały czas czekamy są brane wykonania oddziałów za
pierwsze bądź sześć miesięcy, bądź osiem miesięcy początkowe roku, więc to
pierwszy argument, że chcielibyśmy, aby ten remont był wykonany w tym roku.
Mamy już praktycznie pierwsze półrocze jak gdyby zabezpieczone pierwsze
dwa miesiące, liczymy na to, że ten spadek wykonania w tym pierwszym
okresie będzie niewielki, bo remont będzie się zaczynał od strony laboratorium.
Argument trzeci to taki, że w specyfikacji przetargowej zawarliśmy, aby
wykonawca złożył rekomendacje na roboty wykonywane w Szpitalu na
pracujących oddziałach. To wykonawca spełnił. Poza tym ten oferent, który
złożył najniższą ofertę, również złożył najdłuższą gwarancję i rękojmie - po 60
miesięcy. Sprawa kolejna, jest to wykonawca, który już w Szpitalu pracował z
tych robót i głównie to użytkownik, czyli Szpital uwag do tego nie wnosił,
aczkolwiek nie miało to wpływu na wybranie oferenta, bo głównie były tu
punkty za cenę i była również punktowana rękojmia. I rzecz być może banalna,
ale dosyć istotna, nie dałoby się tego przetargu jeszcze raz ogłosić w tym samym
trybie przy użyciu tej samej Ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ są
już nowe dyrektywy, co mogłoby w znacznym stopniu wydłużyć tą procedurę.
Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty myślę, że takim bardzo mocnym
argumentem jest również to, żeby w pierwszym okresie roku ten odział
pracował pełną parą. Biorąc pod uwagę wszelkie możliwe, jak gdyby tutaj drogi
rozwiązania tego, Zarząd jednak zdecydował się na złożenie wniosku na
uzupełnienie tej kwoty o 550 tys. zł i to w zasadzie jest kwota, która
zabezpieczy środki na wykonanie tego remontu do 15 grudnia 2016 roku. No nie
jest to 40% tylko 24%, ale i również aż 24%.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałem tylko ewentualnie, chyba że
mam inne informacje, że kosztorys inwestorski opiewał na 1 750 000 zł, nie na 2
mln zł, bo takie mam informacje z Wydziału, dzisiaj rano byłem i chciałbym
spytać jeszcze raz o to, o co pytałem na Komisji: czy zdążymy do 15 grudnia,
tak jak Pan Starosta powiedział, że do 15 grudnia mamy to zrobić działając na
żywym, że tak powiem organizmie?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tutaj wykonawca podpisując umowę, my
terminu nie zmieniamy, 15 grudzień.
Radny Janusz Michalak: Ja tylko chciałem wyjaśnić, że póki co to jeszcze
obowiązuje stara Ustawa o zamówieniach publicznych, nowa nie weszła. Ja
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wiem, że według Unii przestała ona działać 18 kwietnia, ale tylko tych
przypadków jest ogólnik, to nie jest żaden zakaz Ministra Rozwoju, żeby jeśli to
to możliwe wstrzymać się z przetargami do czasu nowej ustawy albo
implementować bezpośrednio dyrektywy.
Radna Zofia Rogowska-Tylman: Ja apeluje żebyśmy zaczęli ten remont,
naprawdę wszyscy jesteśmy w Szpitalu nastawieni, że będziemy go
wykonywać. To, co wykonawca się na pewno zobowiązał i musi zrobić poza
tym jest ktoś taki, jak Inspektor Nadzoru Budowlanego i myślę, że będzie tego
pilnował, żeby to było robione zgodnie z planem.
Radny Marek Jędrzejczak: Mam takie pytanie, dlaczego nastąpiło
zmniejszenie wydatków na drogę powiatową Domaniewice – Skaratki o 37 117
zł?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To, co mówiłem przy wprowadzaniu tego
punktu, że będzie autopoprawka i że wstrzymujemy obydwie drogi, w których
przypadków wygrała Eurovia. W przyszłym tygodniu mam nadzieje, że uda się
umówić spotkanie z Eurovią, przede wszystkim z mojej strony i ze strony Pani
Dyrektor Gajek do tego spotkania za wszelką cenę będziemy chcieli
doprowadzić. Jeżeli z Eurovią dojdziemy do porozumienia, co do ulicy
Chełmońskiego to po prostu zwołamy szybko sesję nadzwyczajną i uruchomimy
te środki do podpisania umowy z firmą Eurovia. W przeciwnym przypadku
unieważnimy przetarg i rozpiszemy go jeszcze raz.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja ciągle nie rozumiem, bo Pan nie odpowiedział
na pytanie dlaczego jest o 37 117…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Technicznie Pani Skarbnik odpowie.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Ja rozmawiałam z Panią Dyrektor Gajek, na
początku na tą drogę było 100 tys. zł prawda? Po uzgodnieniach z Gminą, która
ma podjąć Uchwałę do końca miesiąca w sprawie przyznania dotacji, nie wiem
jaka to jest kwota, to 62 tys. zł, które zabezpieczamy w tej chwili plus dotacja z
Gminy Domaniewice ma osiągnąć taką wartość, żeby ten przetarg został
zrealizowany. Czekamy na dotację z Gminy Domaniewice.
Radny Marek Jędrzejczak: Czyli rozumiem, że Starosta sobie zaplanował 100
tys. zł, ale ponieważ jest dofinansowanie…
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Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Znaczy jest oszczędność na przetargu,
ponieważ ten przetarg został już rozstrzygnięty, więc naszych środków będzie
potrzeba o te 37 tys. zł mniej, plus dotacja z Gminy Domaniewice.
Radny Marek Jędrzejczak: Czy to nie będzie miało przełożenia w jakości, bo
jak się tutaj okazuje firma, która ma wykonywać jest delikatnie mówiąc mało
wiarygodna?
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Ja odpowiadam dlaczego, a o jakość…
Radny Jerzy Wolski: Ja tylko dodam, że dla Gminy Zduny był kosztorys 270
tys. zł a droga wyjdzie za niecałe 200 tys. zł i zupełnie inna firma wygrała.
Większość przetargów wyszła korzystnie prawda. Między innymi ten przetarg
tylko, że akurat innej firmy.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja w celu wyjaśnienia dla Pana Radnego
Wojciecha Miedzianowskiego, zapisał tylko jedną kwotę 1 713 106,02 zł i jest
to kwota netto Panie Radny. Kwota 2 107 020,00 zł jest to kwota brutto. W
naszym przypadku kwota netto jest kwotą brutto.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Chciałbym skorzystać z okazji i
też Państwa poprosić o rozpoczęcie tego remontu już teraz. Potwierdzam to, co
powiedział Pan Starosta, że rzeczywiście dane statystyczne są pobierane z
pierwszego półrocza. Ma to na pewno przełożenie na kontrakty w kolejnych
okresach i ten czynnik bardzo ważny, o którym mówiła Pani Radna Rogowska,
ten aspekt taki społeczno-socjologiczny w Szpitalu, gdzie wszyscy się do tego
szykują, otrzymali informację że ten remont jest zaplanowany. Czynimy
pierwsze kroki w tym kierunku, żeby organizować się wewnętrznie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam nadzieję, że głosowanie będzie
pozytywne, mieliśmy nawet zwoływać nadzwyczajną sesję, ale uważaliśmy, że
nie ma sensu i wydaję mi się, że potrzeba remontu na tym Oddziale.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych
RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
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Podjęli projekt Uchwałę Nr XXI/137/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2016 rok. /Zał. Nr 13/
Ad. pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2016-2019.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającego Uchwałę nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ, nie głosowali Z. Kuczyński, J. Michalak/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli projekt Uchwałę Nr XXI/138/2016 RPŁ zmieniającego Uchwałę nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata
2016-2019. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt. 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr PNKI:4131.316.2016 o wszczęciu postępowania z urzędu postępowania
określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/129/2016 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr
XV/96/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu
Łowickiego na 2016 rok.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja
2016 r. o nr PNK-I:4131.316.2016 o wszczęciu postępowania z urzędu
postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/129/2016
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr
XV/96/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego
na 2016 rok.
Radny Jerzy Wolski: To znaczy ja osobiście nie znam, może w dwóch
zdaniach, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Nie jestem w Komisji Zdrowia, to
jest bardzo obszerne stanowisko, a ja trzymam to pierwszy raz w ręku. Co się
wydarzyło, że my mamy przyjąć taką Uchwałę?
Radna Zofia Rogowska-Tylman: Przyszło pismo z Urzędu Wojewódzkiego
podważające naszą Uchwałę o tym, że dyżuruje tylko jedna apteka na terenie
całego Powiatu Łowickiego. Ale tak naprawdę proszę Państwa, jak pacjenci
przyjeżdżają to przyjeżdżają do nas do nocnej pomocy lekarskiej do Łowicza i
w 99 powiatach na terenie Polski, ja zasięgałam opinii Okręgowych Rad na
terenie Polski, dyżurują właściwie po jednej aptece, bo czasem się zdarza, że
Powiat ma troszkę inną troszkę strukturę, dwa miasta i w zupełności to
wystarcza. Nasze potrzeby zaspokaja apteka „Słoneczko”, w soboty większości
gmin apteki są do godziny 13:00 czynne, więc ja po prostu no nie rozumiem
tego Stanowiska. Nie wiemy, czy powodem pisma, które przyszło do naszego
Powiatu była skarga złożona przez pacjenta, z tego pisma Panie
Przewodniczący, chyba nie wynika, więc nie wiem czemu to miało służyć. Nie
chcą apteki dyżurować dlatego, no bo czasami nocy nie przyjdzie nikt, tym
bardziej, że proszę zauważyć, że na terenie Miasta są trzy apteki do godziny
22:00 czy dwie i jedna apteka, która dyżuruje całodobowo. W tej chwili
otworzyła się apteka na Zduńskiej, która jest do godzinny 22:00 czynna siedem
dni w tygodniu, przynajmniej ja taką reklamę widziałam, nie sprawdzałam tego,
więc nie wiem dokładnie czemu miało służyć to pismo.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, te obawy miałyby
uzasadnienie i pewnie byłyby jak najbardziej słuszne, bo ja pozwoliłem sobie z
kilkoma Starostami przedyskutować taką sytuację, natomiast nie bardzo ma to
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zastosowanie w Powiecie Łowickim dlatego, że Powiat Łowicki ma jedno
miasto, a tak naprawdę nie tyle chodzi o jedno miasto, co chodzi o ilość miejsc
świadczących usługi w Nocnej Świątecznej Pomocy mieszkańcom. Są powiaty,
gdzie rzeczywiście tą Nocną i Świąteczną Pomoc dla mieszkańców świadczą
dwa, trzy podmioty i one są w różnych miejscach i rzeczywiście miałoby to
pewnie uzasadnienie, gdyby na przykład podmiot w Kiernozi świadczył Nocną i
Świąteczną Pomoc dla części Gmin Północnych Powiatu Łowickiego i przy
takim zakładzie pewnie to miało by uzasadnienie. Natomiast w naszym
przypadku, gdzie całość Powiatu Łowickiego zabezpiecza i chyba też trzeba o
tym powiedzieć, bo ta Nocna i Świąteczna Pomoc nie jest opłacana we
właściwy sposób, natomiast przy ostatnim konkursie podjął Zarząd taką decyzję,
łącznie z Dyrektorem Szpitala, że tą ofertę mimo tego, że ona nie pokrywa
kosztów składamy z prostej przyczyny - chcemy dbać o właściwe
zabezpieczenie mieszkańców Łowicza i Powiatu Łowickiego, jeżeli chodzi o
usługi medyczne. W tym przypadku większa ilość tych punktów aptecznych jest
zbędna, bo jeżeli ktoś przyjeżdża w nocy do lekarza do Łowicza no to ma aptekę
w Łowiczu i nie ma potrzeby, żeby jechał do Kiernozi do tej apteki, to jedna
rzecz, a druga rzecz to jeszcze jest prawo wolnego rynku, niestety jako Rada nie
mamy siły na to, żeby kogoś zmusić do tego, żeby prowadził aptekę
całodobową. Podejrzewam, że gdyby żaden podmiot na terenie Powiatu
Łowickiego nie wyraził chęci prowadzenia apteki całodobowej pewnie
musielibyśmy to uruchomić w Szpitalu.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ, nie głosował Z. Kuczyński/:
Za
– 14
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–5
Podjęli projekt Uchwałę Nr XXI/139/2016 RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr PNKI:4131.316.2016 o wszczęciu postępowania z urzędu postępowania określonego
w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w
celu kontroli legalności uchwały Nr XX/129/2016 Rady Powiatu Łowickiego z
dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/96/2015 z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2016 rok.
/Zał. Nr 15/
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Ad. pkt 15
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/
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie odnośnie konkursu na dyrektora ZSP
Nr 3, bo konkurs się odbył i co dalej?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak konkurs się odbył, z dwojga
kandydatów, którzy złożyli dokumenty jedna osoba została wykluczona z
konkursu z powodów formalnych. Do konkursu przystąpił Pan Mirosław Kret,
Komisja zarekomendowała osobę Pana Mirosława Kreta na dyrektora ZSP Nr 3.
Odbyliśmy rozmowę z Panem Mirosławem Kretem, przekazałem sugestie jakie
Zarząd, jako organ prowadzący widziałby w stosunku do nowego dyrektora,
umówieni jesteśmy z Panem Mirosławem na Zarządzie na przedstawienie
koncepcji prowadzenia Zespołu. Myślę, że będzie to w najbliższych dniach, po
czym po zatwierdzeniu tej uchwały od 1 lipca 2016 roku, jeśli będzie pozytywna
decyzja Zarządu, jako Starosta podpiszę umowę z Panem Mirosławem Kretem.
Radny Marcin Kosiorek: To wszystko brzmi tak jakoś dziwnie i
enigmatycznie, to znaczy Państwo będą jeszcze jeden konkurs przeprowadzać?
Bo to tak zabrzmiało, jak dodatkowy konkurs Zarząd miał przeprowadzać.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie…
Radny Marcin Kosiorek: Przepraszam, bo dokończę, bo przecież Zarząd miał
przedstawicieli w komisji, którzy słyszeli jakie są koncepcje, no bo każdy
kandydat przedstawia.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zarząd nie może mieć przedstawiciela w
komisji.
Radny Marcin Kosiorek: Czyli nie było pracowników Starostwa w Komisji,
tak?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Pracownicy byli, natomiast nie było
przedstawiciela Zarządu. Natomiast Uchwałę o powierzeniu podejmuje Zarząd
na wniosek rekomendacji Komisji i taką drogą też będzie to się odbywać.
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Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja mam pytanie, strona druga gospodarka nieruchomościami. Tutaj o trzy pozycję chciałem zapytać C, D i E,
a więc o rozważenie sprzedaży budynku w Łowiczu na Ułańskiej, obniżenie
ceny wywoławczej Alkierzówki, czy coś się dzieje w tej kwestii i punkt E - w
związku z próbą nabycia nieruchomości przed BGŻ. Te trzy pozycję chciałbym
o komentarz, proszę rozszerzyć tą informację.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Więc po kolei. Ponieważ dyskutowaliśmy
na Komisjach o możliwościach potrzeby remontu budynku przy Ułańskiej 4, to
jest prosektorium, no i powiem tak, wszystko szło dobrze, aż doszło do
Ustawy… Była tam Komisja, wszyscy mieliśmy dobre chęci do tego, żeby
wspólnie z dzierżawcą przeprowadzić remont i tak szło dopóki nie doszło do
formalności, gdzie Ustawa o zamówieniach publicznych i o finansach
publicznych po prostu przekreśliła tą możliwość. Po tej informacji
rozmawialiśmy na Zarządzie, co począć dalej, bo budynek tak naprawdę
wymaga remontu. Szacowany koszt tego remontu to systemem gospodarczym,
jaki przedstawił dotychczasowy dzierżawca, to była wartość około 700 tys. zł.
No, więc pytanie czy chcemy wyłożyć 700 tys. zł w ten budynek i odzyskiwać
to w czynszu, przez no 10 lat byśmy chyba odzyskiwali, bo tam jest koło 7
wskaźnik inflacji, więc takie rozważania na Zarządzie prowadziliśmy.
Zleciliśmy określenie statutu działki, określenie wartości nieruchomości, jak
będziemy mieli te wszystkie dane spróbujemy na komisji przedstawić pomysł,
co do tego i potem na radę, co do realizacji. Alkierzówka - obniżyliśmy cenę w
drugim przetargu do 85 tys. zł, wywiesiliśmy dane, z tego co wiem przetarg
będzie jurto, ale do wczorajszego dnia żadnego wadium nie było, także nadal
jest to temat otwarty. Natomiast w związku z punktem o nabycie nieruchomości,
tak naprawdę sprawę BGŻ zaczął jeszcze Starosta Michalak, wtedy ta wartość,
którą przedstawili była by pewnie gdzieś tam z kosmosu, natomiast tu sytuacja
jest taka, że grunt w koło budynku…
Radny Janusz Michalak: Cena była całkiem przyzwoita i nawet BGŻ dokonał
podziału budynku, wszystko było zrobione, tylko później zgłosił się jakiś
Irlandczyk, który dawał 5 mln zł. To było dwa razy więcej niż my wtedy
chcieliśmy. My chcieliśmy 2 800 000 zł chyba wtedy.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No, więc sytuacja jest taka, że grunt wkoło
budynku BGŻ jest gruntem Powiatu, grunt pod budynkiem BGŻ jest gruntem
Skarbu Państwa, a sam budynek jest BGŻ-u. Ponieważ my złożyliśmy takie
zapytanie jakie mają plany, co do tego budynku nowego, bo tak naprawdę
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głupio by było, jakby ktoś się nam tutaj na podwórko wprowadził, jakby to było
w naszym zasięgu. Taką odpowiedź, aczkolwiek odpowiedź dostaliśmy, przy
czym od razu komentarz Pani Dyrektor tutaj miejscowej był, że proszę nie brać
pod uwagę tej ceny, proszę odpisać, że chcecie negocjować. Dostaliśmy
propozycję 4 mln zł z zaproszeniem do rozmów. Czekamy na wyznaczenie
terminu i na zgłoszenie jakiejś takiej sensownej oferty. Jeżeli byłaby to oferta
taka, że mieściłaby się w naszych możliwościach finansowych i rozsądnych,
jeżeli chodzi o lokalny rynek, to jesteśmy gotowi rozmawiać.
Radny Stanisław Olęcki: Ja nie ukrywam, że jestem emocjonalnie związany z
Blichem i jak ostatnio byłem na Blichu i widziałem ten baner, który Starosta
wspominał, to mnie i żal i śmiech ogarniał. Zdejmijmy ten baner, bo tej ruiny
nikt nie kupi. Prawie wszyscy tu siedzący ponoszą winę, ja też, za
doprowadzenie tego budynku do tego stanu. 85 tys. zł to nawet, jak by ktoś
wygrał tą słynną wygraną z Bolimowa, to też by się na to nie zdecydował.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Prawda jest taka, że skutek i finał będzie
taki, że my będziemy musieli dokonać rozbiórki i ewentualnie do sprzedaży
działkę. Dzisiaj rozbiórka kosztuje ¼ tego, co budowa.
Radny Janusz Michalak: I temu jest winny Pan Rożej – poprzedni
Konserwator Zabytków, który nie pozwolił przenieść tego do skansenu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym przede wszystkim prosić,
żebyśmy mimo wszystko jakoś się zapoznawali z tym sprawozdaniem Zarządu
albo tak jak ja kiedyś proponowałem, żeby tam dzień lub dwa wcześniej, a
potem ewentualnie uzupełnić. No, bo nawet, jeśli dzisiaj było przed, no to nie
sposób czytać na Sesji, tak? Bo albo się zajmujemy programem albo nie. Ja
proponuje dwa dni przed, a potem ewentualnie uzupełnią o dwa, trzy punkty
Zarząd i koniec.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, będzie dwa dni przed.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym spytać Zarząd o wyniki
przetargów i zapytań ofertowych, żeby już nie było wątpliwości, dotyczące
osuszania budynku i tam budynku Starostwa, też przebudowy. Bo tutaj nie ma z
jakimi wynikami…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie są rozstrzygnięte.
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Radny Wojciech Miedzianowski: Nie są rozstrzygnięte? No tu jest na przykład
wybór najkorzystniejszej oferty - zatwierdzono wybór na mapę, jeżeli chodzi o
wykonanie kanalizacji…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na mapę tak.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale w związku z rozstrzygnięciem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... Porozstrzygano już pewne
te przetargi, jakby Panowie mogli by coś powiedzieć. System zarządzania, audyt
jest rozstrzygnięty…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Chodzi radnemu o wartości tych…
Radny Wojciech Miedzianowski: No tak.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Przygotujemy i prześlemy na e-maila.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze o jedno chciałem zapytać. Wybrano
ofertę Kancelarii Brokerskiej Modus na obsługę brokerską. Jakby ktoś mógł
bliżej coś powiedzieć na ten temat.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ogłoszony został konkurs, na BIP był
ogłoszony, wpłynęła jedna oferta.
Radny Wojciech Miedzianowski: Wartość tej oferty?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Bezpłatna, bo to nie ma wartości w ofercie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Na jakiej zasadzie będziemy naliczać
wynagrodzenie dla tego brokera?
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Za usługi brokerskie nie płaci zamawiający,
tylko ewentualnie wynagrodzenie za tą usługę płaci nasz ubezpieczyciel.
Radny Wojciech Miedzianowski: To ja chciałbym zapytać o taką rzecz,
ponieważ Pan Starosta przy aferze z brokerem poprzednim i ubezpieczeniem
Powiatu i mienia powiatowego mówił i argumentował, że będzie lepiej, jeśli
Powiat będzie sam zbierał oferty i wybierał. Jak to się ma do…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Myślę, że tutaj rozmijamy się z prawdą. Ja
powiedziałem, że przy braku porozumienia z brokerem Powiat dokonał sam
wyboru, bo nie można było dopuścić, żeby Powiat nie był ubezpieczony. Tak
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też uczyniliśmy. Natomiast na pewno nie powiedziałem i na pewno nie było
afery, bo CBA jeszcze nie widziałem w Starostwie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale może przyjdzie.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Myślę, że może .
Radny Wojciech Miedzianowski: No to ja bym tak nie mówił Panie Starosto.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ale ja bym nie widząc afery nie odważył
bym się mówić, że była afera. Natomiast rzeczywiście w tym czasie Powiat
wybrał sam ubezpieczyciela z pośród bodajże trzech ofert. Natomiast
rozpisaliśmy taki konkurs, ogłosiliśmy go na BIP, zgłosiła się jedna Kancelaria
Brokerska ,z którą podpisaliśmy umowę, bezpłatnie.
Ad. pkt. 16
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 28 kwietnia brałem udział w
odsłonięciu tablicy pomordowanych pracowników w Zakładzie Karnym, potem
wieczorem o 18:00 miałem spotkanie z nowo powołanym Biskupem Osialem,
29 kwietnia brałem udział w uroczystości pożegnania maturzystów w ZSP Nr 2
na Blichu, 6 maja brałem udział w obchodach Dni Europejskich na Błoniach, 7
maja w rozpoczęciu sezonu kajakowego na Błoniach, 19 maja w spotkaniu z
Sanepidem na temat zdrowego odżywiania w szkołach, 10 maja w spotkaniu z
Klubem Seniora ,,Radość’’ w Muzeum i przy okazji Dzień Matki, 21 maja
brałem udział w Święcie Rodziny na hali OSIR-u plus święto 70-lecia
Przedszkola Nr 7, o 14:00 w tym samym dniu byłem na święcie naszej Straży
Ochotniczej, 25 maja w święcie Państwowej Straży Pożarnej w Muzeum –
Powiatowy Dzień Strażaka, 28 maja na wystawie regionalnych twórców
ludowych w Walewicach, 29 maja w festynie gminnym w Domaniewicach, 31
maja brałem udział w Sesji Rady Miasta, 3 czerwca na wystawie Sztuki
Japońskiej w Muzeum, 4 czerwca byłem na Dniu Zdrowia w II LO, brałem 14
czerwca udział w odsłonięciu tablicy Jana Pawła II w miejscu odlotu, brałem
udział w Komisjach i posiedzeniach Zarządu.
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Ad. pkt. 17
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Radny Marcin Kosiorek: Ja może dopytam o to, co na Komisji pytałem czy
coś się zmieniło w sprawie ZSP Nr 4 i czy znane jest nazwisko osoby, która
będzie miała powierzone obowiązki?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nic się nie zmieniło w sprawie ZSP nr 4,
kończymy nabór, do 31 sierpnia jest Dyrektor Pani Zofia Szalkiewicz. Po
zakończonym naborze Zarząd podejmie decyzję komu zaproponuje prowadzenie
przez najbliższe 10 miesięcy.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, chciałbym złożyć interpelację:
na przełomie 2013 roku i 2014 roku kilku radnych zainicjowało działania w
sprawie stworzenia strefy ekonomicznej. Jak Państwo sobie przypominacie nie
doszło to wtedy do skutku. Zarząd nie chciał wyrazić zgody na przekazanie
pewnych gruntów. Później tutaj Pan Starota nas informował, że grunty które są
pod nieruchomością Liceum Ogólnokształcącego zostaną przekazane Skarbowi
Państwa, Skarb Państwa przekaże tutaj, tutaj to znaczy powiatowi i na gruntach
w Bełchowie i Ostrowie, bodajże jeśli dobrze pamiętam, będą wtedy te grunty
przekazane pod tą strefę. Chciałbym prosić o odpowiedzi na piśmie, zgodnie ze
statutem, kiedy ostatni raz Zarząd Powiatu zajmował się tą sprawą na Zarządzie.
Jakie działania Zarząd zaplanował w tej sprawie jeśli chodzi o utworzenie tej
strefy. Czy brane są pod uwagę inne działki niż te o których była mowa
wcześniej i jak na dziś wygląda stan prawny działek i nieruchomości po byłym
Liceum. Również chciałem zapostulować i prosić o przedstawienie przez Zarząd
na Sesji sierpniowej takiej ogólnej informacji w tej sprawie. A jeszcze, to już w
trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej prosiłbym o przekazanie
wszystkich pism, wszystkich działań, czyli np.: protokołów ze spotkań w tej
sprawie, dotyczącej utworzenia strefy od stycznia 2014 roku. Skanem proszę na
mój adres mailowy. Także wszystkie pisma, które się w tej sprawie toczyły lub
protokoły ze spotkań bym prosił.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ponieważ mamy już
kwoty, te o które pytał wcześniej Radny Miedzianowski, to żeby już szanować
papier Pani Sekretarz przekaże tą informację.
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Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Jeżeli chodzi o inwestycję dotyczącą
przebudowy budynku administracyjnego Starostwa, to jest to oferta około 240
tys. zł, niespełna 240 tys. zł, natomiast, jeżeli chodzi o nadzór, to jest to około
10 tys. zł.
Ad. pkt. 18
Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXI Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

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

37

