P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/12
z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 21 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
osób/
Lista obecności

- 21
- 20 /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20132025.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji
Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012
roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2012 rok.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu Łowickiego na 2013 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz
udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w
celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
14.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2013
rok.
15.Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu
Łowickiego za 2012 rok.
16.Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski
jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(GMO)
17.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
18.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
19.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
20.Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos witając radnych i zaproszonych gości
otworzyła XXXIII Sesje RPŁ.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Radny Marcin Kosiorek powiedział, iż ustawa o samorządzie powiatowym nie
zawiera zapisów, które tyczyłyby się ewentualnego wycofania wniosku o
zwołanie sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos powiedziała, iż
w przypadku, gdyby wniosku nie wycofano, sesja zostałaby zwołana.
Radny Marcin Kosiorek zapytał, czy jest oficjalny dokument potwierdzający
wycofanie wniosku.
Wiceprzewodnicząca Rady odpowiedziała, że jest.
Radny Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek zapytał, czemu
Wiceprzewodnicząca Rady Irena Kolos nie zwołała sesji o którą w złożonym
wniosku prosiła ¼ składu Rady?

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos odpowiedziała,
iż faktycznie wniosek taki został złożony, jednak później wycofano go, w
związku z tym nie było konieczności zwoływania sesji.
Radca prawny Z. Kordialik – Gronczewska poinformowała, że złożenie
wniosku nie jest czynnością prawną tylko czynem.
Ad. pkt 3
Wnioski do porządku obrad
Radny Janusz Michalak powiedział, iż wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad
dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego punktów 5 i 6 tyczących uchwalenia
budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok oraz uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025. Nadmienił, iż
uzasadnia to następująco. 14 listopada 2012 roku Radni otrzymali projekty ww.
uchwał. Powiedział, iż nie spodziewał się fajerwerków, ponieważ zdaje sobie
sprawę, iż sytuacja gospodarcza jest trudna. Spodziewał się jednak – jak mówił
dalej – drobnego rozwoju. Kontynuując wspomniał, iż odnośnie projektu tego
budżetu można określić go dwoma zdaniami. Pierwsze to zdanie
potwierdzające, iż projekt budżetu jest zgodny z ustawami i zasadami, jednak
jak powiedział, to zasługa pracowników Starostwa, głównie Wydziału FN. W
drugim zdaniu nie da się jednak określić tego inaczej, jak tylko, iż w tym
projekcie budżetu nie ma nic, ponieważ trudno nazwać budżetem
zabezpieczenie środków finansowych na realizację spraw bieżących, jak dodał,
środków według niego, zbyt małych. Nadmienił, iż w projekcie ujęte zostały
trzy inwestycje, pierwszą jest „schetynówka”, gdzie popełniono błąd, ponieważ
zaplanowano niższe środki finansowe przy zachowaniu obecnego zakresu; drugą
– dokończenie inwestycji w muzeum, która to jest jedynie kontynuacją już
rozpoczętego zadania, natomiast trzecią inwestycją jest remont budynku
Starostwa. Radny mówił, iż rozumie, iż pierwsze projekty budżetów są
planowane w oparciu o stan na wrzesień roku poprzedzającego planowany
budżet. Nadmienił, iż w projekcie budżetu nie ma „zaskórników” np. na spłatę
zadłużenia ZOZ w Łowiczu. Powiedział, iż zdaje sobie sprawę, iż decyzję
wcześniejszych spłat zadłużenia ZOZ były krytykowane. Powiedział również, iż
robiąc taki skromny budżet trzeba powiązać to z przygotowaniami do absorpcji
środków zewnętrznych. Na Komisji Budżetu nieobecny był Starosta Łowicki, a
obecna sesja jest jedną z dwóch najważniejszych w roku, obok sprawozdania z
realizacji budżetu. Zaznaczył, iż może dobrze się stało, że Przewodniczący

Komisji zaproponował, by głosowanie nad budżetem przenieść na czas, tuż
przed sesją, by mieć więcej czasu na jego analizę. Powiedział, również, iż w
projekcie budżetu nie ma żadnej wizji, jak mają wyglądać budżety do roku
2025. Zakończył mówiąc, iż ten projekt to jest zapaść i apeluje, by zdjąć go
z dzisiejszego porządku obrad. Niech Zarząd Powiatu Łowickiego zaproponuje
nam coś więcej, bowiem po co była praca zespołów, po co było expose – mówił.
Radny Artur Michalak powiedział, iż wnioskuje o wprowadzenie do porządku
obrad pkt dotyczącego zmian w składzie Komisji Rady, co wiąże się z jego
pisemną rezygnacją z udziału w składzie Komisji Rewizyjnej, którą składa na
ręce Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. Odczytał /Zał. Nr 2/
Radny Krzysztof Dąbrowski powiedział, iż obecny projekt budżetu jest
piętnastym, który ogląda. Ten budżet nie jest dla 12 radnych tylko dla 86 tys.
mieszkańców Powiatu Łowickiego – mówił.
Radny Eugeniusz Furman – miałem zamiar zabrać głos później, gdy porządek
obrad dotrze do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łowickiego na 2013 rok oraz prognozy finansowej na lata 2013 - 2025,
jednak w związku z tym, iż pojawił się wniosek o zdjęcie tych pkt z porządku
obrad zdecydowałem, iż zabiorę głos w tym momencie. Radni otrzymali projekt
budżetu we właściwym czasie, również opinia RIO nie ma do tego projektu
zastrzeżeń od strony merytorycznej, jednak on nie otrzymał opisu rzeczowego
budżetu. W związku z tym rodzi się wiele pytań na które nie uzyskałem
odpowiedzi. Starosty faktycznie nie było na posiedzeniu Komisji Budżetu,
Wicestarosta odpowiedzi mi udzielał, jednak zawsze „kropkę nad i” stawia szef.
Zastanawiam się jaki jest to projekt budżetu: rozwojowy, stagnacji, czy też
kroku w tył. Jeżeli to budżet rozwojowy, to chciałbym usłyszeć w których
działach nastąpi ów rozwój i jakie będą wyniki tegoż rozwoju– mówił. Jeżeli zaś
są działy, w których trzeba zrobić krok w tył – to jakie będą tego skutki dla
mieszkańców. Na poprzedniej sesji Radny Zbigniew Kuczyński zaatakował
mnie z podtekstem odnośnie jakości zarządzania. Nie udzieliłem mu wówczas
odpowiedzi, nie z racji lekceważenia go ale chciałem z tą odpowiedzią poczekać
do dzisiejszej sesji, miałem bowiem nadzieję, iż zostaną przedstawione
uzasadnienia i informacje które rozwieją wątpliwości co do rzekomego braku
poprawy jakości zarządzania. Nie mogę tego niestety potwierdzić. Starosta
przedstawił w swym wystąpieniu swe zamierzenia. Co i gdzie z tych głównych
zamierzeń zawiera przygotowany projekt budżetu na rok 2013, kiedy zostanie
wypełnione uprawnienie Rady Powiatu zgodne z art. 12 ust. 4 ustawy o

samorządzie powiatowym, kiedy przedstawione zostaną nowe kierunki działań
Zarządu Powiatu Łowickiego. Największa wątpliwość tyczy się przygotowania
powiatu do udziału w partycypowaniu powiatu w spójności społecznej. Polska
bije się o wielkie pieniądze, wiemy, że te pieniądze trafią do samorządów,
natomiast w projekcie budżetu nie ma zapisów, które nawiązywałyby do
partycypowania powiatu o te środki. Aplikowanie po środki wiąże się z
przygotowaniami programów i analiz, przed dzisiejszą sesją zorientowałem się
w zamierzeniach i harmonogramie działań Departamentu Polityki Regionalnej w
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Mam informacje, iż w roku 2014
opracowany zostanie program operacyjny, również w tym roku Urząd ma
zamiar składać programy na które można pozyskać środki finansowe. My
jesteśmy już w niedoczasie. Pomijając podteksty, dla dobra powiatu byłoby
zasadnym i celowym przygotować się lepiej do sesji budżetowej i przenieść
zgodnie z wnioskiem te punkty na sesję styczniową.
Radny Zbigniew Kuczyński zapytał jaki był wynik głosowania podczas
opiniowania projektu uchwały budżetowej na Komisji Budżetu.
Radny Jacek Chudy wynik głosowania za- 4, przeciw – 1 wstrzymało się 2
Radny Janusz Michalak powiedział, iż jeśli zostanie przegłosowany wniosek
Radnego Artura Michalaka o rezygnacji z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej,
on złoży taki sam wniosek.
Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, iż popiera w całej rozciągłości
wypowiedź Radnego Eugeniusza Furmana. Mówił, iż nie zna gospodarza, który
odrzuca 2/3 dotacji („schetynówka” w gminie Kocierzew). Wspomniał, iż
Starosta obiecał, iż w projekcie budżetu zostanie zawarty zapis tyczący
dofinansowania zakupu kostki brukowej dla OSP Bełchów. Zakończył mówić,
iż popiera wniosek o zdjęcie tych pkt z porządku obrad.
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła przerwę w obradach XXXIII
Sesji RPŁ – godz. 10.05
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady XXXIII Sesji RPŁ –
godz. 10.20
Starosta Krzysztof Figat - Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado chciałbym w
kilku słowach ustosunkować się do rzeczy, które przed chwilą zostały tu
wypowiedziane, otóż Szanowni Państwo rzeczywiście mogę powiedzieć tylko
przepraszam, że nie byłem na komisji budżetowej ale myślę, że czy pozyskać

pół miliona, ponad pół miliona, czy być na komisji wybrałem wersje taką że
powiatowi te pół miliona jest bardzo potrzebne, reprezentował mnie mój
zastępca. Jeśli to kogoś uraziło bądź nie był zadowolony do końca bardzo
serdecznie przepraszam. Co do suchego budżetu, rzeczywiście jest on suchy.
Suchy ale realny. Chcę powiedzieć że naprawdę może zarząd którym kieruje ma
pewny bark umiejętności polegający na tym, że nie umiemy się chwalić, ale
może nie na tym rzecz polega. Co do wizji na lata przyszłe ona się kształtuje
bardzo szybko. Czasami informacje o naborze wniosków z dnia na dzień i
termin złożenia tych wniosków jest często tygodniowy. Bardzo dużym
wnioskiem i ważnym dla Powiatu Łowickiego, myślę że jest, i była i będzie
strategia województwa łódzkiego, nabór na projekty kluczowe. Taki wniosek w
pośpiechu, ale zdążyliśmy zrobić i złożyć. Jest to wniosek na zabezpieczenie
bezpieczeństwa Powiatu Łowickiego. Wniosek polegający na modernizacji,
dalszej modernizacji, przepraszam dalszej modernizacji bo tą modernizację
rozpoczął już poprzedni zarząd. Dalsza modernizacji Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu poprzez to, że utrzymaliśmy się na liście wojewody,
jeżeli chodzi o szpital na oddziały ratunkowe jak również rozbudowę szpitala o
pawilon z trzema oddziałami, z lądowiskiem dla helikopterów. Jest to wniosek
na około 30 milionów złotych. Chcę powiedzieć że, również, wcześniej nie dało
się o tym powiedzieć bo nikt o tym nie wiedział. W dniu wczorajszym, przy
pobycie w Urzędzie Marszałkowskim projekt ten nasz został pozytywnie
rozpatrzony w pierwszym etapie. Mamy prośbę o uszczegółowienie tego
projektu. Jest szansa, że ten wniosek znajdzie się w projektach kluczowych na
lata 2014-2020. Jeżeli chodzi o oświatę to chce powiedzieć, że z planu jaki
dostaliśmy do tego budżetu na rok 2013 brakowało około 3 milionów złotych.
Dzięki mozolnej i ciężkiej pracy zarządu, w szczególności pod kierownictwem
wicestarosty, udało się doprowadzić do porozumienia takiego, że nie ma wizji
likwidacji żadnej szkoły, udało się doprowadzić do tego, że powiat będzie stać
na dokładanie taką ilość środków, która nie zachwieje budżetem. Myślę, że są to
rzeczy może małe, może niewielkie, ale dające bezpieczeństwo finansowe dla
tego powiatu. Co do środków zewnętrznych na ten rok i schetynówek
ubiegaliśmy się o 730 tysięcy dofinansowania, po ogłoszeniu zmiany
współfinansowania przez Urząd Wojewódzki, nie zmniejszyliśmy zadań,
urealniliśmy zadań, ubiegamy się o 1 705 662 złote. Więc są to rzeczy, które
myślę że pozwalają powiedzieć, że ten zarząd pracował i widzi sens dalszej
pracy. Chcę powiedzieć że, mimo tego że w tym roku nie wykonaliśmy
sprzedaży żadnej części majątku ponieważ wszyscy wiemy jak jest na rynku

nieruchomości. Chętnych nie ma. Mimo to nie zdjęliśmy żadnej inwestycji,
ciężko ale budżet roku 2012 depniemy. Chcę powiedzieć również, że nie do
końca są znane możliwości jak ustawa przewidzi, czy przedłuży okres
dostosowania czy nie przedłuży. Jeżeli chodzi o informatyzację szpitala jest to
wartość zadania, myślę że między milion dwieście a milion trzysta, może milion
czterysta tysięcy. Jeśli ta data 01.01.2014 będzie graniczna, to będziemy musieli
się śpieszyć, bo im bliżej tego okresu dostosowawczego będą ceny rosły, a w
tym czasie przynajmniej na ten moment na środki zewnętrzne liczyć nie
możemy. Biorąc pod uwagę to, że w końcówce roku codziennie pojawiają się
nowe informacje, nowe możliwości, biorąc pod uwagę również to, że proszę
Państwa środki z rezerw ministerialnych nie są dzielone w Łowiczu a dzielone
są w Łodzi i w Warszawie. Biorąc pod uwagę niepokój radnych, jako
przewodniczący zarządu przychylam się do wniosku pana radnego Janusza
Michalaka o zdjęcie tych dwóch punktów, czyli o uchwalenie budżetu na rok
2013 i uchwalenie wieloletniej prognozy z dzisiejszej sesji. Zgodnie z prośbą i z
sugestiami radnego Eugeniusza Furmana przygotujemy opis tych zadań, które są
już pewne, tych które się pojawiają tak naprawdę codziennie tak aby Państwo
mogli głosować nad budżetem, który będziecie Państwo znać nie tylko w
suchych cyfrach ale i w opisie. Dziękuję bardzo.
Radny Jacek Chudy - Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie starosto ja bardzo
dziękuję za tę wypowiedz. Tej wypowiedzi nam po prostu brakowało wszystkim.
Serdecznie dziękuje.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - będziemy rozpatrywać wniosek Pana
Janusza Michalaka. Proszę Państwa wobec tego przechodzimy do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad punkt 5 -Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2013-2025.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
Za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad punkt 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Starosta Krzysztof Figat - Pani Przewodnicząca, w tej sytuacji jeżeli zdjęliśmy te dwa
punkty, bezprzedmiotowym punktem w posiedzeniu dzisiejszej rady jest również punkt
12, bo dotyczy roku budżetu przyszłego więc proponuje go zdjąć, to było w budżecie
na 2013 zapisane.
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła przerwę w obradach XXXIII
Sesji RPŁ – godz. 10.40
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady XXXIII Sesji RPŁ –
godz. 10.45
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
zdjęli z porządku obrad punkt 12 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta
Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta
Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
Radny Artur Michalak - Pani Przewodnicząca, ponieważ Pan Starosta dzisiaj
wykazał dobrą wolę, ja z Panem Januszem postanowiliśmy się odwdzięczyć , żeby tutaj
tych procedur nie nawarstwiać a tak jak Pani Przewodnicząca mówiłam że
w następnym miesiącu będziemy głosować nad przyjęciem nowego członka komisji
do, nowego członka rady do komisji naszej rady w związku z tym ja bym poprosił o
dopisanie w ostatnim moim zdaniu, oczywiście stanowisko swoje podtrzymujemy,
natomiast tak jak mówię, żeby tutaj nie komplikować procedur, w takim układzie ja
pozwolę sobie dopisać tutaj do ostatniego zdania: Składam rezygnacje z funkcji
przewodniczącego, także członka Komisji Rewizyjnej z dniem 31.01.2013 roku tak.
Radny Jerzy Wolski - a jak sesja będzie 28 stycznia.
Radny Artur Michalak - Słuszna uwaga , no więc dopiszę do następnej sesji
jak tak pani przewodniczącej bardzo zależy to dopiszemy do następnej sesji.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji
Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012
roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2012 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu Łowickiego na 2013 rok.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
11.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2013
rok.
12.Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu
Łowickiego za 2012 rok.
13.Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski
jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(GMO)
14.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
15.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
16.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
17.Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 4
Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 16
przeciw
-0
wstrzymało się - 4
przyjęli protokół z XXIX Sesji RPŁ.
Uwag nie zgłoszono.

Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 16
przeciw
-0
wstrzymało się - 4
przyjęli protokół z XXX Sesji RPŁ.
Uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się - 3
przyjęli protokół z XXXI Sesji RPŁ.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 5
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Skarbnik Ewa Kotarska-Furman - w budżecie 2012 roku jest realizowane zadanie
„przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię
uzależnień”. Zabezpieczona kwota w budżecie 2012 to 240 846, 82 zł. Ze względu na
nie sprzyjające warunki atmosferyczne ta inwestycja w tym roku nie będzie
zakończona. Umowa już jest podpisana, w związku z tym jest tutaj propozycja aby tę
inwestycje najpóźniej zakończyć 30 kwietnia roku przyszłego. Odczytała projekt
uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Starosta Krzysztof Figat - ja chciałbym tylko poinformować, że tutaj to przedłużenie
generalnie będzie polegać, ono tak długie jest bo chodzi o elewacje zewnętrzną, a musi
być przynajmniej 4 dni na plusie, żeby te elewacja po prostu nam nie spadła.
Natomiast wewnątrz te prace są realizowane i duże prawdopodobieństwo że na
początku stycznia tą poradnie przeprowadzimy.
Radny Janusz Michalak - a chciałbym się zapytać z jaką data była podpisana ta
pierwotna umowa. I czy się nie przesłyszałem Panie Starosto że prace Wewnątrz dalej
trwają ? No to uzasadnienie powiedział bym jest niekompletne, bo uzasadnił Pan, że
potrzeba cztery dni ciepła żeby elewację zewnętrzną zrobić a wewnątrz prace trwają.
Więc zapytam jeszcze raz: kiedy została podpisana pierwotna umowa i kiedy miała być
zakończona pierwotna inwestycja.

Starosta Krzysztof Figat - inwestycja miała być pierwotnie zakończona do końca
roku. Umowa, poprosimy zaraz dyrektor Miksa przyjdzie i przedstawi konkretnie, w
którym dniu była podpisana. Natomiast tu chodzi o elewację zewnętrzną.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - czy są jeszcze jakieś pytania do tego co
zostało powiedziane?
Radny Janusz Michalak - to znaczy są wątpliwości, bo na którejś z komisji padało
pytanie i ja pamiętam taki termin 17 grudnia. No być może się mylę. Do czasu kiedy
Pan Dyrektor don nas dotrze to może jeszcze uzupełnię czy specyfikacja i umowa.
Specyfikacja najpierw a później umowa czy przewidywała przedłużenie terminu ze
względu właśnie na coś.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos – myślę, że poczekamy na Pana Dyrektora.
Starosta Krzysztof Figat - poczekamy na Pana Dyrektora. Pan Dyrektor wyjaśni nam
tę sytuację.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - czekamy na Pana Dyrektora. Było pytanie,
więc musimy poczekać.
Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa - witam Szanownych Radnych.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - panie Michalak proszę powtórzyć pytanie,
bo Pan Dyrektor nie bardzo wie o co chodzi.
Radny Janusz Michalak - a nie szkodzi Panie Dyrektorze. Bardzo przepraszam, że
musiał Pan przyjechać gdzieś z terenu, ale nie było by pytanie gdyby była odpowiedz
na Komisji Budżetowej. Ja zapytałem o termin kiedy została podpisana umowa na ta
inwestycję, bo oczywiście nie mam zastrzeżeń co do tego, że nie można wykonywać
tych czynności na zewnątrz. Zresztą pytałem kiedyś Pana jak i sam sugerowałem że to
nie powinno się robić teraz na tak zwanego wariata, bo nic z tego nie wyjdzie, bo
spadnie nam na wiosnę. Nie mniej jednak ten termin o tyle jest dla mnie ważny, bo
jeżeli ktoś podpisuje, nie wie kiedy, ale podpisuje takie zobowiązanie to powinien
wiedzieć i od tego zacząć żeby starać się wyrobić a drugie pytanie było takie w
terminie tym umownym, a drugie pytanie czy specyfikacja przewidywała taką
możliwość bez ewentualnie naliczania jakiś kar.
Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa - tak odpowiadam najpierw. Umowa została
zawarta 12.10.2012 roku. Były przesłanki w umowie odnośnie przedłużenia czy aneksu
do umowy wynikające z warunków atmosferycznych. Wiadomo że wchodziliśmy w
sezon nie budowlany, w sezon zimowy i trzeba było się z taką możliwością liczyć i

taka możliwość była przewidziana. Ponieważ warunki rzeczywiście były trochę
zmienne i już w którymś momencie uniemożliwiły wykonanie robót zewnętrznych, w
związku z tym inspektor nadzoru zabronił wykonywania robót i to było jak gdyby
przesłanką do tego żeby wystąpić do zarządu o przesunięcie terminu wykonania tych
robót. Pierwszy termin przewidywał 15 grudnia.
Radny Janusz Michalak - w takim razie zadaje się to uzupełniające pytanie aktualnie,
ponieważ Pan Starosta stwierdził że odbywają się dalej prace wewnątrz, więc one
powinny być już zakończone chyba.
Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa - jest taka sytuacja ponieważ nie było
możliwości rozdzielenia tych robót na roboty zewnętrzne i wewnętrzne z związku z
tym termin został przesunięty.
Radny Janusz Michalak - znaczy to tak skonkluduje, zima uratowała wykonawcę,
tak.
Dyrektor Wydziału AB Tadeusz Miksa - no można tak powiedzieć, przy czym no
trzeba założyć że wykonawca decydując się i czytając specyfikację był świadom jaka
jest sytuacja i złożył jasną deklarację podpisując umowę ze wszystkimi
konsekwencjami że jest w stanie to wykonać w określonym terminie. Także w zasadzie
powinien przewidzieć konsekwencje, pomogła mu trochę zima.
Radny Janusz Michalak - Dziękuję, dziękuję już nie kończmy.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 12
przeciw
-7
wstrzymało się - 1
podjęli uchwałę Nr XXXIII/ 221/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 /Zał. Nr 3/.
Radny Janusz Michalak - mogę zapytać kto był przeciw, bo na to wygląda że
ja pytałem i ja byłem przeciw. Ja się wstrzymałem.
Ad. pkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012
rok.
Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman - pani Przewodnicząca, Wysoka Rado otóż
do przedstawionego projektu Uchwały zostały wprowadzone zmiany, które były

omówione szeroko na Komisji Budżetu. Pierwsza zmiana polega na zmniejszenie
wartości zadania pod nazwą Droga nr 27 14E w miejscowości Kompina wymiana
poszycia mostu o kwotę 500 zł i jednoczesne zmniejszenie po stronie dochodów, jak
również zmniejszenie zadania o 10 tys. zł na Droga nr 27 50 w miejscowości
Bobrowniki. Jest to kwota, która była wyasygnowana z Urzędu Gminy Nieborów i
kolejna zmiana dotyczy „Zmniejszenie wartości zadania, docieplenie ścian i stropów
oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w
Łowiczu”. Wojewoda wyasygnował 35 tys. 500 zł na to zadanie i propozycja jest aby
również ze stroni powiatu dołożyć 11 tys. zł na realizację tego zadania. Środki
pochodzą z rezerwy ogólnej. Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmian w budżecie Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok wraz z autopoprawką.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XXXIII/ 222/2012 w sprawie w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok /Zał. N 4/.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Starosta Krzysztof Figat - w imieniu Zarządu chciałbym zgłosić kandydatów do
komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu. Komisję w następującym składzie: Michał Śliwińskiprzewodniczący komisji, przedstawiciel Powiatu Łowickiego;
Irena Kolos –
przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Dariusz Kosmatka – przedstawiciel Powiatu
Łowickiego; Krzysztof Janicki – przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Mieczysław
Szymajda – przedstawiciel Powiatu Łowickiego;
Dariusz Trepto – lekarz,
przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Jolanta Kępka – przedstawiciel Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Radny Marcin Kosiorek - ja mam pytanie, czym kierował się zarząd powołując taki a
nie inny skład spośród członków powiatu i w jaki został sposób wyłoniony lekarz do
tej komisji. Były jakieś kryteria zewnętrzne, czy coś ustaliliście między sobą.
Starosta Krzysztof Figat - kierowaliśmy się zasadą, że będzie to Zarząd Powiatu
Łowickiego w sytuacji takiej, że Starosta podpisuje umowę z nowym dyrektorem,

zaproponowaliśmy to miejsce dla przewodniczącego Rady Powiatu, w tej sytuacji dla
pani Wiceprzewodniczącej jak również po rozmowach zaproponowaliśmy Panu
Dariuszowi Trepto uczestnictwo w tej komisji. Jest to przewodniczący Związków
Zawodowych.
Radny Marcin Kosiorek - czy nie było jakiejś takiej procedury, czy nie poprosiliście
panowie lekarzy, żeby z pośród siebie wybrali, tylko to była taka wasza decyzja
arbitralna, tak?
Starosta Krzysztof Figat - to jest nasz propozycja i taką propozycję przedstawiamy
radzie.
Radny Waldemar Wojciechowski - panie Starosto, nie dobrym było by, alby w tej
komisji zasiadał jeden z członków, w tej sytuacji nawet bym powiedział
przewodniczący komisji zdrowia.
Starosta Krzysztof Figat - zarząd podjął taką decyzję i taką propozycję
przedstawiamy radzie.
Radny Waldemar Wojciechowski - no ja wiem, że będzie pan przedstawiał aż do
skutku, że zarząd podjął, zarząd podjął , bo już żeśmy taki spektakl mieli ale ja pytam,
czy nie dobrym było by aby w tej komisji był Przewodniczący Komisji Zdrowia. Tak
czy nie? Krótko.
Starosta Krzysztof Figat - jeszcze raz powtarzam, to Zarząd odpowiada za pracę i
taka propozycję składamy.
Radny Janusz Michalak - to ja może zadam pytanie, czy tylko Zarząd jest
uprawniony do zgłaszania kandydatów. Nie. No więc ja myślę, że to co powiedział
Waldek może być jednocześnie zgłoszeniem pana Przewodniczącego Komisji,
podkreślam wężykiem Zdrowia Rady Powiatu Łowickiego jako przedstawiciela
powiatu, bo to nie są przedstawiciele zarządu tylko.
Radny Marcin Kosiorek - ja tak bardzo nieśmiało chciałbym zauważyć, że Zarząd
Powiatu Łowickiego nie jest niczyją prywatną własnością i mamy prawo jako radni
oraz opinia publiczna w Łowiczu znać motywację działań Zarządu. Mamy do tego
prawo, dlatego pytamy.
Radny Artur Michalak - kolejny raz panie Starosto mamy jak na dłoni zamiary
Zarządu, nieco, nie chciał bym zadawać pytań czy już Państwo się zebrali i
dokonali wyboru dyrektora przed rozpoczęciem procedury, ale chyba każdy po
składzie orientuje się jakie są intencje zarządu, i w czym został dyrektor

przywieziony. Szkoda, naprawdę szkoda tak jak pan Starosta na Komisji
Edukacji nie próbował zaangażować członków tej komisji w sprawy reformy
łowickiej oświaty tak widać, że i komisja zdrowia specjalnie Panu Staroście jest
nie potrzebna, bo nawet, podobnie jak z Komisją Rewizyjną, bo nawet nie
zechciał Pan poprosić do tej Komisji przewodniczącego, wybieranego przez nas
wszystkich. Przewodniczącego komisji zdrowia, Panie Starosto. No cóż przykra
to konsekwencja, tak jak mówicie na koniec roku i w dalszym ciągu obrazuje
sposób sprawowania władzy tak jak Pan Eugeniusz Furman podkreślił na
początku sesji używając efenizmu brak profesjonalizmu to jest najbardziej
godne określenie. Dziękuję ślicznie.
Radny Janusz Michalak - ja chciałbym zgłosić, bo rozumiem że kandydatura
Pana Krzysztofa Dąbrowskiego nie została przyjęta, zgłosić jako
przedstawiciela powiatu lekarza, nie wiem kierownika, dyrektora największego
oddziału jaki jest w szpitalu. Ktoś może powie który, nie wiem może to jest
Chirurgia, może to jest Stanisławów. Panie Starosto nie wiemy który oddział
jest największy to zadzwońmy do dyrektora zapytajmy.
Starosta Krzysztof Figat - bardzo proszę, jeśli pan radny chce kogoś zgłosić, to
proszę bardzo.
Radny Janusz Michalak - przecież nie będę zgłaszał Pana Ministra Zdrowia
panie Starosto. Może nam pomoże ktoś tutaj z obecnych i powie kto jest, bo ja
nie podchodzę do tego personalnie i nie chcę wiedzieć, nie chcę wybierać
dlatego że jest po tej stronie czy po tej stronie, tylko osobę. Zresztą uzasadnienie
takiej osoby jaka pan przedstawił czy to jest Darek Trepto, czy to jest Andrzej
Kaźmierczak czy ktoś inny z innych lekarzy powinno jakieś być, choćby z tego
tytułu żeby kiedyś nie okazało się, że nie mógł uczestniczyć bo coś tam
prowadził jakaś działalność czy posiadał jakąś konkurencyjną firmę.
Radny Wojciech Miedzianowski - szanowni Państwo ja przypomnę że tak
naprawdę wybieramy przedstawicieli powiatu w rożnych gremiach, między
innymi chociażby w kapitule czy to Róży czy Grabskiego i tam, jeśli pozwolicie
Państwo przypomnę, zasiadają różni ludzie tak naprawdę spoza okręgu rady,
radnych czy samego Starostwa Powiatowego i może tutaj też ewentualnie jeśli
można zaproponować to, rozumiem że pan Trepto był wybrany jako związek,
przedstawiciel związków lekarzy, chociaż nie wszyscy lekarze są w tym
związku to jest inna też prawda, ale też może dobrze by było pomyśleć o
przedstawicielach pielęgniarek. W końcu ten personel tam też jest dominujący,

warto było też się spytać, żeby oni wybrali spośród siebie przedstawiciela i po
prostu oni też będą pracować z tym wybranym dyrektorem, oni będą musieli
podejmować wspólnie trudne decyzje dla tego szpitala, więc myślę, że dobrze
by było żeby taki przedstawiciel w tej komisji konkursowej był.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - może w tej kwestii wypowie się Pani
Sekretarz.
Sekretarz Magdalena Pietrzak - przepraszam w jakiej kwestii?
Radny Marcin Kosiorek - żeby pielęgniarka była w komisji.
Sekretarz Magdalena Pietrzak - ale to znaczy jaki tutaj jest problem, bo
zamiast lekarza, tak? Przepis mówi, że w skład komisji wchodzi od 3 do 6
przedstawicieli podmiotu tworzącego w tym jeden lekarz i dodatkowo jeszcze
musi być jeden przedstawiciel rady społecznej ZOZ-u, na którego nie mamy
wpływu bo rada społeczna już wybrała swojego przedstawiciela. Propozycja
zarządu była żeby to było sześciu przedstawicieli a skład Pan Starosta dzisiaj
przedstawił bo na komisji zdrowia projekt był bez nazwisk, że ma być sześciu
przedstawicieli Powiatu Łowickiego.
Radny Janusz Michalak - czyli głosowanie będzie pięć do jednego tak ja Pani
Sekretarz powiedziała na jednego członka Komisji Zarząd nie będzie miał
wpływu, więc głosowanie będzie 5 do 1 tak jak mi się coś wydaje z nowym
dyrektorem oczywiście.
Radny Marcin Kosiorek - co z tą pielęgniarką?
Sekretarz Magdalena Pietrzak - jeśli mogę tylko jeden aspekt tej sprawy, jeśli
byśmy zgłaszali kandydaturze jednej osoby to musimy mieć zgodę tej osoby.
Więc tak czy siak…..
Radny Janusz Michalak - to poprosimy o 10 minut przerwy. Dowiemy się
który oddział jest największy, czy kierownik tego oddziału zgadza się . Jeśli nie
to zapytamy drugiego w kolejności, trzeciego i tak do skutku. Pewnie któryś się
zgodzi . No więc powiedziałem że do skutku. Nie chciał Pan słuchać to tak jest
WICEPRZEWODNICZĄCY RPŁ I.KOLOS OGŁOSIŁA 10 MINUTOWĄ
PRZERWĘ W OBRADACH XXXIII SESJI RPŁ
WICEPRZEWODNICZĄCY RPŁ I.KOLOS WZNOWIŁA OBRADY
XXXIII SESJI RPŁ

Radny Janusz Michalak - chciałbym zgłosić kandydatów do komisji w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu. Komisję w następującym składzie: Michał Śliwiński- przewodniczący
komisji, przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Irena Kolos – przedstawiciel Powiatu
Łowickiego; Dariusz Kosmatka – przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Krzysztof
Dąbrowski – przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Mieczysław Szymajda –
przedstawiciel Powiatu Łowickiego; Andrzej Sobieraj – lekarz, przedstawiciel Powiatu
Łowickiego; Jolanta Kępka – przedstawiciel Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.
Kandydaci do składu Komisji Konkursowej zgłoszeni przez Starostę Łowickiego
wyrazili zgodę na kandydowanie do tej komisji
Radny Krzysztof Dąbrowski wyraził zgodę na kandydowanie do komisji
konkursowej.
Andrzej Sobieraj – w telefonicznej rozmowie z Wiceprzewodniczącą RPŁ Ireną
Kolos wyraził zgodę na kandydowanie do tej komisji
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
-8
przeciw
- 12
wstrzymało się - 0
odrzucili propozycję składu osobowego kandydatów do komisji w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu zgłoszonej przez Radnego Janusza Michalaka
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób/:
za
- 12
przeciw
-8
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XXXIII/224 /2012 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 5/ (propozycja ZPŁ).
Radny Marcin Kosiorek - ja tylko, jeśli mogę, chciałbym dwa słowa na temat
tego głosowania. Chciałbym przypomnieć opinii publicznej, bo nie Państwu
sprawującym władze bo to nie mam sensu, że gdy powoływaliśmy poprzedniego
dyrektora były przeprowadzone szerokie konsultację. Konsultację również bez
pominięcia wszystkich pracowników szpitala. Nie była to nasza decyzja, za
wszelką cenę dociskana kolanem, tylko decyzja przemyślana, zresztą Pan

Starosta poprzedni poprosił lekarzy również tutaj o pomoc. Nie było to
arbitralnie narzucone z góry, nie przywoziliśmy nikogo w niczym. Chciałem
tylko to zaznaczyć opinii publicznej, żeby miała porównanie w jaki sposób
sprawujecie władzę. Dziękuję bardzo.
Radny Waldemar Wojciechowski - panie starosto ja mam do pana pytanie
„Czy wie Pan coś na temat pełniącego obowiązki dyrektora szpitala?”.
W kuluarach dowiedziałem się, że zakupił już sobie laptop i komórkę nową. Czy
mógł takie posunięcie zrobić, jeśli jeszcze nie jest dyrektorem?
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - czy możemy to rozpatrzyć kiedy
indziej?
Radny Waldemar Wojciechowski - ale jesteśmy w tematyce szpitala, Panie
Michale nie kneblujcie nam ust.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - ale jesteśmy w innym temacie.
Radny Waldemar Wojciechowski - to jest Powiat Łowicki a nie Państwa
prywatne mieszkanie, albo podwórko.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - rozpatrzmy to w sprawach różnych,
bo w tej chwili mamy konkurs a nie.
Radny Artur Michalak - jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli dwa zdania
podsumowujące. Podtrzymuje te swoje pytanie, które chciałbym zadać Panu
Staroście, zaraz pan Michał Śliwiński mnie zakrzyczy że teraz nie czas i
miejsce, w kontekście tego co się działo w tym tygodniu na Komisji Rewizyjnej,
w kontekście nie wybrania Pana Krzysztofa Dąbrowskiego jako
przewodniczącego Komisji Zdrowia do tej komisji i w kontekście pomijania
Komisji Edukacji w konsultacjach na temat oświaty łowickiej. Ja chciałbym
zapytać jasno i wyraźnie po co to Panu Staroście są te nasze komisje?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński - to znaczy tak, jeśli mogę, bo tak w
pierwszym czytaniu jak składał przewodniczący wniosek do porządku obrad to
akurat często podała moja osoba i tutaj pragnę wyjaśnić że ja uczestniczyłem
faktycznie w poprzednich komisjach rewizyjnych, byłem członkiem i
wielokrotnie spotykaliśmy się ze strony zarządu z utrudnieniami w pracach
tylko że nikt z naszych członków no nie obrażał się tak jak dziecko w
piaskownicy i zabieram zabawki i wychodzę, wręcz przeciwnie żebyśmy

przestali pracować to była zmiana Uchwały Powiatu jeśli chodzi o skład komisji
i jednego z naszych kolegów trzeba było „wyciąć”.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - dziękuję. Zwrócił mi tu uwagę
kolega, że sprawy różne będą trochę później więc bardzo proszę
Radny Artur Michalak - ale mimo wszystko Pani przewodnicząca odpowiem
Panu Michałowi, jeśli można. Panie Michale na szczęście są protokoły z
posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Nikt nie kwestionował ani nikt nie kneblował
Panu ust. Wszystkie wasze wnioski przechodziły większości głosów, jak nie
jednogłośnie. Teraz nie pamiętam dokładnie, wszystkie życzenia wasze, pana
Pawła Bejdy były spełniane i nikt nie próbował niczego zamiatać pod dywan.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos - przechodzimy proszę Państwa do
głosowania. Nie jeszcze Pan Starosta.
Starosta Krzysztof Figat- myślę, że od razu żeby zbytnio nie przedłużać, Panu
Arturowi Michalakowi chcę powiedzieć że jeżeli chodzi o oświatę to
przewodniczący komisji oświatowej jest członkiem zarządu. Myślę że
uczestniczył czynnie we wszystkich pracach, więc tutaj nie bardzo rozumiem tej
sugestii, natomiast czy to dobry wybór czy to zły. Ja chce powiedzieć tylko tyle
że to Zarząd Powiatu odpowiada i będzie za to rozliczany. Pozwólcie Państwo,
że chcemy prowadzić to w ten sposób i prowadzić ku zapewnienia
bezpieczeństwa powiatu. Czy pan dyrektor kupił nową komórkę i laptopa. Nie
wiem. Dowiem się i panu Radnemu Wojciechowskiemu odpowiem w
najbliższym czasie, a być może nawet do końca sesji, jeżeli to będę wiedział.
Natomiast myślę że są to narzędzia pracy, które są wymagane. Można
ewentualnie nie kupić jeszcze paru innych rzeczy i też funkcjonować.
Radny Waldemar Wojciechowski - powiedział Pan, Panie Starosto że za
wszelką cenę staracie się zapewnić bezpieczeństwo, czy mam rozumieć że gdy
dyrektorem był pan Andrzej Grabowski tego bezpieczeństwa nie było.
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
2012 rok.

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt uchwały RPŁ
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z
dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2012 rok.
Opinii Komisji Budżetu – pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób, głosowało
19 radnych, nieobecny R. Malesa/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XXXIII/ 225 /2012 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok
/Zał. Nr 6/.
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
Łowickiego na 2013 rok.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt uchwał RPŁ w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu Łowickiego na 2013 rok.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób, głosowało
18 radnych, nieobecny R. Malesa, E. Furman/:
za
- 17
przeciw
- 1
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XXXIII/ 226 /2012 w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu Łowickiego
na 2013 rok /Zał. Nr 7/.

Radny Zbigniew Kuczyński - ja byłem przeciw i nawet mogę powiedzieć
dlaczego, bo materiał jest nieścisły.
Sekretarz Małgorzata Pietrzak - nie, ta są wszystkie apteki, które dochowały
wszystkich procedur przy tworzeniu bądź przy likwidacji, tj. po zasięgnięciu
opinii samorządu aptekarskiego, oni mają informacje na bieżąco. My nie mamy
wpływu na to, że ktoś rozpocznie procedurę likwidacyjną bądź nie.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos przedstawiła projekt uchwały RPŁ w
sprawie uchwalenia planu pracy RPŁ na 2013 rok.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób, głosowało
18 radnych, nieobecny R. Malesa, E. Furman/:
za
- 14
przeciw
-0
wstrzymało się - 4
podjęli uchwałę Nr XXXIII/ 227/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy RPŁ
na 2013 rok /Zał. Nr 8/.
Ad. pkt 14
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.
Radny Artur Michalak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pani
Przewodnicząca, Wysoka Rado, każdy miał okazję zapoznać się z tym
dokumentem. Komisja Rewizyjna przyjęła dokument jednogłośnie, bez żadnych
uwag. Przepraszam, drobne korekty były i te korekty zostały naniesione. Każdy
z Państwa ma je przed sobą, jeśli jest życzenie to oczywiście przeczytam /Zał.
Nr 9/.
Radny Jacek Chudy, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok /Zał. Nr 10/
Radny Krzysztof Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki
Społeczne, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przedstawił
plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społeczne, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na 2013 rok /Zał. Nr 11/. Radni przyjęli

kosmetyczne zmiany, po tym wszystkim komisja pozytywnie zaopiniowała plan
pracy komisji, w związku z tym pozytywnie plan pracy rozpatrzono.
Radny Janusz Michalak - ja chciałbym zapytać, bo ja będę pretendował do tej
komisji, czy na każdym spotkaniu będzie omawiana sprawa ZOZ-u.
Radny Krzysztof Dąbrowski - pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tu radny
Wojciechowski parę minut wcześniej powiedział czy po prostu ta komisja
zdrowia będzie potrzebna. Ja się tam nie obrażam, czy jestem członkiem komisji
do wybrania dyrektora, bo wiadomo jaka jest polityka i tak musi być. Jak ja
tylko to wszystko widzę, ale komisja będzie pracowała. Na pewno będzie się
zajmowała bieżącymi sprawami szpitala i na pewno nowy dyrektor, ta osoba,
czy inna, czy jeszcze jakaś inna, na pewno będzie uczestniczyła na każdym
posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Starosta Krzysztof Figat - pani Przewodnicząca, Szanowni Radni bardzo
proszę Panią Przewodniczącą, żeby mnie w tym momencie zwolniła z dalszych
części obrad, ponieważ jeszcze czeka mnie wyjazd. Natomiast sprawozdanie z
Posiedzenia Zarządu i wszelkie rzeczy w imieniu Zarządu poprowadzi Pan
Wicestarosta. „Wesołych Świat”
Radny Mieczysław Szymajda, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji przedstawił plan pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji na 2013 rok /Zał. Nr 12/. Został
zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie.
Radny Jerzy Wolski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska na 2013 rok. /Zał. Nr 13/.
Ad. pkt 12
Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za
2012 rok.
Radny Artur Michalak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok /Zał. Nr 14/
Radny Jacek Chudy, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2012
rok /Zał. Nr 15/.

Radny Krzysztof Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przedstawił
Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2012 rok /Zał. Nr 16/.
Radny Mieczysław Szymajda, Przewodniczący Komisji Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży i Promocji
przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki Młodzieży i Promocji za 2012 rok /Zał. Nr
17/.
Radny Krzysztof Dąbrowski - to znaczy ja jeszcze dodam, reasumując
wypowiedzi, komisja tylko z jednego się nie wywiązała. Nie zaopiniowała po
prostu odwołania Pana Dyrektora i nie zaopiniowała komisji konkursowej do
wywołania dyrektora szpitala. Przepraszam bardzo.
Radny Jerzy Wolski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska za 2012 rok /Zał. Nr 18/.
Ad. pkt 16
Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski jako
kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
Inspektor Wydziału OS T. Wicher przedstawiła projekt stanowiska Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski jako kraju wolnego od
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
Radny Marcin Kosiorek - ja tylko w kwestii formalnej, ponieważ zaczynamy
to stanowisko od słów, że popieramy stanowisko sejmiku wojewódzkiego,
dobrze by było żebyśmy zapoznali się z tym stanowiskiem, bo rozumiem że
jakieś tam było przegłosowane, prawda.
Inspektor Wydziału OS T. Wicher odczytała stanowisko Sejmików
Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie zachowania
Polski jako kraju wolnego od Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
/Zał. Nr. 19/

Członek ZPŁ Michał Śliwiński:Ja będę, z uporem maniaka, powtarzał że to nie
jest rola Radu Powiatu żeby zajmować stanowisko w takiej kwestii, oczywiście
też powiem dlaczego. Ja jestem przeciwnikiem takiego stanowiska bo tak
naprawdę trzeba stworzyć alternatywę dla polskiego rolnictwa żeby można było
zakazać używania GMO. Proszę znaleźć mi gospodarstwo na terenie powiatu
łowickiego, produkujące trzodę chlewną, które nie stosuje soi. Soja jest
modyfikowana genetycznie. Większość kukurydz, które są uprawiane na terenie
powiatu łowickiego też jest modyfikowana genetycznie. Ja sobie zdaję z tego
sprawę, że teraz ktoś powie tak kiedyś były odmiany, które świetnie rosły i nie
były genetycznie modyfikowane. Tak, ale całkowicie był inny rozkład opadów i
można było faktycznie uzyskać dobry plon jeżeli chodzi o masę zieloną
kukurydzy. Jestem za tym żeby można było zakazać oczywiści GMO, ale w
całym świecie. Jeżeli w tym kierunku będziemy szli, wtedy będziemy
konkurencyjni dla rolników spoza Polski a jeżeli to będzie tylko w Polsce to
może się okazać że faktycznie nie wytrzymamy tego ekonomicznie.
Radny Waldemar Wojciechowski: Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo,
mądre są słowa Michała, które powiedział ale ja wcześniej prosiłem również o
stanowisko RPŁ o Wspólną Politykę Rolną. Wtedy mogliśmy to zrobić. Gdyby
Pan Premier Tusk w Brukselii, kiedy była nasza rezydencja, nasze pięć minut w
Unii walczył o to może nie tylko GMO, ale i inne sprawy potoczyłyby się w
innym kierunku. Natomiast kiedyś, od czegoś trzeba zacząć. Czy jest na tej Sali
ktoś kto mi odpowie, dlaczego dziś zgony ludzkie są tak w młodym wieku, bo
kiedyś ktoś to zaniedbał i nie wprowadził odpowiednich przepisów. Dlatego
może zacznijmy, co nam szkodzi, co tracimy. Ja wiem że soja, ale soje można
zastąpić łubinem, można może nie w 100%, ale można dlatego nie mówmy że
nie ma możliwości. Nie podjęliśmy tutaj stanowiska w sprawie multipleksu
telewizji Trwam, a co nam szkodziło, nic. Niby jesteśmy w 100% katolikami, i
gdzie ten katolicyzm się przejawia wśród nas. Bardzo dużo to ma wspólnego, bo
jeśli coś podejmujemy to podejmujmy i walczmy o tę Polskę a przynajmniej o tą
naszą małą ojczyznę Powiat Łowicki. Panie Jurku, bo Pan z rolników żyje i
Panu też na tym powinno zależeć bo za chwile będziemy likwidować wszystkie
dziedziny produkcji w rolnictwie. Pan jako lekarz weterynarii wie co się dzieje
w stadach krów, wie co się dzieje w stadach świni, w kurach, wszędzie i za
chwile nie będziemy mieli co produkować. Wszystko nam przywiozą z zachodu,
wszystko nam wmówią. Otwórzcie oczy i patrzcie na to realnie.

Radny Krzysztof Dąbrowski: Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Moi
Drodzy tu kolega Michał mówił, że już mamy GMO. Być może, że już mamy
GMO i te różne rzeczy jakie są, bo prawdopodobnie w naszym kraju to już
mamy dużo rzeczy, o których może do końca nie wiemy, ale w tym stanowisku
prawdopodobnie chodzi o to żeby zminimalizować GMO, jeśli takie jest i żeby
takie sygnały pójdą z do dołu, do góry to mi się wydaje, że można to
zminimalizować bo inaczej będą to problemy i dla ludzkiego życia też.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: Ja będę się upierał, bo tutaj Waldku mówisz,
że rolnictwo zostanie zlikwidowane, właśnie przez to że nie wytrzymamy
konkurencji, jeżeli nie będziemy mogli stosować GMO. I teraz mówienie o tym
,że ludzie coraz częściej umierają. Średnia życia się wydłuża, bowiem może pół
żartem, dzięki temu że ustawa odnośnie wieku emerytalnego została wydłużona,
najwięcej od osób odchodzi w pierwszy rok po emeryturze i tutaj dzięki tej
ustawie będziemy żyć jeszcze dłużej.
Radny Waldemar Wojciechowski: Nie mogę, miałem tego nie mówić, ale
powiem. Szanowni Państwo, to dlaczego jest tak dobrze, to jest tak źle na
świecie i wszystko co jest wyprodukowane prze polskich rolników w małej
części zostaje w Polsce tylko idzie na zachód. Tam czekają na naszą żywność
dlatego, że Polska jest najmniej obciążona tymi wszystkimi rzeczami
niedobrymi, chemią nie chemią, wszystkim. Pozwólcie 1990 roku byłem w
Austrii tam wówczas stosowało 16,5 kg herbicydów na hektar gdzie u nas wtedy
stosowało się 3,5 kg na hektar. Dlatego brońmy to co nasze dobre, a przysyłają
nam, przepraszam, zdechlizne, która się rozpływa jak dodamy coś do tego, żeby
coś przerobić. Brońmy tego.
Radni w głosowaniu jawnym /od 17.12.2012 roku RPŁ liczy 20 osób, głosowało
18 radnych, nieobecny R. Malesa, E. Furman, K. Figat/:
za
- 12
przeciw
-2
wstrzymało się - 2
przyjęli stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zachowania Polski
jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) /Zał.
Nr 20/.
Ad. pkt 17
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.

Wicestarosta Dariusz Kosmatka – przedstawił sprawozdanie Starosty
Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami /Zał.
Nr 21/.
Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, czy była rozpatrywana
sprawa na Zarządzie schetynówki na Gminie Kocierzew, jeśli tak to czy było
głosowanie, jeżeli tak to jakim stosunkiem głosów.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka Nie było rozpatrywanej.
Radny Waldemar Wojciechowski: Nie było. A czy Zarząd zajmował się
drogą, o którą cały rok przypominałem. Dokończenie drogi WejsceKonstantynów.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Oczywiście że tak. Nawet była wycieczka na
tę drogę,
Radny Waldemar Wojciechowski: Jaka decyzja.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Na razie nie ma, jeśli jakieś środki się
pojawią, ta droga ukaże się w budżecie.
Radny Waldemar Wojciechowski: Czy zostało to zapisane w protokole?
Dobrze.
Radny Artur Michalak: Pani Przewodnicząca mam problem czy ten temat
podnieść przy sprawozdaniu Pana Starosty ale prosiłem na komisji edukacji
Pana Starostę o przygotowanie raportu szanownej komisji, która przez dwa
tygodnie tak pilnie zajmowała się reformą naszej oświaty. Pan Starosta
powiedział, że takowego raportu nie dostaniemy, natomiast obiecał, że
przygotuje na tę sesje wnioski Pana Talarowskiego. Poprosił bym w związku z
tym te wnioski. Jednak będę się upierał, żeby ten raporty nad którym pracował
Pan Talarowski był również do wglądu myślę że nie tylko pobieżnego.
Chcielibyśmy poznać szczegółowo efekty pracy Pana Talarowskiego. To tyle,
dziękuję.
Radny Zbigniew Kuczyński - a ja mam pytanie do radnego Pan Artura
Michalaka, mogę Pani Przewodnicząca, bo tak w podstawie mówi że miał, a
będzie się upierał o to nad czym pracowała, czyli nie tylko wnioski ale
rozumiem cały raport. A co będzie jeżeli go Pan nie dostanie? Pan zrezygnuje z
mandatu radnego?

Radny Artur Michalak: Wydaje mi się, że to nie jest jakiś dokument, który że
my jako radni, wydaje mi się pani przewodnicząca, że mamy prawo do analizy
każdego dokumentu, który zostanie stworzony w starostwie, dlatego mam
nadzieję że jednak w przepływie emocji Pan Starosta tylko powiedział że nie
przedstawi nam tego raportu, a jedynie wnioski. Jeśli są te wnioski to poproszę a
jeśli nie to czy mógłbym prosić w jak najszybszym czasie. W najszybszym, tzn.
naprawdę nie miesięcznym czy dwumiesięcznym abyście Państwo przekazali
nam opinie w piśmie będę zobowiązany, dziękuję.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Panie radny, więc wniosków jest 9. Ja je w
skrócie mogę przeczytać ale Pan Talarowski zostanie zaproszony na Komisję
Edukacji, bo nawet chciał przedstawić sam. Cały ten materiał jest dość
obszerny.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: odczytał wnioski /Zał. Nr 22/
Radny Marcin Kosiorek: Ja ma takie pytanie o tej algorytm, to o co rozchodzi
się?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Będzie Pan Starosta to się proszę zapytać.
On to pisał.
Radny Marcin Kosiorek: Ale ja nie wiem.
Radny Krzysztof Dąbrowski: W kwestii formalnej mogę się zapytać o coś?
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, ja fachowcem w dziedzinie oświaty nie
jestem, ale z tego co się tu przysłuchuję to co przedstawił te punktu Pan
Wicestarosta odniosłem wrażenie jakby w dziedzinie edukacji był jakiś straszny
bałagan. Ja nie wiem, pani dyrektor, widzę że jest Pani dyrektor, mogła by się
ustosunkować do tych punktów które przedstawił Pan Wicestarosta, bo nie
wiem, to są tak proste rzeczy że pracownicy z Wydziału Edukacji z tymi
rzeczami sobie radzą, bo jeśli sobie nie radzą to coś jest inaczej. I następne
pytanie czy Pan Talarowski to społecznie pracuje czy ma wynagrodzenie? A
jeśli ma to cz dalej będzie miał wynagrodzenie, bo te parę punktów
podejrzewam że normalny pracownik Wydziału Edukacji mógłby opracować.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Pan Talarowski został zatrudniony na
umowę zlecenie na dwa miesiące, za najniższą krajową 500 zł. Za jeden miesiąc
500 i za drugi miesiąc.

Radny Marcin Kosiorek: Te wnioski padały też na radzie niektóre, to nie
trzeba było Pana Talarowskiego zatrudniać.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Chciałbym, żeby do tego Pani dyrektor się
ustosunkowała.
Radny Waldemar Wojciechowski: W takim układzie ja mam pytanie,
właściwie do pani Dyrektor „czy bez tych wniosków oświata w powiecie
łowickim nie funkcjonowała by normalnie?” Pani powie szczerze. Bo uważam,
że na tych wnioskach właśnie jest oparta praca oświaty, bo gdyby tego nie było
to by i oświaty nie było w Powiecie Łowickim, no ludzie, stracone pieniądze na
tego człowieka, a miały być oszczędności.
Radny Artur Michalak: Pani Przewodnicząca ja tylko się przychylę do
wniosku Pana Krzysztofa Dąbrowskiego i też z niecierpliwością oczekuję na
odpowiedz Pani Dyrektor. Dziękuję za wkład w raport, jednak będę Panie
Wicestarosto optował za tym żebyśmy mogli zapoznać się z materiałami, które
przygotowywał Pan Talarowski i na podstawie, których stworzył te błyskotliwe
wnioski. Jeszcze taka mała dygresja, bardzo się cieszę że Pan Starosta został
odwiedziony od pomysłu stworzenia tutaj placówki finansowej, oddzielił
placówki. Jak zapewnił na Komisji Edukacji w najbliższym czasie zmian nie
będzie. Tak samo bardzo dziękujemy za to że nie zostaną w najbliższym czasie
szkoły likwidowane bądź też przenoszone, tak jak to było zamiarem na początku
roku; Liceum Ogólnokształcące do Pana Sałajczyka, później Ekonomik i tak
dalej, i tak dalej. W każdym razie bardzo się cieszę że w najbliższym czasie
będzie funkcjonowała w łowickim powiatowym oświacie statusowo. Dziękuję.
Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja mam prośbę do kolegów żeby
nie wywoływać jednak Panie Dyrektor, bo może się dla niej źle skończyć, a
myślę, że po prostu ten raport obraża ja tak jak i nas, i lepiej żeby się nie
ustosunkowywała.
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam prośbę do Zarządu, jak Zarząd się
ustosunkował do tych punktów? Czy miał już czas zapoznać?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: Jeżeli mogę, nie czytaliście. To znaczy, tak,
nie wszyscy znają tego raportu. Będę chciał, żeby faktycznie wszyscy Radni
zapoznali się z tym raportem. Powiem tak, jest przygotowany naprawdę
rzetelnie. To nie jest wyrzucone tylko pod kątem zastrzeżeń do ostatniego
Zarządu, tutaj jest naprawdę długo wieloletnia obserwacja oświaty. Ona sięga

też początków w ogóle Powiatu Łowickiego, i to śmiać się można, tutaj Marcin
śmiać się możesz, byłeś odpowiedzialny za oświatę przez pół roku i też
naprawdę nikt nic w tej temacie nie zrobił.
Radny Marcin Kosiorek: Nie kłam.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: To co mówiliśmy na samym początku,
dotykania się oświaty, że to nie jest. Można powiedzieć, że to jest problem
obecnego Zarządu, ale Tak naprawdę każdemu kto przejmie władzę po 14 roku,
jeżeli nic nie zrobimy z oświatą, to może okazać się tak że nie dostaniemy
większych pieniążków z budżetu Państwa, to okaże tak się że nie będzie nas stać
żeby utrzymywać w obecnym stanie szkołę i będziemy musieli zamykać jedną,
drugą, trzecią. Nie ważne kto wtedy będzie podejmował taką decyzję, czy my
czy wy, to jest nas wspólny problem tak naprawdę przyszliśmy, może być
razem. Poszliśmy w tym kierunku i ja tu powiem swoje stanowisko, co mówił
Starosta, powiem tak jeszcze do końca Zarząd nie wypracował stanowisk. Ja
powiem swoje stanowisko, ja byłem praktycznie za wersją łączenia tych szkół,
zmniejszania ilości liceów w Powiecie Łowickim. Tak naprawdę kształcimy
osoby, które wychodząc po maturze nie mają żadnego zawodu. Myśląc
perspektywicznie o gospodarce Powiatu Łowickiego, czym więcej będzie
zawodowców zaraz po szkole średniej to też będzie stwarzało perspektywę do
tego żeby powiat łowicki się lepiej rozwijał i to będzie zależało każdemu: i
powiatowi łowickiemu, i miastu Łowicz, i każdej gminie bo tak naprawdę ktoś
musi zapracować na to żeby pieniążki do budżetu wpłynęły. Takie ośmieszanie i
rzucanie haseł pod media jest bardzo fajne, ale to jest bardzo poważna sprawa.
Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: Ja może powiem tu Panu Arturowi
Michalakowi, to nie były stanowiska Zarządu tu przenosimy szkołę, tu
likwidujemy, tu łączymy to były stanowiska prasowe. Nie wiem kto to takie
stanowiska podał do prasy i kto mówił i to wszystko na ten temat. Jak będzie
stanowisko konkretne Zarządu to na pewno wszyscy się o tym dowiecie, a pana
panie Arturze poproszę o to żeby Pan przygotował stanowisko, jak Pan widzi
oświatę, działanie światy tu w Powiecie Łowickim na następną komisje bo
powiem tak jest, może pan się nie wcinać to dokończę.
Radny Artur Michalak: Jeszcze nic nie powiedziałem.
Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: No już Pan powiedział.
Radny Artur Michalak: Nie jeszcze nic.

Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: Cały czas pan mówi i życzę Panu zdrowych i
wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Radny Artur Michalak: Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, dziękuję Panie
Wojtku, jeśli Pan Krzysztof przed złożeniem życzę na komisji powiedział, że
karą dla głupoty jest bicie piany polityczną. Za życzenia bardzo dziękuję,
oczywiście również Panu składam wszystkiego co najlepsze i życzę całemu
Zarządowi więcej rozsądku w podejmowaniu decyzji , to po pierwsze jak mnie
pan Krzysztof Janicki przyjmie w skład Zarządu to wtedy przedstawię swój
program łowickiej oświaty. Na razie tu życzymy sobie od kilkunastu tygodni,
abyście Państwo chociaż nas zapraszali na jakiekolwiek spotkania z dyrektorami
i też nie wdaje nam się tego wymóc. To tyle, dziękuję.
Radny Wojciech Miedzianowski – Ja tak korzystając z okazji tego zamieszania
i udostępniania dokumentów, to powiem tak Panie Arturze, to musi się Pan
uzbroić w cierpliwość co do pozyskania jakiegokolwiek dokumentu tutaj. Ja już
proszę od ponad pół roku o protokół RIO i nie mogę tego raportu jakby dostać i
spokojnie przeczytać. Prosiliśmy również o opinię Pana Doktora Budzisza,
bodajże, który wydał opinie na temat odwołania Pana Dyrektora szpitala,
również wykonaną za pieniądze Powiatowe, również nie otrzymaliśmy. I dobrze
by było, żeby te dokumenty w końcu zaczęły docierać i żebyśmy w końcu
zaczęli wspólnie dyskutować o tych problemach i miejmy nadzieję, że ten raport
zgodnie z obietnicą Pana Michała dotrze do nas, spokojnie przeczytamy i
będziemy nad nim dyskutować.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński – kolego Wojtku, ten raport dostałeś będąc
jeszcze Członkiem Zarządu i dziwne jest to, że się z nim jeszcze nie zapoznałeś.
Radny Wojciech Miedzianowski – bardzo proszę, powiem na wprost i
bezpośrednio, Pani Skarbnik komu Pani przekazała protokół.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – nie przekazałam, protokół i
omawianie protokołu było jeszcze za czasu tamtego Zarządu, bo Pan starosta
Janusz Michalak podpisywał również tamten protokół. Natomiast wyniki
przyszły później, natomiast jeśli chodzi o zasady udostępniania dokumentów, to
tutaj Pani Mecenas wypowiadała opinię, no nie dozwolone jest żeby wszystkie
dokumenty dawać i kserować, bo jest jakaś taka odpowiedzialność za to,
prawda? Każdy protokół nawet z Regionalnej Izby Obrachunkowej musi
podlegać weryfikacji aby dane osobowe, które wynikają z przepisów prawa, czy
z opłaty skarbowej, czy z ochrony danych osobowych, one muszą być
zweryfikowane i dopiero ewentualnie udostępnione.

Radny Wojciech Miedzianowski – dobrze, to jeśli można prosić o
przygotowanie takiej podstawy prawnej, bo nadal nie wiemy na jakiej podstawie
się opieramy nie udostępniając tego raportu. Nawet jeśli już rozmawiałem z
Panem Starostą, bo byłem u Pana Starosty prosząc o ten protokół, gdzie
powiedział, że trzeba wykreślić, poprosiłem proszę zamazać te nazwiska, które
podlegają pod zapisy ustawy o udostępnianiu danych osobowych i proszę mi to
skserować. Wydawało mi się, że skoro te warunki zostały spełnione to nie stało
nic na przeszkodzie aby skserować ten protokół i po prostu przekazać. Także
bardzo bym prosił o te podstawy, żebym znał decyzję Zarządu co do
udostępnienia tego protokołu.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – opinia Radcy Prawnego, co do
sposobu udostępniania dokumentów jest tutaj na piśmie i tutaj można ….
Ad. pkt 18
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos poinformowała, że w okresie miedzy
sesjami uczestniczyła w:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Ad. pkt 19
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Marcin Kosiorek: ja wrócę do tej sprawy o złożenie wniosku o sesję
nadzwyczajną, tzw. Jak pan starosta złożył rezygnację to nie mógł już jej
wycofać, to wiedzieliśmy. Natomiast ja nie rozumiem tego. A czy ja mógłbym
prosić członków Zarządu, aby przedstawili mi ten wniosek o zwołanie sesji i
pismo odwołujące, wycofujące, czy jak kol wiek to nazwiemy ten wniosek.
Gdyby ktoś z wnioskodawców mógł mi wyjaśnić o co w ogóle chodziło z tym.
Ze zwoływaniem tej sesji, z wycofywaniem.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ale mamy to zaraz przynieś?
Radny Marcin Kosiorek: Bardzo bym prosił.
Radny Janusz Michalak: Pani przewodnicząca ja mam gorącą prośbę do panie,
żeby przynajmniej terminy, ja rozumiem że sesje zwoływane nadzwyczajnie
rządzą się swoimi prawami, ale umówiliśmy się kiedyś bardzo dawno temu, że
sesje będą odbywać się w środę, w ostatnią środę. Zawsze jak ta budżetowa
wypadała staraliśmy się, żeby to była ostatnia środa przed świętami. Dzisiaj

mamy piątek. Pan Zbyszek Kuczyński musiał zrezygnować z ważnego zabiegu,
ponieważ na takiej sesji uprosiliśmy go żeby był. Zaplanował sobie na czwartek,
piątek bo myślał że już będzie po sesji. Nie dość że to piątek, to jeszcze 9 rano.
Ja naprawdę mogę mieć uzasadnione podejrzenia bo zarząd, ja wiem jak to się
odbywa to nie pani ustala. To jest normalne że Zarząd proponuje jakiś tam
termin i przewodniczący po prostu przyjmuje go, ewentualnie jeszcze konsultuje
z klubami. Zarząd wiedział, że dzisiaj o godzinie 9 zbiera się walne
zgromadzenie „ryby”. Tej tak p.o. ryba. Tak to nazwę bo i oto rozchodziło się na
poprzedniej sesji jak pytał Marcin Kosiorek. Nie jest tajemnicą, że członkiem
Zarządu w tej „rybie” jestem ja, dyrektorem biura jest Pan Wojtek
Miedzianowski. Szanowni Państwo chyba specjalnie mogę podejrzewać że
ustaliliście ten termin, żeby uniemożliwić albo tutaj obecność albo tam.
Stowarzyszenie ustaliło termin dużo wcześniej, dwa tygodnie przed, a Państwo
ustaliliście to, myśmy się dowiedzieli dosłownie na tydzień przed, w zeszły
piątek czy nawet poniedziałek. I to zgodnie z prawem oczywiście bo jest pięć
dni.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński:– jeżeli można tutaj znowu jesteśmy
podejrzewani o jakieś złośliwości. Ja bym powiedział tak „każdy mierzy swoją
miarą”, jeżeli była by to złośliwość, to miała by ona uzasadnienie jeżeli byśmy
mieli przewagę 10 11 do , jak to było w poprzednim rozdaniu i robienie sesji o
20 w trakcie wesela czy innej imprezy, także tutaj Janusz naprawdę
Radny Janusz Michalak: ja nie mówię o sesji nadzwyczajnej, tylko o tym co
żeśmy się wcześniej umówili.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: to nie jest sesje nadzwyczajne ale tutaj
terminy były wielokrotnie przesuwane i naprawdę nie było to złośliwie. Dziś nie
pasowało Staroście, jak widzicie okazało się w ostatniej chwili że musi o
godzinie 12 wyjść z sesji. Tutaj tak było to kombinowane żeby wszyscy z
naszych członków klubu też byli do końca na sesji.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, tak to jest słuszna uwaga,
dołączył bardzo bym prosiło o uwzględnianie pewnych rzeczy, ponieważ to
była sesja budżetowa a i chyba każdy z radnych ma prawo do tego żeby
dyskutować na temat budżetu powiatu na przyszły rok i owszem można było to
jakoś uwzględnić, porozumieć się, przesunąć o godzinę czasu i wtedy bez
problemy byśmy mogli uczestniczyć, a tak po prostu nawet niechcący, może
nawet przyczyna była inna, ale niestety pada, ponieważ najzwyczajniej w

świecie można było to dograć a nie zostało dograne a jak wiecie Państwo, być
może faktycznie większość jest po waszej stronie ale dyskusja na temat budżetu
zawsze jest i zawsze się dyskutuje i wyeliminowanie dwóch osób, które mogą
dyskutować na temat budżetu mogło być po waszej stronie nadzwyczajnej w
świecie przyjęte jako dobra moneta i o takie coś, nie potrzebnie być może,
zostajecie posądzeni Państwo, dlatego gorąca prośba aby na przyszłość się jakoś
dogadywać się i porozumieć się co do pewnej współpracy na sesjach i pewnie
tak samo, jak tutaj padło z ust Pana Janusza Michalaka, ustalmy te środy i tak
jak Panu Kuczyńskiemu, który planował tą środę. Wszyscy planujemy jakoś te
środy, żeby pozostać przy tych środach i organizować te sesje w środy.
Dziękuję.
Radny Waldemar Wojciechowski: ja mam pytanie do Pani Mecenas. Pani
Mecenas wniosek o nadzwyczajną sesję w wpłyną, rozumiem że musiał przejść
przez kancelarie, czy wniosek o odwołanie też musiał przeszedł przez
kancelarie? Możemy w takim razie prosić o kserokopie z księgi wpisowej, że
ten wniosek wpłyną o wycofanie?
Radny Janusz Michalak: Ja jeszcze chciałbym powrócić do sprawy ZOZ-u.
chciałbym zapytać czy będziemy mieli przyjemność poznania pana dyrektora,
nowego, pełniącego obowiązki dyrektora? Przepraszam, powtórzę też prośbę do
Zarządu żeby uczulić Pana dyrektora że póki co jest tylko p.o. i powinien w
zasadzie tylko administrować do czasu wyboru nowego czy jego na to
stanowisko, a nie zapowiadać jakieś tam wielkie zmiany, chyba że poczuł się
zobowiązany do tak wysokim wynagrodzeniem, które otrzymał. W związku z
tym chciałbym zapytać czy to prawda że pan dyrektor otrzymał wynagrodzenie
wyższe od dyrektora Grabowskiego?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: ja umowy z nim nawet nie widziałem i nie
wiem. Pan starosta podpisuje, dokładnie tak ,tylko ze ja nie wiedziałem że to
pytanie padnie, także ja musiał bym po umowę wysłać kogoś.
Radny Waldemar Wojciechowski: a ta tak w ważnych kwestiach jak
wynagrodzenie pełniącego Dyrektora obowiązki szpitala pan starosta podejmuje
jednoosobowo? Nie, kolegialnie jako zarząd cały?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: tak.
Radny Waldemar Wojciechowski: to jest dziwne trochę jak dla mnie. To są
środki publiczne.

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: dobrze by było, żeby przy tym był pan
Starost, także proszę ten wniosek przełożyć na następną sesje.
Radny Krzysztof Dąbrowski: kolego Darku mogę się o coś spytać i
sprostować, przecież ty jesteś odpowiedzialny za szpital, jako wicestarosta,
prawda? To nie jesteś w temacie? Nie wtajemniczony jesteś?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: nie pytałem o pensje pana. Skoro jest p.o.,
nie jest na stałe to mnie nie interesowało. Myślałem, że ma taką samą pensje.
Radny Krzysztof Dąbrowski: ale to już nie chodzi o to jaką ma pensje, ale
takich rzeczach nie orientujesz się , nie chcesz wiedzieć takich informacji? Na
radzie społecznej ZOZ-u dwa dni temu, członkowie tej rady z gmin pytały się o
różne rzeczy, akurat o to się nie pytali ale naprawdę o różne rzeczy i ja np. nie
umiałem odpowiedzieć bo o wielu nie wiedziałem, ale tu był kolega Wojtek i też
słyszał. Także ludzie się interesują tematami szpitala. To nie jest tak, że czy to
pensja czy inne rzeczy, czy odwołanie Grabowskiego, po prostu żeby owocna
dyskusja by
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: i bardzo dobrze, ja powtarzam że dyrektor
jest p.o. na razie, nie jest na stałe dyrektorem.
Radny Waldemar Wojciechowski: panie Starosto, może inne pytanie czy jest
Pan odpowiedzialny za Służbę Zdrowia? Czy wiadomo jest Panu że pan
pełniący obowiązki dyrektora szpitala, już zatrudnił osobę z Głowna w szpitalu?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: jedną osobę zatrudnił na najniższą krajową,
wiem o tym.
Radny Waldemar Wojciechowski: czy ta osoba musiała być z Głowna? Nie
mogła być z powiatu łowickiego? Albo dodatkowo na jakim etacie? Po co ten
etat? Skoro pan Grabowski nie widział tego etatu wcześniej i dawał sobie
świetnie radę?
Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: ja może odpowiem tak, krótko był też
pełniący obowiązki pan Dyrektor Grabowski Waldemar zatrudnił i miał takie
prawo zatrudnić zastępcę dyrektora do spraw leczniczych nie na p.o. tylko jest
dyrektorem,
Radny Marcin Kosiorek: przecież wy żeście mu kazali.

Radny Waldemar Wojciechowski: przecież Pan Starosta Figat mówił o tym.
Umówcie się i mówcie jednakowo albo nie mówcie wcale. Jeśli się nie
nadajecie to się zwolnijcie z tych stanowisk.
Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: dobrze to zwolnij się sam, bardzo dobrze.
Powiem tak nie wchodźmy w kompetencję dyrektora, chodź jest pełniący
obowiązki i my nie będziemy tam chodzili i go pilnowali, co ma zrobić tak, co
ma zrobić tak. Ma zadania konkretne, kierowaniem szpitala do czasu wywołania
konkursu dyrektora i to wszystko.
Radny Artur Michalak: ale ma panie Krzysztofie możliwość zatrudniania osób
i to wszystko. Wam chodziło o oszczędności tak, jeszcze p.o. dyrektora nie
został dyrektorem a już zatrudnia osoby, już kupuje sobie laptopy, komórki. My
zadajemy pytania, od tego jesteśmy. Proszę się za te pytania nie gniewać, to nie
nasza wina że obwołaliście dyrektora.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: dowołało go tak naprawdę prawo. Panowie o
laptopach i komórkach jeszcze nie jest pewne czy tego potrzebował, czy nie. Na
razie jest pewne że zatrudnił jedną osobę, która ponoć jest z Głowna, o tym i ja
słyszałem.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: jeżeli mogę, to tutaj padły słowa o
oszczędnościach. Ja pamiętam w drugiej kadencji Radnych Powiatu jak
dyrektorzy proponowali zbilansowanie szpitala poprzez oszczędności i
zatrudnienie personelu. Tak naprawdę jesteśmy teraz ze szpitalem w takim
położeniu, że tu nie należy szukać oszczędności co zwiększenie kontraktu i teraz
nie wiemy jaką osobę zatrudnił ale mógł się ten szpital rozwijać to trzeba
zwiększać kontrakt a nie tylko oszczędzać. Trzeba zwiększyć przychody, żeby
można było ten szpital rozwijać.
Radny Janusz Michalak: Mogę Pani Przewodnicząca, oczywiście że tak, tylko
ja pytam się i się z tobą Michał zgadzam, ale zwiększanie kontraktu nie polega
na powołaniu czy tworzeniu nowych oddziałów, tylko na wydreptaniu w
Narodowym Fundusze. Pytam się więc Panów, czy któryś z Panów był z panem
dyrektorem w Narodowym Funduszu w celu zwiększenia kontraktu?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: to jest to co powiedział pan starosta wcześniej
jeszcze jak tutaj był że pieniądze nie są tylko w Łowiczu, i to co mówisz tutaj
Janusz że jest czy był, ale nie koniecznie trzeba być, czasami można prowadzić

rozmowy, które pomogą w jakikolwiek sposób przy zmianie. Mogą być
przesłane nawet emailem, są różne sposoby rozmowy.
Radny Janusz Michalak: Mam pytanie do członków Zarządu czy ktoś był, czy
nie? Mam konkretne pytanie?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: pieniądze nie są tylko w Łowiczu, nie trzeba
gdzieś jeździć by je pozyskać.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos – odczytała wniosek o wycofanie
wniosku w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej /Zał. Nr 24/. Odpowiem zaraz
bo może ktoś zapyta dlaczego nie zostało wprowadzone. W pracy rady nie było
takiego punktu, więc nie mogliśmy tego wprowadzić.
Radny Marcin Kosiorek: ja mam pytanie w takim razie do członka Zarządu
Michała Śliwińskiego, czy on jest przedstawicielem naszym tam w tej grupie
czy nie jest? Bo nie rozumiem w ogóle tych działań. To Pan nam powinien
przedstawić to co tam się dzieje w tej grupie bo Pan jest naszym
przedstawiciele.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: tylko o spotkaniach dowiaduję się też w
ostatniej chwili, i dlatego w związku z tym że płacimy składkę koledzy podjęli
decyzję żebyśmy poprosili przedstawiciela Grupy Rybackiej.
Radny Marcin Kosiorek: ale wie Pan co się tam dzieje czy nie wie?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: ja nie wiem.
Radny Marcin Kosiorek: a wie Pan o spotkaniach
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: dzisiejsze walne spotkanie, które korygowało
mi z sesją, też w podobnym temacie jak mówił tu Michalak.
Radny Marcin Kosiorek: moment, moment ale to Pan może prosić dyrektora a
nie mnie, czy dyrektora Wydziału Architektury czy Budownictwa, czy jednostki
podległej powiatowi a nie dyrektora niezależnej instytucji. Przecież to nie jest
wasza prywatna stodoła, no ludzie opamiętajcie się trochę.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: pytałeś się więc chce, żeby Pan
Dyrektor odpowiedział na twoje pytanie.
Radny Wojciech Miedzianowski: dwie kwestie chciałem poruszyć Pani
Przewodnicząca, jeśli można. Tą kwestie tutaj informowania Panie Michale, to

był pana wybór że pan przyszedł na spotkanie sesji zamiast na walne, ponieważ
został pan poinformowany przeze mnie telefonicznie. Powiem tak ogólnie
zawsze u nas są zachowane terminy i naprawdę można wszystko sprawdzić.
Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć to, żeby już zakończyć tą Rybę, jeśli
będzie dalej kontynuacja to będę wyjaśniał, chciałbym wrócić do udostępnienia
dokumentów, ponieważ przeczytałem ta opinię co do udostępnienia tego
protokołu RIO. Jest w tej opinii powołanie ustawy o finansach publicznych oraz
na Statut Powiatu Łowickiego, a niestety nie ma ustawy o dostępie do
informacji publicznej, ja w tym trybie prosiłem. I ja bym bardzo prosił jaka jest
podstawa skoro od pół roku proszę, czy nie zostały naruszone artykuły ustawy o
dostępie do informacji publicznej i które artykuły zabraniają udostępnienia tego
dokumentu. Też poproszę na piśmie.
Radny Artur Michalak: to znaczy ja jeszcze nie dostałem odpowiedzi na
pytanie czy poznamy pana dyrektora szpitala? Czy ma jakiś feler?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: to znaczy jeżeli z tego co wiem to Pan
Dyrektor był na sesji, siedział w pierwszym rzędzie tutaj. Ale poprosimy Pana
Dyrektora o wpisanie na sesje.
Radny Artur Michalak: Pan Dyrektor miał obowiązki bywać na sesji. Teraz
Pan Tracz, co nie ma samochodu żeby dojechać, nie panie Januszu on jest tylko
p.o., więc nie ma co wymagać za dużo. Dopiero jak zostanie dyrektorem będzie
miał obowiązek.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: ale on może o tym nie wie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: mam pytanie w kwestii formalnej, za jakie
pieniądze? Parę minut wcześniej kolega Janicki mówił że tu zadajemy nu
pytania pod publikę, żeby media pisałby. Na pewno może media w tej dyskusji,
cos tam napiszą i jeśli mnie ktoś zapyta w Kocierzewie ile Pan Dyrektor p.o.
zarabia i ja nie odpowiem. Ja chcę wiedzieć dzisiaj.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Proszę Państwa ponieważ na ręce
Przewodniczącego wpłynęło pismo związane z ZOZ-em, więc mamy tutaj teraz
taką dyskusję i jakby troszkę związaną ze szpitalem więc pozwólcie że teraz
odczytam to pismo. To pismo złożył Pan Dariusz Trepto, przewodnicząco
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Zawodowego Lekarzy na ręce
Przewodniczącego Rady Powiatu w Łowiczu / Zał. Nr 25/.

Radny Marcin Kosiorek: ja mam pytanie do Zarządu czy obecność w takim
razie Doktora Trepto w tym konkursie jest nagroda za jedynie słuszną linie
władzy ludowej popieraną przez niego.
Radny Krzysztof Dąbrowski: tym bardziej powiem, ja jest wręcz zasmucany
tym co Pani przeczytała, co Pan Doktor Trepto napisał. On ma wybierać nowego
Dyrektora? Moi drodzy, rzeczywiście nie potrzeba tu dużo słów używać, żeby
media pisały to widać. A co do tego pisma, że pracownicy w szpitalu
uczestniczyli też w tym oddłużaniu, w tym wszystkim żeby to wszystko dobrze
się działo to przypomnę że Pan Dyrektor Grabowski na społecznej Radzie
Zarządu powiedział, że wszyscy pracownicy dostali nagrody w tamtym roku aby
on sam nie otrzymał. Także nie będę komentował pisma Trepta bo ono jest
stronnicze.
Radny Artur Michalak: Pani Przewodnicząca zanim złoże swoją interpelację,
powiem w innym temacie, pan Krzysztof Dąbrowski wywołał kwestie nagrody,
pytaliśmy Pana Wicestarostę powiedział że do końca grudnia zostanie kwestia
przyznania, bądź nieprzyznania Panu Dyrektorowi Grabowskiemu nagrody, o to
samo analogicznie pytaliśmy, w kontekście nagrody, o sytuacji jaka wygląda z
Dyrektorem Centrum Promocji, gdybym mógł Panie Starosto otrzymać
odpowiedź czy już wiecie czy Zarząd przyzna nagrodę obu Dyrektorom czy nie?
Jeśli nie to dlaczego?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: o znaczy nagroda była rozpatrywana, sam
wnioskowałem o nią, zostałem przegłosowany i nagrody dyrektor nie otrzymał.
W zarządzie też jest demokracja, jest normalne głosowanie.
Radny Artur Michalak: A Dyrektor Centrum, Pan Jacek Chołuj?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dyrektor Centrum, jeszcze decyzja nie
została podjęta. Jeszcze między świętami mamy zarząd i wtedy będzie podjęta.
Radny Waldemar Wojciechowski: wrócę się do kolegi Kosmatki, powiem
wprost, darku czy nie wczujesz się trochę eliminowany z niektórych spraw z
Zarządu?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: to jest tak zwana demokracja, jak wszędzie.
Radny Waldemar Wojciechowski: ale o tym nie wiedziałeś, o tym Cię nie
poinformowano, nic nie wierz.

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: ja po prostu nie pytałem, Pan starosta
podpisuje umowę i nie muszę wiedzieć,
Radny Waldemar Wojciechowski: ale to nie ciekawość, to obowiązek nawet.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Pan starosta podpisał umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia i ja nawet o tym nie wiedziałem.
Radny Krzysztof Dąbrowski: słuchajcie sytuacja jest dość taka kuriozalna, bo
co Pani Skarbnik też nie wie, nikt nie wiem dyrektor p.o. zarabia, czy ile będzie
miał pieniążków wypłacone. Zdziwiony jestem, nie ja może raczej zdziwiony
nie jestem bo może tak trzeba, tak musi być, ale ludzie są zdziwieni i będą
zdziwieni. Naprawdę jak ja to oceniam i to już bez żadnej tam dygresji, bez
żadnego jakiegoś tam politycznego kontekstu w szpitalu się robi naprawdę
niepotrzebną, złą atmosferę gdzie ostatnie 5 lat była atmosfera mi się wydaje
dosyć dobra i teraz sami, na własne życzenie, sobie robimy tą atmosferę wokół
szpitala. To jest nie potrzebne i to naprawdę nie dla złośliwości tylko to
obiektywna rzecz, bo ludzie w szpitalu są tam po prostu chorzy i oczekują
dobrej atmosfery a nie jakiś takich rzeczy, które my mówimy i nie wiemy o
czym mówimy. Niestety nie tędy droga, i to nie żadne złośliwości Darku, czy
Michał, czy Krzysztof tylko nie chodzi o to.
Radny Artur Michalak: ja się boje jeszcze po raz kolejny zadać pytanie Panu
Michałowi Śliwińskiemu, bo jest widzę na tym punkcie bardzo wrażliwy, ale też
można jego słowa otworzyć z poprzednich sesji, który wszem i wobec mówił że
absolutnie żadnych zastrzeżeń do dyrektora Grabowskiego nie miał. Mało tego
wręcz go chwalił, ku mojemu zdziwieniu, bo pamiętam obrady Komisji
Rewizyjnej i teraz okazje się ze pan Darek Kosmatka Wicestarosta występuje o
nagrodę i zapytam tak Michale z ciekawości czy głosowałeś za czy byłeś
przeciw przyznaniu nagrody.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: ja głosowałem, jeśli chodzi o nagrodę
rozpatrywaliśmy w tym samym czasie co rozpatrywaliśmy czy Pan Dyrektor
Grabowski może być dyrektorem czy nie może być. Teraz biorąc pod uwagę
wszystkie aspekty prawne nie można było przyznać nagrody dyrektorowi.
Radny Artur Michalak: Można było, Michale znowu wprowadzasz nas w
błąd. Można było przyznać nagrodę, to samo można było zrobić z tydzień czy
dwa temu. Wystarczy dobra wole mieć.

Radny Waldemar Wojciechowski: ponawiam swoje pytanie, ile zarabia
pełniący obowiązki pan dyrektor szpitala.
Irena Kolos – na to pytanie została udzielona odpowiedz.
Radny Waldemar Wojciechowski: nie usłyszeliśmy kwoty.
Irena Kolos- ale nie ma kto Ci powiedzieć
Radny Waldemar Wojciechowski: czy jest to tajne?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: ja już powiedziałem wcześniej, że będzie
sesja w styczniu , to starosta na to odpowie.
Skarbnik Ewa Kotarska- Furman: jeśli można Pani Przewodnicząca,
chciałam odpowiedzieć tutaj bo zostałam wywołana do odpowiedzi. Więc
informuję, że ja jako Skarbnik Powiatu nie prowadzę spraw kadrowych, nie
posiadam wiedzy na jaka kwotę tutaj zarząd czy Starosta podpisuje. Wszystkie
dokumenty znajdują się
w wydziale Organizacyjnym. Tak było i za
poprzedniego zarządu i takiej wiedzy nie mam. poza tym umowa jest
przygotowywana w Wydziale Organizacyjnym a wynagrodzenie jest wypłacane
ze środków szpitala. Nigdy nie widziałam, ani umowy, ani rachunku. Także ja
ma prawo nie wiedzieć.
Radny Krzysztof Dąbrowski: ja rozumiem Panią Skarbnik, bo ja celowo Panią
powołałem bo myślałem że Pani trochę też jest informowana.
Skarbnik Ewa Kotarska- Furman- ale powiem, że za poprzedniego Zarządu
również miałam tą niewiedzę i po prostu nie musze, bo jest to odpowiednie
zgonie prawem.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Pani Skarbnik ja panią doskonale rozumiem.
Radny Waldemar Wojciechowski: już tak z humorem Pani Skarbnik. Piękna
odpowiedz i wyczerpująca, szkoda tylko że nie na wszystkie pytania.
Skarbnik Ewa Kotarska – Furman: na wszystkie pytania odpowiadam, jeżeli
Pan po prostu jakieś zada to staram się wyczerpująco.
Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: to znaczy w woli wyjaśnienia, odnośnie
nagrody dla dyrektora szpitala. Ja powiem prosto i otwarcie, głosowałem
przeciwko. Dlaczego? Chociażby dlatego z jednego punktu tylko. Nie, nie bo to
jest mój kolega i byłem za tym by był dyrektorem kiedyś. Ale teraz powiem

dlaczego. Dlatego, że jak został dyrektorem płacił prze tyle lat za hektar lasu 7
tys. zł co powinno płacić po 70 zł. Dopiero to stanęło na Zarządzie jak chciał się
Dyrektor Grabowski pozbyć tego hektara lasu, przekazać powiatowi w
Stanisławowie, to ja mówię to jest nie możliwe żebyśmy takie pieniądze płacili
za hektar lasu, a dyrektor prze tyle lat miał nad tym nadzór i płacił po te 7 tys.
400 podajże, nie pamiętam. Ja wiem że w tej chwili, dopiero po interwencji
naszego w Zarządzie, konkretny nie mojej, żeby sprawdzić w Uchwale Urzędu
Gminy dlaczego tak jest. Teraz płaci po 70 zł i nie chciał się później pozbyć
tego hektara las. Dlatego ja powiedziałem że będę z tego powodu przynajmniej
jednego przeciwko przyznaniu nagrody.
Radny Artur Michalak: a ja myślałem że dlatego że nie chciał zatrudnić Pan
Dyrektor pana kolegi z wyborczej.
Wiceprzewodniczący RPŁ
Irena Kolos: pan Miedzianowski, proszę,
właściwie to powinnam powiedzieć, że każdy radny ma prawo zabrać dwa razy
głos w tej samej sprawie, więc przypominam o regulaminie.
Radny Wojciech Miedzianowski - jeśli Pani pozwoli, Pani Przewodnicząca ja
chciałbym się zapytać od razu dwa rzeczy, chociaż trzy rzeczy bo to dwa
problemy ale od razu się trzecia nasunęła. Ja powiem rzeczy że jeśli chodzi o te
opłaty, o podatek od nieruchomości i rozumiem że jak Zarząd sprawdził że
należały się w Gminie w Bielawach mniejsze pieniądze za tą nieruchomość, tzn.
że Gmina Bielawy powinna zwrócić teraz, tak? I zwróci. Chciałbym wyjaśnić
jedną rzecz, którą poruszył tutaj Pan Darek Kosmatka mówiąc, że Pan Starosta
Michalak nie informował jakie wynagrodzenie będzie miał Dyrektor i
obiektywnie musze stwierdzić że nie, to nie prawda, być może Darku że ty byłeś
członkiem nie etatowym, ale wszyscy etatowi, czyli Wicestarosta, albo tak samo
jak ja pełniłem tą funkcje byliśmy informowani o decyzjach pana Janusza
Michalaka jakie wynagrodzenie przyznał tak naprawdę Panu Dyrektorowi.
Oczywiście była tam jakaś dyskusja, ale to do niego należało to ostatnie słowo.
Na pewno my jako etatowi, a Pan tutaj też jest etatowy więc dlatego może to
zdziwienie że pomiędzy Pniem a Panem Starostą nie ma jak by tej informacji
gdzie tak naprawdę jesteście blisko itd. Jeszcze chciałbym powiedzieć,
ponieważ na tym ostatnim posiedzeniu społecznej Rady ZOZ-u, której
uczestniczyłem, może jeszcze uczestniczę bo po tej sesji może to być różnie, ale
chciałbym przedstawić że wśród przedstawicieli z terenu było bardzo dużo
pytań o to odwołanie Pana Dyrektora pojawiały się różne głosy, że Pan Dyrektor
zaciągną różne kredyty duże, padały różne sumy, trochę tak mówiąc są

rozpowiadane w terenie. W każdym bądź razie takie słowa podały, myślę że
ważne jest naprawdę żebyśmy przedstawili społeczeństwu pewne fakty, które są
obiektywne żeby nie było takich niedomówień niepotrzebnych, i takich nawet
trochę krzywdzących Pana Dyrektora Grabowskiego. Zgoda odwołaliśmy, ok,
ale nie ma co już mówić bo tak naprawdę jak sam w końcu powiedział, że woził
tylko jeden kredyt z Banku Gospodarki Krajowej i tak naprawdę po to tylko
żeby za jakiś cze, trzy miesiące, pół roku, umorzyć i mieć 700 tys. u siebie,
także myślę że my tu wszyscy jesteśmy zobligowani do tego żeby mówić
obiektywne rzeczy, a decyzja należy oczywiście do kogoś innego jeśli chodzi o
wybór dyrektora i o jego odwołanie. Tylko my powinniśmy, dbajmy o to proszę
żeby to były takie jakieś fakty konkretne. A jeśli nie wiemy to najwyżej
odłóżmy to na inne i się dowiemy konkretnie itd. Bardzo serdecznie dziękuję.
Radny Krzysztof Dąbrowski: moi Drodzy, jeszcze miałbym słowo do tego
pisma, które Pani Przewodnicząca odczytała a napisał to Pan Dyrektor Trepto.
Jeśli Pan Dyrektor Trepto wspomina Doktora Chylińskiego, wspaniałe jego tam
rzeczy, dobre rozwiązanie, nie chcę mówić o historii ale Moi Drodzy 20 mln,
pielęgniarki nie mieli na wypłatę, on sam Dyrektor Trepto nie miał na chirurgii
rzeczy potrzebnych operacji i to on o tym wszystkim nie wiedział nie będę tego
komentował.
Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: ja przeczytałam tylko to pismo, które
zostało złożone wydaje mi się że każdy ma swoje jakby, pogląd na to jak było i
każdy o tym wie, zwłaszcza ci ludzie, którzy pracowali w szpitalu, ale również i
radni zasiadali, którzy w poprzedniej kadencji tez dobrze wiedzą że to ????
zaczerpną kredyt ogromny że szpital wyszedł na prostą. I to też nie jak by
jedynie zasługa Pana dyrektora ale wszystkich Radnych i całego Zarządu i
dajmy se temu spokój po prostu nie jest to temat do rozważania co kto większą
miał zasługę, prawda, cieszmy się z tego że szpital pracuje, ma na wypłaty i to
jest chyba zasługą wszystkich, całego Zarządu poprzedniego dzisiejszego i
wszystkich którzy tam pracują.
Radny Krzysztof Dąbrowski: ale Pani Przewodnicząca ja nie mówię o jakiś
tam rzeczach, ja konkretnie mówię o tym co w piśmie było napisane. O
dyrektorze Chylińskim itd., a suche fakty mówią o że zadłużenie było 20 mln, to
co nie było tego, a że każdy miał wkład w sukces szpitala, ja tego nie
podważam. Ja tylko mówię i proszę o historii nie zapominać,

Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: Krzysztof Janicki – Pani Przewodnicząca
przepraszam bardzo, dziękuję za udzielenie głosu, powiem tak o 13.15 mam
spotkani, chciałbym się zwolnić a wszystkim obecnym tu na Sali życzyć
zdrowych, spokojnych, wyrozumiałych Świąt dla siebie dla drugich
Radny Janusz Michalak: Ja jeszcze chciałem Ci powiedzieć Krzysiu apropo
tego, Twojej pewności że dobrze zrobiłeś że głosowałeś przeciw nagrodzie. Czy
wyobrażasz sobie ile jest dokumentów w takim szpitalu i czy uważasz że to było
zadanie Dyrektora pilnowanie czy podatek jest dobry czy nie dobry, czy
zawnioskowaliście żeby ukarał osoby za to odpowiedzialne. Tutaj Pani skarbnik
na pewno przyzna mi rację, jednakże dyrektor czy szef nie jest w stanie
sprawdzić takich kwestii. W moim malutkim ZUK-u jest dokumentów ponad 10
tys.
Radny Artur Michalak – ja tylko żeby już nie otrzymywać odpowiedzi dzisiaj,
poprosiłbym Panie Starosto o przygotowanie jeśli można to na Komisję, a jeśli
się nie uda to na Sesję, o odpowiedź na pytanie na jakim etapie znajduje się
audyt w CKTIPZŁ i czy zostanie w najbliższym czasie rozwiązany problem
wynajmu sal gimnastycznych dla uczniowskich klubów sportowych szkół
ponadgimnazjalnych, czy przewidujecie Panowie stworzenie uchwały, jeśli nie
to dlaczego nie, jeśli tak to jak ten problem zostanie rozwiązany.
Radny Waldemar Wojciechowski: chciałem podziękować Dyrektor PZDiT w
Łowiczu za wykonane prace odnośnie wycinki zakrzaczeń.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: widzi Pani Dyrektor, a chciała Pani
wcześniej iść,
Radny Wojciech Miedzianowski: do 15 grudnia miała skontaktować się firma
która wykonywała parking przy Starostwie, poszło drugie pismo i mieliśmy
działać.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: nie firma się nie odezwała, ponowiliśmy
pismo, najwyżej późnij będziemy inaczej działali.
Radny Waldemar Wojciechowski: Szkoda, że Pan Krzysztof Janicki poszedł,
ale to on był zawsze przeciwny dotacji dla miasta i sposobią rozliczania tych
dotacji, czyli dziś już dorósł do tego że może dostawać?
Członek ZPŁ Michał Śliwiński: za duży jest

Radny Waldemar Wojciechowski: dobrze Panie Śliwiński, ma pan dużą
głowę, na pewno dużo wiadomości się w niej mieści.
Radny Marcin Kosiorek: ja chciałbym się zapytać, bo widziałem tą książeczkę
z okazji rocznicy powstania biblioteki to apropo tych słów Pana Starosty, że nie
potrafią się chwalić. To chciałbym się zapytać ile kosztowała ta strona
promująca pana starostę tam w tym wydawnictwie, bo widzę że Pan Starosta jak
towarzysz Stalin przedmowę do każdego periodyku pewnie będzie pisał.
Słuszną linie ma nasza władza.
Radny Waldemar Wojciechowski: i było trzech starostów Powiatu
Łowickiego, ale jest tylko dwóch ujętych
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