PROTOKÓŁ Nr XX/20
z obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 26 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 19
– 18 (nieobecny J. Chudy)
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
5. Przedstawienie aktualnej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji z
zakresu ochrony środowiska.
6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu
Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
8. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu
Łowickiego.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul.
Blich 10, 99-400 Łowicz.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul.
Blich 10, 99-400 Łowicz.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok.
13. Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającej
Uchwałę
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2020-2023.
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14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
16. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze udział 18
Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
Ad. pkt 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami
Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XIX Sesji RPŁ został wyłożony
do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę.
Ad. pkt 5
Przedstawienie aktualnej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska.
Prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Panie Starosto, na początek chciałbym bardzo
podziękować za to zaproszenie, przeprosić za to, że nie było mnie miesiąc temu,
ponieważ już miesiąc temu takie zaproszenie Pan Przewodniczący skierował do nas,
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jednak sprawy związane ze zmianą m.in. programu ,,Czyste Powietrze” niestety
spowodowały, że musiałem być w Ministerstwie, więc nie dało rady być tutaj w dwóch
miejscach na raz. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że czuję się z powrotem jak w domu,
więc myślę, że tak spokojnie na luzie będę mógł Państwu przedstawić to, co oferuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Myślę
również, że znajdziecie Państwo coś, co będzie Was interesowało, jeśli chodzi o rozwój
Powiatu, jak również jakiejś społecznej, lokalnej społeczności, która jest w Państwa
jurysdykcji. Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz posiada środki, które
dystrybuuje w dwóch rodzajach, czyli na zasadach ogólnych lub poprzez programy i
konkursy, które są jakby wyszczególnieniem ogólnych problemów ochrony środowiska,
które wymagają podkreślenia, szczególnego podkreślenia i szczególnej formy
dofinansowania. Dziś chcemy Państwu przedstawić wszystko, ale też i wiele nowych
programów – w tej chwili dysponujemy 10 programami dla podmiotów, czyli instytucji
samorządowych, podmiotów prawnych, przedsiębiorców, ale raczej skupiamy się na
samorządach i innych instytucji publicznych oraz dwa indywidualne programy –
indywidualne w sensie takim, że dla osób fizycznych. Na początek chciałbym Państwu
powiedzieć, że na ten rok, jeśli chodzi o naszą ofertę to skupiliśmy się głównie na tym
co w tej chwili jest najbardziej promowane, ale też i potrzebne, czyli ochrona powietrza,
mówię tutaj głównie o rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale również na gospodarce
wodno-ściekowej i również na oszczędnościach energetycznych i zagospodarowaniu
wody deszczowej. Myślę, że te tematy też będą Państwa interesować. Na początek
chciałbym jeszcze Państwu pokazać taką oczywiście w ogólnym schemacie, to co się
zadziało w roku 2019, czyli to co nasze samorządy, samorządy z Powiatu Łowickiego,
o co się starały, co zrealizowały i jakie wsparcie otrzymały. Nie wiem czy to widać, ale
może właśnie w wykresie będzie bardziej widoczne, która z gmin złożyła najwięcej
wniosków, jest to podział pożyczka-dotacja, czyli krótko mówiąc widzimy tutaj, że
Gmina Łowicz i Miasto Łowicz dominują w złożeniu wniosków, to jest wykres, który
pokazuje ile wniosków w roku 2019 wpłynęło do Funduszu z terenu Powiatu
Łowickiego. Tak to się mniej więcej też przedstawia, jeśli chodzi o dziedzinę – tutaj
ogólnie rzecz ujmując powiem, że zrozumiałym jest termomodernizacja wszelkiego
rodzaju, czyli odnawialne źródła, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, to są tutaj
jakby podstawową dominującą częścią wniosków, jak również gospodarka wodnościekowa. Oczywiście mówimy też o dużej ilości wniosków mniejszych, one są jeśli
chodzi o sumę, będą mniej znaczące, ale też i ważne, czyli np. azbest. Również ważna
edukacja ekologiczna, to są te dziedziny, których najczęściej wnioski z terenu powiatu
były składane. Druga tabelka, drugie wykresy, które będziecie Państwo oglądać dotyczą
wypłaconych środków, czyli bardziej wniosków złożonych w 2018 roku, no i tutaj
również gmina Łowicz miała bardzo dużą inwestycję, jeśli chodzi o kanalizację, czyli
ta gospodarka wodno-ściekowa, jak i również miasto. Do miasta pod koniec roku 2019
przeznaczyliśmy ok. 1 mln zł zostało wypłacone w grudniu, myślę że to też znaczące
środki. Jeśli chodzi o podział dziedzinowy to mniej więcej tak samo się przedstawiał,
czyli głównie termomodernizacje, realizacje, tam miasto jeszcze realizowało kończący
się program ograniczenia niskiej emisji, czyli wymiany źródeł ciepła i te środki, jeśli
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chodzi o ilość wypłaconych środków to też rzutowały z tego programu na tą wielkość,
także widzicie Państwo. Czy jest jeszcze miejsce na to, żeby to zagospodarować i jak to
się mówi kolokwialnie wziąć więcej? Oczywiście, jest bardzo dużo jeszcze. Tak
naprawdę i powiat i jednostki samorządowe, ale również i te jednostki organizacyjne,
bardziej może te, które posiadają osobowość prawną mają otwartą furtkę do tego, aby
po te środki aplikować. Zachęcam i może poprzez Państwa bym bardzo prosił o
przekazanie takich informacji, że środki są i różnego rodzaju podmioty, które posiadają
tą osobowość prawną mogą o te środki się ubiegać. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę,
że nie ma w danej dziedzinie albo w danym zakresie zainteresowania danego podmiotu
środków w formie dotacyjnej, no to możemy się ubiegać o pożyczki. Fundusz uruchomił
na ten rok, bo raczej od 1 stycznia tego roku zwiększyliśmy formę pożyczkową, ale
formę pożyczkową nie tylko dlatego, żeby zwiększyć procent, którym ta pożyczka jest
obarczona, ale formę przekazania, czyli tych środków w formie pożyczki na coś. I tak,
jak Państwo wiecie może być ta pożyczka, zresztą ja nie chciałbym tutaj wchodzić w
szczegóły, bo zaraz tutaj specjaliści, których zaraz przedstawię Państwu udzielą
wszelkich informacji, oczywiście też oczekujemy zapytań, ale wracając do tych
pożyczek – uruchomiliśmy pożyczki, które mogą być przydatne wtedy, kiedy brakuje
tych środków. Oczywiście wszystkie muszą być związane z ochroną środowiska na te
zadania, to nie ulega wątpliwości, ale oprócz tych tradycyjnych pożyczek, które są w
naszej ofercie, o które każdy z podmiotów może się ubiegać to są również takie
pożyczki, które jeszcze mogą wzmocnić dodatkowo brak środków w jednostkach
samorządowych. Dziś rozpoczynamy szereg spotkań z samorządami, my staramy się od
tych dwóch lat, aby takie spotkania z samorządami odbywały się co najmniej dwa razy
do roku, połączone są również z wysyłaną ankietą do samorządów po to, aby uzyskać
od samorządów nie tylko jakby co chcą realizować, ale też kierunki, które będzie
Fundusz realizował. W tym roku będziemy pracować nad nową strategią Funduszu,
więc każda uwaga Państwa też jest dla nas cenna i tak jak mówię, dziś rozpoczynamy,
tych spotkań będzie 7, jeśli chodzi o Powiat Łowicki i samorządy z Powiatu Łowickiego
to będą, jeśli dobrze pamiętam 5 w Kutnie, w Powiecie Kutnowskim, w Starostwie w
Kutnie to spotkanie się odbędzie, już zapraszam Państwa. Myślę, że też możemy, nawet
dobrze się składa, dzisiaj Państwo usłyszycie pewną propozycję, jeśli jakieś
przemyślenia będą to będzie można spokojnie tego 5 marca przekazać te spostrzeżenia,
za które będziemy oczywiście bardzo wdzięczni. Szanowni Państwo, może ja nie będę
przedłużał, bardziej jesteśmy do Państwa dyspozycji po prezentacji. Oddam głos, bo
dzisiaj są z nami Pani Ewa Gregorek – Zastępca Kierownika w Zespole do Spraw
Projektów Inwestycyjnych i Pan Krzysztof Pilich – Kierownik tego Zespołu,
kompetentne osoby, mogą Państwu naprawdę udzielić wszelkich informacji. Zapraszam
teraz na krótką… krótką… nie da się krótko mówić o Funduszu, ale postaramy się
krótko, zwięźle Państwu przedstawić. Jeśli można prosić to zapisujcie pytania, myślę,
że tak będzie najszybciej i najlepiej. Na razie dziękuję, oddaję głos specjalistom.
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: Jeszcze
raz dzień dobry, ja jestem przede wszystkim specjalistą z zakresu ochrony powietrza.
Przedstawimy Państwu prezentację tak, jak Pan Prezes nas już tu wprowadził o
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podstawowych dokumentach, które obowiązują w naszych zasadach dofinansowania
przez Wojewódzki Fundusz. Wojewódzki Fundusz jest instytucją, która chce Państwu
pomagać we wszystkich zadaniach, które związane są z ochroną środowiska, my je
dofinansowujemy i to nawet do 99% kosztów całkowitych tego zadania. Przy
pożyczkach do 100% formy dotacyjne omówione są w 14 paragrafie naszych zasad.
Jesteśmy instytucją, która jest tak, przede wszystkim dla Państwa, dla jednostek
samorządu terytorialnego, dla państwowych jednostek budżetowych, przedsiębiorców,
którzy znajdują się, pracują na Państwa terenie, wszelkich instytucji kultury, tak samo
szkół, które poprzez Państwa jednostkę powiatową do nas zwracają się o
dofinansowanie np. na edukację ekologiczną, a także dla osób fizycznych. To
dofinansowanie mamy podzielone, jeżeli chodzi o efekt ekologiczny, na pewne
dziedziny: mamy gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi, ochronę
powietrza, ochronę zasobów wodnych, pozostałe zadania z zakresu ochrony
środowiska, ochronę przyrody i krajobrazu, badania naukowe i ekspertyzy oraz
monitoring środowiska, edukację ekologiczną. Te skróty są odpowiedzią przy kartach
planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego, które się pobiera dla dziedzin.
Udzielamy dofinansowania w podstawowych formach, tj. pożyczka, dotacja, czyli
forma bezzwrotna oraz w łączonych tych formach – pożyczki i dotacji zaciąganych
łącznie na bazie jednej umowy. Pożyczki są umarzalne bądź nieumarzalne, w zależności
od tego na jaki zakres tą pożyczkę zaciągamy. Omówimy najpierw te formy, które mogą
być umorzone. Podstawową pożyczką jest pożyczka na krajowy, te zadanie, które ja
wykonuje ze środków własnych krajowych tutaj na bazie, brakuje mi, przychodzę do
Wojewódzkiego Funduszu. Nie są wspierane środkami unijnymi, tylko to jest pożyczka,
która przy obecnych stopach procentowych jest oprocentowana 1,5% w skali roku.
Mogę ją zaciągnąć do 100% kosztów kwalifikowanych tego zadania, okres spłaty nawet
do lat 15, przy okresie karencji, czyli przerwy w spłacie kapitału do 6 miesięcy od daty
planowanej wypłaty środków pierwotnie ujętych w umowie dofinansowania. I ta
pożyczka może podlegać umorzeniu od tego roku maksymalnie nawet w 55%, jeżeli za
środki z umorzenia zakupimy samochód elektryczny. Mamy również pożyczkę, która
jest przede wszystkim kierowana do przedsiębiorców, którzy działają na Państwa
terenie, którzy korzystają na bieżąco z różnych form dofinansowania czy ulg
podatkowych i mają wysoko wykorzystany limit pomocy publicznej, ale nadal chcą
realizować zadania proekologiczne. Mogą do nas zwrócić się o pożyczkę na takich
zasadach komercyjnych, czyli wykraczających poza wyznaczony przez UOKiK poziom
pożyczki i takie niekomercyjne jeszcze, ale ze środków unijnych udzielonych, czyli
2,84, jeżeli wyznaczyliśmy sobie ten próg powyżej 3, na bazie 3 to już udzielamy jej
bez pomocy publicznej a umożliwiamy realizację zadania. Jeżeli pomoc publiczna po
okresie spłaty części pożyczki pozwoli naszemu beneficjentowi o wystąpienie z
wnioskiem o umorzenie to ta pożyczka może również być umorzona. Poziomy
umorzenia to jest tak: 15% wypłaconej kwoty pożyczki może być umorzona bez
przeznaczenia, ale do tych 15 możemy sobie dodać kolejne progi, które zostały
oszacowane w ten sposób, 40% +15% - mamy już 55%, o których już mówiłam
wcześniej i jeżeli ta kwota zostanie wykorzystana na zakup pojazdu elektrycznego;
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dodamy 30%, czyli 15%+30% - mamy troszeczkę mniej i jeżeli za środki z umorzenia
zostanie zrealizowane zadanie związane z ochroną powietrza na terenach objętych
programem, bądź wykorzystująca odnawialne źródła energii to wtedy mamy ten drugi
najwyższy poziom i 25% na wszystkie pozostałe zadania przynoszące wymierny efekt
ekologiczny ujęty w naszym katalogu kwalifikacji kosztów. Przy realizacji zadań
zadanie trzeba ukończyć w okresie 2 lat od przyznania nam tych środków z umorzenia
tej decyzji. Są też pożyczki, które tak jak powiedziałam wcześniej nie podlegają
umorzeniu, czyli taka podstawowa pożyczka, jeżeli ją spłacę wcześniej a nie wystąpię
z wnioskiem o umorzenie pożyczki pomostowej, pożyczka spłacona w ciągu, bądź o
okresie spłaty w ciągu roku, pożyczki na łączenie środków tutaj naszych, na krajowy
wkład własny, czyli ze środkami unijnymi oraz pożyczki, dla których beneficjentem
końcowym z zakresu ochrony powietrza są osoby mieszkające na Państwa terenie.
Pożyczki na uzupełnienie krajowego wkładu własnego, czyli jeżeli mamy pozyskane
środki to będą oprocentowane 0,5%, czyli jeszcze bardziej preferencyjnie niż nasze
standardowe, ale one już właśnie nie ulegają umorzeniu i one stanowią uzupełnienie do
naszych środków unijnych. Jeżeli mamy koszt zadania, wiemy ile dostaliśmy środków
zewnętrznych to o resztę z naszego katalogu możemy przyjść o dofinansowanie w
formie pożyczki, bądź w formie pożyczki z dotacją i jeżeli jest to forma pożyczki z
dotacją to wtedy ten poziom dofinansowania będziemy mieli 70% będzie pożyczki, 30%
będzie dotacji, ale nadal pożyczkę mamy oprocentowaną, tylko tyle - 0,5%. Kolejną
formą dofinansowania będzie dotacja, ale jeżeli nam do tej dotacji, którą mamy
pozyskaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu brakuje wkładu własnego to od tego
roku możemy przyjść po dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu po pożyczkę na
uzupełnienie tego własnego wkładu do przyjmowanej dotacji i ta pożyczka jest
oprocentowana 2% i możemy ten wniosek złożyć razem z wnioskiem o dotację i wtedy
od razu deklarujemy: chcę przyjąć dotację, ale również zaciągnąć tą pożyczkę na wkład
własny, gdzie brakuje mi środków, bądź jeżeli uzyskamy możliwą kwotę dotacji niższą
niż ją pierwotnie zakładała i to wtedy mamy również możliwość zaciągnięcia tej
pożyczki. Teraz mamy już przykładowe formy dotacji, dotacje tak jak powiedziałam to
jest forma nawet do 99% kosztów całkowitych zadania, 99% to przede wszystkim są
dotacje na zadania związane z ogłaszanymi konkursami przez Wojewódzki Fundusz i
likwidacją klęsk i przejścia żywiołów. Do 90% z zadań, które Państwa interesują to
przede wszystkim, Pan Prezes już był uprzejmy wspomnieć, to jest usuwanie i utylizacja
azbestu, ale również od tego roku opracowanie audytów krajobrazowych, zadania z
zakresu ochrony przyrody i krajobrazu realizowane na terenach chronionych, wszelkich
badaniach naukowych związane z ochroną środowiska, ale nie z państwowym
monitoringiem – tu chodzi przede wszystkim o te badania, których potem dzielimy się
tymi wynikami dla naszego społeczeństwa. 80% - tu jest zwyżka, że tak powiem o 20 z
60 na budowę lub modernizację systemów energetycznych wykorzystujących
odnawialne źródła energii lub budowę wysokosprawnych układów kodogeneracyjnych
w budynkach użyteczności publicznej lub w infrastrukturze publicznej. 60% mamy
jeszcze na różnego typu inwestycje związane z zakupem sprzętu i urządzeń służących
wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska, realizowane oczywiście przez
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podmioty zobowiązane do ich prowadzenia, zadania z zakresu ochrony przyrody i
krajobrazu, które są realizowane na terenach ogólnie dostępnych publicznie. I ostatni
poziom, ten najniższy w tym momencie to jest 40%, to jest na zakup sprzętu i
wyposażenia niezbędnego do zapobiegania i likwidacji poważnych awarii oraz ich
skutków, prowadzenia działań prewencyjnych i usuwania skutków działań żywiołów
dla podmiotów statutowo zobowiązanych, czyli tu możemy zakupić sprzęt, jeżeli
takiego potrzebujemy. Ten schemat opisuje natomiast jak żyje wniosek, który Państwo
składacie w Wojewódzkim Funduszu: przedkłada się go do naszej siedziby, albo do nas
do biura podawczego, albo przysyła się pocztą, bo ten wniosek podlega ocenie
formalnej, czyli trochę takiej zero jedynkowej czy on jest kompletny czy nie, jeżeli jest
niekompletny to oczywiście zwracamy się do Państwa z prośbą o jego uzupełnienie.
Następnie podlega on ocenie merytorycznej, tu już badamy Państwa zaangażowanie
środków własnych, które jest wykazany przede wszystkim efekt ekologiczny, rzeczowy,
sprawdzamy poprawność, terminy realizacji zadań. Po przyznaniu dofinansowania,
czyli mamy dwuetapowo czasami przyznaje nam Zarząd, albo Zarząd kieruje na
posiedzenie Rady Nadzorczej w zależności od wysokości wnioskowanej kwoty, mamy
3 miesiące na podpisanie umowy – my mamy, czyli wnioskodawca z Wojewódzkim
Funduszem, przedkłada nam niezbędne dokumenty, czyli zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy, umowę z wykonawcą między innymi. Następnie
po zawarciu umowy przystępujemy do realizacji tego zadania, przedkładamy faktury w
formie wniosku o płatność, to już realizuje Zespół Realizacji Umów, wysyłana jest
najczęściej kontrola do beneficjenta celem sprawdzenia tego postępu prac, który jest
deklarowany przez beneficjenta. Po zakończeniu realizacji zadania osiągamy efekt
rzeczowy i ekologiczny, to jest bardzo ważne przy umorzeniu, w terminach
wyznaczonych najlepiej pierwotnie w umowie i następnie spłacamy należną
Wojewódzkiemu Funduszowi część tego naszego zobowiązania wynikającego w tym
momencie, jeżeli mówimy o umorzeniu z pożyczki i możemy złożyć wniosek o
umorzenie. Wniosek o umorzenie, jeszcze może tylko wspomnę, że należy złożyć na 45
dni przed spłatą kolejnej raty, która już by wypadała do umorzenia. Prosimy tylko o
pilnowanie tego terminu, bo jeżeli przekroczymy to występuje wtedy konieczność
aneksowania i Państwo macie problem i tutaj trzeba podpisać aneks, trochę czasami to
trwa, więc tego terminu zawsze koledzy i koleżanki proszą, żeby pilnować. Wszelkie
istotne wiadomości o tym jak działamy, jakie są dokumenty znajdują się na naszej
stronie internetowej, o zasadach już Pan Prezes na samym początku wspomniał, ale
również znajduje się tam katalog kwalifikacji kosztów, który bardzo prosimy czytać
łącznie z zasadami, bo on jakby tak jak ja to mówię z imienia i nazwiska wskazuje te
prace, które możemy sobie w naszym harmonogramie umieścić, ale także mamy listę
przedsięwzięć priorytetowych, procedury, którymi się kierujemy i instrukcję rozliczania
kosztów, o których trzeba pamiętać przy rozliczaniu kosztów – o tym już wspominałam
wcześniej. A teraz będziemy mieli po krótce przegląd naszych programów, oddam głos
na początku Panu Kierownikowi.
Kierownik Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Krzysztof Pilich: Szanowni
Państwo, tak jak Pan Prezes wspomniał, Wojewódzki Fundusz przygotował na 2020 rok
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szereg programów związanych z umożliwieniem otrzymania dofinansowania na zadania
związane z ochroną środowiska, w szczególności skupiliśmy się na ochronie powietrza,
tutaj jeszcze mamy prócz ochrony powietrza programy związane z gospodarką wodnościekową, a także z utrzymaniem i utworzeniem nowych lub istniejących terenów
zieleni. Jeśli chodzi o tereny zielone to mamy tutaj program ,,Rewaloryzacja
Zabytkowych Parków Województwa Łódzkiego”, w ramach którego jednostki
samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji i
pożyczki łącznie, gdzie dotacja nie może niestety przekroczyć 60% i w ramach tego
programu beneficjenci mogą się ubiegać na dofinansowanie takich prac, jak nowe
nasadzenia w parkach, zabiegi zabezpieczające, pielęgnacyjne, utworzenie, budowę
infrastruktury technicznej i sanitarnej. Termin zakończenia naboru to 30 czerwiec 2020
roku, wnioskowana kwota dofinansowania niestety nie może być też mniejsza niż
200 000,00 zł. Budżet programu na dzień dzisiejszy wynosi 18 mln zł. Kolejny program
to ,,Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”
i tutaj samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie na analogicznych warunkach,
czyli pożyczka i dotacja, dotacja do 60% na utworzenie w przestrzeni publicznej
terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na terenie województwa łódzkiego i tutaj,
jeśli chodzi o koszty, które mogą być finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska to zakup drzew i krzewów a także budowa i modernizacja istniejących
ścieżek, obiekty małej architektury, w tym ławki, stojaki na rowery czy systemy
nawadniania czy oświetlenia. Jednym z ważniejszych programów tutaj i cieszącym się
bardzo dużym na dzień dzisiejszy od ubiegłego już roku programem jest ,,Wykonanie
podłączeń kanalizacyjnych”. W ramach tego programu beneficjenci - samorządy, gminy
zwracają się o dofinansowanie, które mogą uzyskać w formie dotacji w wysokości do
70% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł na jednego
mieszkańca danej nieruchomości, na wykonanie i podłączenie nieruchomości do
systemu kanalizacji sanitarnej i tutaj budżet tego programu wynosi 4 mln zł, natomiast
termin naboru upływa 30 września tego roku. Mamy tutaj jeszcze taki jeszcze nasz
sztandarowy teraz program, którego budżet jest naprawdę znaczący, to jest program
dotyczący ,,Wsparcia gospodarki ściekowej” i tutaj celem tego programu jest
umożliwienie tutaj samorządom budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków, a także
budowy całych sieci kanalizacji sanitarnej, kolektorów. Beneficjentami tutaj są
oczywiście samorządy lub tutaj podmioty świadczące usługi publiczne w ramach
realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W ramach
tego programu mogą beneficjenci uzyskać dofinansowanie w formie pożyczko-dotacji,
gdzie dotacja nie może przekroczyć 30% kwoty możliwego dofinansowania. Budżet
programu wynosi 40 mln zł, w formie pożyczki 28 mln zł, w formie dotacji – 12 mln zł
i jeśli chodzi o nabór wniosków to można składać je do 30 września 2021 roku. Taką
nowością teraz w naszej ofercie jest program jakże aktualny w obecnej sytuacji
województwa łódzkiego, dotyczącej braku wody, jest to program ,,Deszczówka”,
którego priorytetem tutaj jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, a
także ograniczenie wody pochodzącej z sieci wodociągowej na potrzeby tutaj
prowadzenia gospodarstwa domowego, np. podlewanie przydomowych ogrodów. Tutaj
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beneficjentami, wnioskodawcami są samorządy, natomiast beneficjentami końcowymi
odbiorcami pomocy są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości. Budżet
programu to 4 mln zł, forma dofinansowania to dotacja. Ta dotacja niestety nie
przekracza 5 tys. zł, ale i tak jest to znacząca kwota, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania
i wsparcie wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Jeśli chodzi na co można
dokładnie uzyskać tutaj w tym programie dofinansowanie, jakiego rodzaju koszty, to są
to różnego rodzaju na przykład zbiorniki podziemne, naziemne umożliwiające
gromadzenie tej wody deszczowej, a także ogrody deszczowe czy studnie chłonne, które
będą umożliwiały jak najdłuższe zatrzymanie tej wody na terenie a nie uniemożliwiające
spływanie jej na przykład do kanalizacji sanitarnej czy innego rodzaju rowów
melioracyjnych, po prostu utrzymuje ją dłużej na terenie nieruchomości. Nabór
wniosków podobnie jak w tamtym programie – 30 września 2021 roku. Chciałbym
jeszcze Państwu przybliżyć jako taką ciekawostkę program, który w ubiegłym roku
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i był wielkim sukcesem na skalę tutaj całego
kraju, żaden Fundusz nie przeznaczył takiej ilości środków a także jednostkowo dla
ochotniczych straży pożarnych. W ubiegłym roku w ramach programu zwanego przez
nas potocznie ,,Małym Strażakiem”, jest to program dotyczący doposażenia
ochotniczych straży pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu i likwidacji zagrożeń dla
środowiska, podpisano 151 umów a środki zabezpieczone w programie wynosiły 3,8
mln zł. W tym roku, dokładnie we wtorek otwieramy nabór na kolejną edycję programu,
na dzień dzisiejszy zabezpieczony budżet wynosi 3 mln zł i tutaj beneficjenci, czyli
jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą uzyskać dofinansowanie do 35% na
sprzęt w ramach tego programu. Codziennie odbieramy mnóstwo telefonów, uważam
że nie wiem czy będziemy w stanie w ogóle dojechać do pracy, ponieważ niektórzy
stwierdzili ze strażaków, że będą nocować, żeby umożliwić im powiedzmy złożenie
wniosku, ponieważ tutaj decyduje kolejność składania wniosków, ale mam nadzieję, że
ten tutaj sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i strażaków i mieszkańców
województwa łódzkiego. Mamy także tutaj 3 programy dotyczące ochrony powietrza i
tutaj może poproszę Panią Ewę, która jest specjalistką właśnie z tej dziedziny, ona tutaj
przybliży szczegóły tych programów.
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: Tak,
dzięki uprzejmości Pana Prezesa, Pan Prezes dba nie tylko o doposażenie straży, ale
również o to, żeby strażacy mieli godziwe i dobre warunki na to, żeby pełnić i czuwać
nad nami w swoje dyżury cały czas i tutaj też wprowadziliśmy w tym roku program,
który nazywa się ,,Ekoremiza”, to jest program jednoroczny, bo Pan Prezes tutaj
stwierdził, że robimy pilotaż, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. Na razie jest
spore, mam nadzieję, że ten program dorówna ,,Małemu Strażakowi”, którego tam Pan
Kierownik wychwalał. Program tyczy się termomodernizacji budynków należących do
OSP, bądź tych, które zostały przez jednostki samorządu terytorialnego oddane w
użytkowanie ochotniczym strażom pożarnym, chodzi o przeprowadzenie kompleksowej
termomodernizacji, czyli chcemy rozwiązać te problemy cieplne, które strażacy mają na
swoim budynku, w którym przetrzymywany jest sprzęt. Tak, to chodzi o ten główny
budynek, w którym oni przebywają, mają wozy albo sprzęt, jedzenie. Ten optymalny
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wariant z audytu to jest jak się otworzy tam na samym końcu po wszystkich
podsumowaniach taką stronę, tak zatytułowaną to już wiadomo, jakie prace należy
wykonać. Dofinansowanie w ramach tego programu to jest dotacja do 90%, więc
przyjmujemy wnioski do 30 września zgodnie z zapisami programu, ale jeżeli nam
kwoty zabraknie to oczywiście, że będzie decydowała kolejność złożenia tych
wniosków tak jak jest zapisane w programie. Kolejnym programem, który jest
odpowiedzią na Państwa potrzeby, gdyż w zeszłym roku od samego początku Państwo
sygnalizowaliście, że samodzielnie macie bardzo duże problemy, żeby uporać się z
modernizacją oświetlenia zewnętrznego – jest program ,,Ekolatarnia”, w ramach
którego możecie Państwo uzyskać do 100% dofinansowania na wszystkie koszty
kwalifikowane, przy czym jednostkowy koszt, który będzie nam przypadał od punktu
świetlnego liczony, nie może być wyższy niż 3 tysiące, w ten sposób będziemy to
przeliczać, myślę że to jest bardzo miarodajne dla Państwa. W programie możecie
Państwo zakupić wszystkie elementy, które są Państwu niezbędne do zmodernizowania
tego systemu oświetlenia zewnętrznego, ale tu mamy na myśli tego ulicznego, jak i
wszelkiego oświetlenia zewnętrznego, np. w parkach, przy szkołach, miejscach spotkań,
boiskach tak, w Państwa infrastrukturze publicznej. Wdrażamy ten program tym razem
już tak jak każdy w okresie dwuletnim, więc będzie trwał do 2021 roku, realizacja jest
tutaj i wypłat naszych środków do 2022 roku. Kwota dotacji nie może przekroczyć 40%,
forma łączona pożyczka z dotacją, ale myślę, że jest na tyle przejrzysty i czytelny dla
Państwa ten program, mamy już pierwsze wnioski, więc myślę, że będziemy bardzo też
zachęcać, ale myślę, że będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. A to bardzo istotna
informacja, którą ja pominęłam, że jeden wniosek nie może tyczyć się mniejszej ilości
punktów świetlnych niż 20, ale w ramach trwania programu możemy złożyć za to więcej
wniosków. Możemy złożyć pierwszą partię, podłączyć pod inteligentny system
sterowania tym oświetleniem i przejść na przykład nie wiem, do następnego obwodu,
następnej ulicy, którą macie Państwo tam do wykonania i złożyć kolejne, nie trzeba
robić tego od razu kompleksowo. A programem, który mamy od lat 10 zdałam sobie
dzisiaj sprawę, bo prace nad programem pierwsze ruszały 10 lat temu jest
,,Racjonalizacja zużycia energii”. Obecnie mamy 4 edycję, zasada programu jest bardzo
podobna do ,,Ekoremizy”, tylko tyczy się Państwa budynków użyteczności publicznej,
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych, instytucji kultury i
publicznych szkół wyższych. Tutaj dofinansowanie nam tylko ciągle ewaluowało na
Państwa korzyść, w tym momencie mamy 70% dotacji, 30% pożyczki na realizację
zadania z optymalnego wariantu z audytu prac termomodernizacyjnych. Oczywiście
pod pojęciem ,,prace termomodernizacyjne” poza dociepleniem mieści się także
wszelkie oze, więc tutaj możemy pozyskać dofinansowanie na kompleksowe prace bądź
zakończenie prac termomodernizacyjnych na danym budynku. Do 30 września tego
roku przyjmujemy wnioski, gdyż ten program trwa już nam drugi rok, znaczy ta edycja
trwa drugi rok. Wydatkowanie środków do końca przyszłego roku, bo wiadomo, jeżeli
w tym roku podpiszemy umowę to musimy mieć czas jeszcze na zrealizowanie tego
zadania. I to podstawowe informacje, oczywiście tak jak wcześniej wspominaliśmy
wszystkie regulacje, wszystkie programy znajdują się na naszej stronie internetowej
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www.wfosigw.lodz.pl, czyli kim jesteś, my gdzie, że w naszym kraju, myślę że
najprościej, jak tylko było można. Bardzo dziękujemy.
Radny Krzysztof Górski: Mam takie pytanko do Państwa, ponieważ przeszedłem
drogę krzyżową przy załatwianiu sprawy związanej z pompą ciepła i teraz fotowoltaiką,
pomijam papiery i wszystkie formalności, ale udało się. Natomiast jest jedna rzecz, która
takich skromnych inwestorów jak ja bardzo drażni, bo ja jestem proekologiczny i
popieram wszelkie działania i cieszę się, że właśnie tak działacie Państwo, jak przed
chwilą było powiedziane, natomiast te inwestycje są dość drogie. To wszystko dosyć
dużo kosztuje i Państwo tak tutaj mocno podkreślali sprawy dofinansowania, tylko
potem jak to wszystko się zamyka jest jedna dla inwestorów bardzo boląca sprawa –
wszystkie te dofinansowania są opodatkowane. Czy nie można wpłynąć na to, aby te
pieniądze, w sumie przy fotowoltaice są naprawdę niewielkie, bo oprócz zwrotu
podatków to jeszcze to dofinansowanie jest określone jakąś tam kwotą i od tego też
trzeba płacić podatek. Czy nie można gdzieś tutaj, no nie wiem, bardziej do Pana Prezesa
może pytanie, gdzieś na forum może wyższym podnieść, no bo skoro wykładamy żywą
gotówkę to potem chyba to dofinansowanie tak na zdrowy rozum nie powinno być
opodatkowane. To nie jest łaska, że ktoś daje nam prezent, my po prostu zwracamy
sobie cześć kosztów, bardzo dużych, poniesionych przy tych inwestycjach
ekologicznych a za to trzeba jeszcze płacić podatek i to bardzo boli.
Radny Michał Śliwiński: Kontynuując wypowiedź kolegi Górskiego to
dofinansowanie do fotowoltaiki nie więcej niż 5 tys. zł, minus podatek VAT, minus
podatek od tego to zostajemy przy kwocie, którą my jako inwestor wpłacamy do Skarbu
Państwa w VAT, to jest tylko tyle, te 8% z 40 tys. zł to jest kwota ok. 3,5 tys. zł.
Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja mam pytanie, czy jest jakieś ograniczenie ilość
RLM-ów dla dofinansowania oczyszczalni?
Prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski: Nie.
Członek ZPŁ Janusz Michalak: Nie ma? To coś nowego.
Radny Jerzy Wolski: Panie Prezesie, chciałbym zapytać, może też takie robocze
pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, ekolatarnia na przykład, czy na przykład boisko
sportowe będące na terenie Gminy Zduny, teren dzierżawiony, może korzystać
powiedzmy, kwestia dofinansowania do dobrego oświetlenia obiektu sportowego, jakim
jest boisko sportowe?
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: To boisko
sportowe należy do jednostki samorządu terytorialnego?
Radny Jerzy Wolski: Tak, oczywiście.
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: To jak
najbardziej.
Radny Jerzy Wolski: Czyli można, że tak powiem sięgnąć po ten projekt.
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Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: Tak,
minimum 20 punktów świetlnych musi być złożonych we wniosku, więc jeżeli to boisko
rzeczywiście tyle ma, bądź można do tego boiska, do tego jednego obwodu, który zasila,
którym mamy oświetlone to boisko dołączyć punktów tak, żeby było ich minimum
wymagane w tym programie 20 to ja serdecznie zapraszam, czekam na wniosek.
Radny Jerzy Wolski: Czyli ten projekt można byłoby wykorzystać.
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: Tak,
podstawą jest wykonanie, jak zwykle w ochronie powietrza jest audyt.
Radny Jerzy Wolski: Panie Prezesie, jeśli Pan pozwoli jeszcze jedno pytanie,
chciałbym zapytać czy na przykład osoba fizyczna czy ktoś, kto prowadzi działalność
może na przykład skorzystać, bo tutaj naprawdę dużo jest, bogata oferta, odwodnienie
nie wiem, na przykład podwórka czy miejsca, gdzie się prowadzi działalność? Bo tu jest
dużo tych ofert a pro po tej wody…Może źle zadałem pytanie, po prostu odwodnienie
podwórka czy placu, na którym się prowadzi działalność, może tak.
Z-ca Kierownika Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych Ewa Gregorek: Dla osób
fizycznych obecnie mamy program na … kto prowadzi działalność to już jest według
naszych zasad standardowo, tylko że przy odwodnieniu my nie mamy jakby tego efektu
ekologicznego, tam raczej bym poszła w odprowadzenie tego do kanalizacji tak,
kanalizację deszczową.
Prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo, jak Państwo zauważyliście już z tej krótkiej dyskusji tutaj, Fundusz
kupuje efekt ekologiczny i ten efekt ekologiczny, raz tańszy, raz droższy jest dla nas
najważniejszy. Ten efekt będzie droższy, jeśli załóżmy kilometr sieci kanalizacyjnej
wyjdzie nam drożej, ponieważ na tym kilometrze będzie mniej przyłączeń, ale niestety
waga tej inwestycji jest bardzo duża i trzeba ją dofinansować, wyjdzie taniej, jeśli tam
będzie więcej podłączeń. To jest taki przykład jak ten efekt ekologiczny może się
kształtować i to, co tutaj Pani Ewa w rozmowie z Panem Radnym poruszyła, że owszem
osuszenie budynku, albo odwodnienie to gdzie to potem się znajdzie? Ja pragnę zwrócić
uwagę, że cała deszczówka idzie do kanalizacji, to nie jest tak, że nie idzie. My
walczymy o to, żeby właśnie nie szła, żeby stała się wodą techniczną, którą można
użytkować czy to do nawadniania parków czy też różnych pergoli w mieście czy też
użytkowana na przykład na myjniach. My walczymy o to, żeby tą deszczówkę
odzyskiwać. W tej chwili mamy ten program ,,Deszczówka” skierowany jakby
bezpośrednio do osób fizycznych, no powierzchnia dachów tutaj jest bardzo duża i jest
co odzyskiwać i w pierwszej kolejności jakby ludzie zrozumieją na czym polega ten
zysk tak, jeśli ja odzyskam - dostanę tutaj to dofinansowanie, to zobaczę po prostu od
razu efekt tak, będę mniej płacił za wodę, bo tą wodę deszczową będę wykorzystywał
do po prostu podlewania czy to ogródka czy też właśnie mycia samochodu. Takie
inwestycje i takie projekty chcemy realizować. Pragnę zwrócić uwagę, bo my tutaj nie
wskazywaliśmy jakby historycznych zaszłości, ale wezmę to, co jest najbardziej
popularne internetowo, to co Pani Ewa powiedziała, że ten program 10-letni, czyli
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racjonalizacja, krótko mówiąc na termomodernizację, w ubiegłym roku dofinansowanie
kształtowało się 60 do 40. Licząc na ten rok mamy już 70 do 30. Przedtem było 40%
dotacji, teraz Państwu oferujemy 70, czyli tak naprawdę dostajecie te pieniądze. Z
podatkiem to nie jest taka prosta sprawa, jak tutaj przedstawiono. Najzwyczajniej w
świecie my kupujemy każdy przedmiot opodatkowany, wszystko jest opodatkowane i
my wydając nasze pieniądze kupujemy z podatkiem, to nie jest tak, że nie. Jeśli ktoś
składa, jakaś firma, bo to jest różnica czy osoba fizyczna czy też nie fizyczna, czyli
prowadząca działalność, czy może odzyskać VAT czy nie może odzyskać VAT-u, czy
jest to pomoc publiczna czy też pomoc de minimis. My to wszystko musimy niestety…
dyrektywy unijne narzuciły nam taki system i takie podejście do pewnych rzeczy, że ten
pieniądz publiczny musi być obracany kilka razy zanim zostanie ewentualnie
ostatecznie wydatkowany. Ale pragnę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to i tak Państwo
kupujecie. Jeśli weźmiemy, że samorząd kupuje no to i tak kupuje ten samorząd
opodatkowane towary, które i tak muszą obrócić tym pieniądzem i przejść przez budżet
państwa, przez systemy i różnych pośrednich pośredników. Ja powiem tylko tyle, że
jeśli chodzi o pewne rozwiązania w programie ,,Czyste powietrze”, ten ogólnopolski
program ,,Czyste powietrze”, trwają prace a na pewno rozmowy trwają z urzędem na
temat zmiany ustawy o finansach publicznych, jeśli chodzi o wyliczenie wskaźnika.
Jeśli ewentualnie uda się ważność inwestycji ekologicznych przeforsować, nawet jeśli
w części będą te inwestycje, np. będą dotyczyły ograniczenia niskiej emisji albo bardziej
inwestycji w odnawialne źródła energii to będzie to bardzo korzystne dla samorządów.
Myślę, że to wtedy spowoduje większą intensyfikację tych zadań, ale to jest przyszłość,
zobaczymy jaka będzie ostateczna decyzja. W każdym razie fundusz, tak jak na
przykładzie tego programu mówiąc wprost dotyczącego termomodernizacji, myślę że
jesteście w stanie Państwo zauważyć, że podwyższona została ta granica dotacyjna,
czyli formy dotacyjne, jak i formy umorzeniowe, bo umorzenie jest też pewną formą
dotacyjną, jest to koszt dla nas, więc my to zwiększyliśmy. Zwiększyliśmy owszem, jak
to Państwo zauważyliście bardziej te formy, które będą z przeznaczeniem na inną
inwestycję. Chcemy jednak, żeby to się kręciło, chcemy żeby te pieniądze, których
Państwo nie musicie oddawać, żebyście przeznaczyli na inne inwestycje ekologiczne.
Tak, to chcemy i to będziemy promować, tutaj będziemy podwyższać te wskaźniki. Jeśli
zajdzie konieczność to Rada uchwala do końca czerwca zadania priorytetowe dla nas i
jeśli Państwo będziecie zgłaszać to my będziemy starać się dostosowywać, ponieważ
nie ma nic ważnego moim zdaniem dla Funduszu, jak realizacja współpracy z
samorządami. Gro wniosków to są wnioski samorządowe, a na pewno Państwo się
zgodzicie, że to są zadania samorządowe i to, że ewentualnie samorząd jakiś nie
realizuje ich w tej chwili to nie znaczy, że nie będzie musiał realizować, więc chcemy
tak dopasować naszą ofertę, żeby się zgrywać ze wszystkimi samorządami w
województwie. Jeszcze jeden przykład pozwolę sobie przedstawić: jeśli w gospodarce
ściekowej przyjmuje się, bo może w tej chwili te proporcje są już troszkę inne, że u nas
jest wskaźnik 1:4, jeśli chodzi o sieć wodociągową a kanalizacyjną, no to sami Państwo
widzicie, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Mamy również programy np. na
przydomowe oczyszczalnie, to nie jest tak…. My tu przedstawiamy naprawdę w
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skrócie, nie dałoby się mówić dokładnie o programie. Zapraszamy Państwa bardzo
serdecznie, jeśli będzie konieczność to przyjedziemy z konkretnymi rozwiązaniami albo
ofertą naszą skierowaną do waszych potrzeb. Ja już rozmawiałem tu z Panem Starostą
dwa razy chyba bodajże, wiemy że Powiat przygotowuje się do wniosku z
termomodernizacją i takiego większego, jeśli dobrze pamiętam, na trzech obiektach, no
i jeszcze ewentualnie klaster – to jest chyba też jakiś tam pomysł, tych klastrów już
troszkę w kraju funkcjonuje, powiązane oczywiście z odnawialnymi źródłami energii.
Jest to jakieś rozwiązanie, które na pewno może posłużyć naszym jednostkom i obniżyć
koszty funkcjonowania samorządów, to jest chyba najważniejsze. Ja jeszcze Szanowni
Państwo chciałbym powiedzieć o innej rzeczy, bo tutaj już padło, jeśli chodzi o czyste
powietrze, bo to jest też bardzo dyskusyjna sprawa, ale chciałbym Państwu powiedzieć
jak się kształtuje Powiat Łowicki na tle innych powiatów. No najwięcej Miasto Łódź,
bo to wiadomo blisko i my jesteśmy blisko, myślę że ten punkt uruchomiony w
Starostwie robi dobrą robotę mówiąc kolokwialnie, wszyscy doradcy, którzy tam są w
tym punkcie są zadowoleni, mówią że bardzo dużo osób przychodzi i bardzo dużo osób
oczekuje wskazania co i jak trzeba zrobić. Powiat Łowicki kształtuje się na poziomie
380 wniosków, 380 wniosków z Powiatu Łowickiego wpłynęło w 15 miesięcy. Czy to
jest dużo czy mało? Szanowni Państwo, weźmy pod uwagę, że to jest całe
województwo tak, my mamy z całego województwa 8 tysięcy wniosków, no to mniej
więcej każdy może sobie uświadomić jak to wygląda. Nie jest to jeszcze hura
optymistyczne, ale wczoraj podpisywałem do Zielkowic bodajże jednej osobie, która
otrzymała dofinansowanie i już pieniądze zostały przelane. Myśmy już wypłacili 11 mln
zł w tym programie, więc skala moim zdaniem nie jest mała. Poza tym, jak Państwo nie
wiem, jeśli śledzicie portale internetowe albo ewentualnie media, moim zdaniem
program ,,Czyste powietrze” napędził wszystko i to jest bezdyskusyjne, bo jeśli ktoś
wychodzi, w tym przypadku premier i wyrzuca 100 mld zł na rynek w przeciągu 10 lat
to nie dziwcie się, że i materiały idą do góry, że firmy szkoleniowe zarabiają. Wiecie
ile, bo jedna Pani przyszła ze skargą i przy okazji żeśmy się dowiedzieli, wiecie Państwo
ile mniej więcej płaci się za wniosek, za wypełnienie wniosku? Do 2 tys. zł, naprawdę,
za prosty wniosek. Wszyscy korzystamy z tego programu, to napędziło wiele innych
programów. Agencja Rozwoju Regionalnego teraz, wczoraj w telewizji się pojawił taki
sygnał, zbiera wnioski, to są środki unijne to jeszcze pół biedy, TAURON ogłosił – 0%
pożyczka na fotowoltaikę, 0%, czyli tak naprawdę na raty możemy sobie zrobić,
oczywiście nie za nic, podpiszemy umowę na dostarczanie prądu, ale to jest żaden
problem, tak. My Państwu oferujemy na przykład dla jednostek publicznych 80%
dotacji do fotowoltaiki, do wszystkich źródeł, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii.
Rozważcie Państwo, przeanalizujcie. Na pewno potrzebujemy z Państwa strony i o to
bardzo bym prosił – wskazań o potrzeb. Potrzeby dla nas są najważniejsze. Pod te
potrzeby chcemy konstruować ofertę i dlatego bardzo prosimy o każdy sygnał, który tą
ofertę wzbogaci i oczywiście przygotuje do tego, żeby tą ofertę zrealizować, aby nasze
województwo jakoś w tych ekologicznych inwestycjach funkcjonowało. Nie wszystko
da się dofinansować, są to środki publiczne i oczywiście też podlegamy pod ustawę o
finansach publicznych, więc nie wszystko możemy sfinansować, ale to, co bezpośrednio
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przynosi ten efekt ekologiczny to jest do Państwa dyspozycji. To ja dziękuję, chyba że
jeszcze są pytania.
Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym powiedzieć, że my tutaj już jako Powiat w tym
programie zagospodarowania wody uczestniczymy i pracowaliśmy, w dwóch
jednostkach mamy takie instalacje zagospodarowania wody deszczowej, tj. w szpitalu i
przy starostwie, ale przy tym programie wykorzystania wody czy deszczówki brakuje
mi jeszcze takiego projektu dla gospodarstw rolnych na odzyskanie wody deszczowej
do wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Ta instalacja pewnie musiałaby być
troszeczkę inna, bo o ile do podlewania woda niekoniecznie musi być chemicznie w
jakiś sposób obrobiona, ale na pewno musi być czysta, jeśli chodzi o zanieczyszczenia
takie zewnętrzne, bo opryskiwacze na to są wrażliwe, ale do oprysków mimo wszystko
zużywa się bardzo dużo wody. Taki zbiornik dofinansowany, gdzie tą deszczówkę
można by było do tego zbiornika zebrać i zestaw filtrów, gdzie później przygotować do
oprysków, myślę że to jest też coś, co nam rolnikom pewnie by pomogło. Za wodę
płacimy coraz więcej, nie ma co się oszukiwać, to jest dobro, które kosztuje. Mało tego,
jak przyjdzie kanalizacja to ta kanalizacja też w jakiś sposób liczona jest z poboru wody
czystej, także tutaj to włączenie gospodarstw do wykorzystania wody w celach
zabiegów agrotechnicznych byłoby jak najbardziej wskazane.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chcielibyśmy podziękować Panu Prezesowi za
przybycie na naszą sesję, ja sobie przed chwilą też Janusza Michalaka pytałem czy on
sobie przypomina, bo jest dłużej radnym – nie przypomina też sobie, żeby kiedykolwiek
Prezes Wojewódzkiego Funduszu z ofertą był na sesji w Powiecie Łowickim, także
Panie Prezesie bardzo dziękujemy. My oczywiście współpracujemy z Wojewódzkim
Funduszem w różnych sprawach a co do pomysłów takich większych, znaczy na pewno
jest szansa pozyskać dodatkowe środki na ten duży projekt termomodernizacyjny
złożony przez poprzedni Zarząd i tam na Blichu nie wszystko zostało wpisane i tutaj
będziemy składali, aby jeszcze dodatkowo dofinansować termomodernizację, natomiast
myślę, że kończymy prace nad takim dużym projektem związanym z odnawialnymi
źródłami energii i niebawem poinformujemy wszystkich, jakie są wyniki – chodzi o ten
projekt, który Pan Prezes nazwał klastrem, tak on się będzie nazywał, to zobaczymy, ale
na pewno w ciągu kilku miesięcy zakończymy prace początkowe nad dużym projektem
związanym z odnawialnymi źródłami energii, przy współpracy z Wojewódzkim
Funduszem, być może z Narodowym Funduszem, być może Urzędem Marszałkowskim
również po to tylko, żeby i w powiecie i mieszkańcom powiatu pomagać. No na razie
tyle, w ciągu kilku miesięcy na pewno powiemy o co chodzi.
Prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski: Ja jeszcze, jeśli wolno,
ponieważ tak, to co powiedział Pan Radny Figat tutaj to absolutnie to jest właśnie
motorem naszego programu. Ten program jest pierwszy raz w tym roku, nie było go
wcześniej i to jest właśnie to, o co nam chodzi. To jest program, który jest dla osób
fizycznych, aczkolwiek beneficjentem jest samorząd, czyli robimy to przez samorząd,
ale takie właśnie zbieranie wody deszczowej, taki system, bo tu w programie jest
również to, że system wykorzystania jest tej wody, czyli tych filtrów wszystkich, które
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potem tą wodę wykorzystają chociażby do dokonywania oprysków, dlatego gorąca
prośba do Panów i Pań Radnych – rozmawiajcie z ludźmi, przekażcie, że takie coś jest,
niech idą do wójta i niech wójt składa. Nam zależy, żeby ten program był zrealizowany,
nam zależy również, żeby był jak najmniejszy pobór wody z sieci w gminach. To jest
powód główny tego programu i wykorzystanie tego, co Bóg daje z nieba, więc krótko
mówiąc zagospodarowanie tej darmowej wody. My pracujemy jeszcze nad dużym
programem deszczówki, aczkolwiek tutaj uwarunkowania prawne troszkę nam
uniemożliwiają, pracujemy również nad programem, jeśli chodzi o odpady
niebezpieczne – to szybciej się uda, aczkolwiek też to będzie ograniczone, myślę że na
temat odpadów moglibyśmy też tutaj długo rozmawiać, ale to poświęcimy oddzielną
sesję. Ja dziękuje bardzo za zaproszenie, bardzo dziękuję, było mi miło z Państwem się
spotkać, zwłaszcza, że w większości się znamy. Naprawdę może będzie w najbliższym
czasie jeszcze taka okazja. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i jestem do dyspozycji.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałbym tylko takie lekkie sprostowanie, od
2002 roku przez 4 kadencje jak byłem Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska i zawsze tak było przez kilkanaście lat, że w punkcie stałym planu
pracy Komisji Rolnictwa było zapraszanie przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, wielokrotnie. Nie koniecznie Pan Cezary Dzierżek, jako wiceszef
Wojewódzkiego Funduszu, ale zawsze przez 11 lat co najmniej kilkanaście razy
mieliśmy na spotkaniach, na obradach Komisji Gospodarczej, także to nie do końca, że
nie pamiętaliśmy o Wojewódzkim Funduszu Ochrony. Może nie potrafiliśmy
wykorzystać tego dobrze, ale zawsze zapraszane było.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu,
Panu Prezesowi za przybycie. Oferta, która została przedstawiona mam nadzieję, że
każdy z nas radnych w swoich środowiskach, z których się wywodzą będą przekazywali,
będą informowali. Ja bym bardzo też chciał, żeby takie spotkania z przedstawicielami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odbywały się cyklicznie, albowiem
oferta, która jest przedstawiana jest modyfikowana corocznie, pojawiają się nowe
programy, w związku z tym warto by było, żeby opinia publiczna miała szansę
zapoznania się tymi programami a sesja Rady Powiatu Łowickiego jest takim
doskonałym miejscem, żeby takie programy przedstawiać. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy.
Ad. pkt 6
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski przedstawił
informacje nt. stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał.
Nr 3/
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To znaczy ja dwie kwestie tylko
Panie Komendancie, przede wszystkim chciałbym Panu podziękować za tą pracę, którą
strażacy wykonali, ze względu też na to, że sam jestem strażakiem, ale bardzo dobra
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współpraca z jednostkami ochotniczymi i tutaj sami strażacy ochotnicy podkreślają to,
że bardzo się zmieniło podejście Komendanta Powiatowego do strażaków ochotników,
to pierwsza kwestia. A druga to również to, że nawiązuje Pan dialog, jeśli chodzi o
podział tych środków na KSRG i na tym poziomie chciałbym bardzo serdecznie
podziękować.
Radny Krystian Cipiński: Panie Komendancie, wypadałoby również podziękować za
wspaniałą prezentację, bardzo obszerną, profesjonalnie przygotowaną. Wspólnie tutaj
zauważyliśmy, że jest to kawał dobrej roboty, bo przedstawić temat ustnie to jest jedno
a przedstawić w sposób tak graficznie, pięknie przygotowane to drugie, więc bardzo
serdecznie dziękujemy.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Nieskromnie
powiem, że to jest moja robota. Jeśli można podziękować też Państwu i Panu
Przewodniczącemu, Radzie Powiatu, Panu Staroście i Zarządowi naszego powiatu też
za wsparcie, które każdego dnia mamy i za część tych tutaj działań, które tutaj
przedstawiałem to jest razem oczywiście ze Starostwem i z Zarządzaniem Kryzysowym,
przede wszystkim wszystkie ćwiczenia, turniej wiedzy pożarniczej, o którym nie
powiedziałem. Bardzo dziękuję też za ciepłe słowa pod kierunkiem strażaków i
wszystkiego dobrego życzę.
Radny Michał Śliwiński: Nawiązując tutaj do Pana Przewodniczącego, jesteśmy teraz
akurat po cyklach zebrań strażackich OSP i tutaj to, co Pan Przewodniczący zauważył,
faktycznie współpraca z nowym Komendantem się zmienia, ale mam jeszcze jedną taką
prośbę, bo żeby strażacy mogli pozyskać jakiekolwiek środki to jest liczona wszędzie
wyjazdowość i teraz wiadomo, że nie wszystkie ochotnicze straże pożarne mają
samochody ciężkie, większość jest tych samochodów lekkich i dysponowanie tymi
samochodami tak, żeby wyjechać do pożaru to trzeba mieć zgodę z Komendy na wyjazd
tak, nie mamy wyjazdy – nie mamy zaliczonej wyjazdowości. I teraz kwestia tego czy
nie można by w jakiś sposób tego zmienić, czyli jest pożar, jest wezwanie, jadą strażacy,
meldują się, mają też zaliczoną w pewnym sensie wyjazdowość i mogą się rozwijać,
tak.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Aby odpowiedzieć
to Komenda Główna już odkąd istnieje Państwowa Straż Pożarna stworzyła procedury
dysponowania sił i środków do każdego zdarzenia, czy to jest zdarzenie drogowe czy to
jest pożar mieszkania czy to jest inne jakieś miejscowe zagrożenie, są procedury,
którymi dysponują nasi dyżurni. Jak dostajemy formatkę teraz najczęściej z CPR-u to
według zagrożenia dysponujemy siły i środki, które są potrzebne, tak powiem
kolokwialnie do obsługi tego zagrożenia i nie możemy pozwolić na to, że na przykład
strażacy wyjadą wszystkim samochodami do pożaru mieszkania, później się zjedzie 10
jednostek ochotniczych straży pożarnych, bo oni mają znak, sygnał, że coś się dzieje a
w tym samym czasie będzie wypadek na autostradzie i tak naprawdę zostaną nam dwie,
trzy jednostki mobilne, które mają oczywiście wyposażenie i oczywiście
przeszkolonych strażaków, odpowiedni sprzęt hydrauliczny, wiedzą jak podejść do
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poszkodowanego, gdy mamy zniszczony samochód – to wszystko musi być poukładane,
dlatego też tutaj mamy czasami takie sygnały, że są jednostki szczególne spoza
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i one chcą wyjechać do zdarzenia.
Musimy to wszystko trzymać w takich ryzach, taki wojskowy reżim też wprowadzić,
żeby mieć w razie innego zagrożenia jeszcze kolejne siły i środki na zażegnanie tego
zagrożenia, w ten sposób to wygląda.
Radny Michał Śliwiński: To akurat rozumiem Panie Komendancie, bo z poprzednim
Komendantem rozmawiałem dlaczego do płonącej sterty dysponowane jest 15
jednostek i potem w drugim miejscu coś się stanie i faktycznie tego nie będzie, tylko mi
bardziej chodzi o to, że ja rozumiem, że nie pozwalać w sensie wyjazdu wszystkim
jednostkom w jedno miejsce, ale z tego rejonu przynajmniej jak coś się dzieje, żeby tym
jednostkom można było pozwolić. Ja rozumiem, że to jest lekki samochód, ale żeby ten
duch w tych strażakach w dalszym ciągu istniał to trzeba im czasami pozwolić
wyjechać.
Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Arkadiusz Makowski: Jeśli mogę się
jeszcze odnieść, to najczęściej może tak, jednostki OSP, które są w KSRG mogą
wyjeżdżać spoza terenu własnej gminy i wtedy nawet tutaj finansowanie, tutaj nie ma
problemu z finansowaniem wyjazdu tej jednostki, natomiast jeżeli jest to jednostka
spoza systemu i wyjedzie poza swoją gminę to wtedy wójtowie mogą żądać wypłaty
rekompensaty za wyjazd z jednostki spoza systemu na inną gminę. To też trzeba się
troszeczkę tym… przede wszystkim to musimy wziąć pod uwagę. Natomiast jeśli mamy
duży pożar, jakaś sterta słomy, która chociażby… pożar budynków inwentarskich, gdzie
jest bardzo dużo składowanych materiałów palnych i czasami jest faktycznie tam dużo
sił i środków potrzebnych i jednostki nam się zgłaszają to też nie mówię ,,macie nie
wyjeżdżać”, tylko jeżeli jest taka możliwość to wyjeżdżają. Natomiast ja chciałbym tu
zaznaczyć, że jestem takim stricte operacyjnym strażakiem i jak jadę też na miejsce
zdarzenia i jest powyżej 10 zastępów i jedna kompania to też muszę wyjechać w ramach
dowodzenia. Czasami jednostki przyjeżdżają i stoją i patrzą się co mają zrobić. No tutaj
ciężko niektórych poprosić o to, żeby ta gotowość operacyjna była większa, także ja
wiem, że czasami chcą popatrzeć, ale tutaj trzeba moim zdaniem ten reżim wojskowy
tutaj zachować.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz bardzo dziękujemy za służbę
strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników. Cieszy to, że ten
sprzęt, którym dysponują strażacy jest coraz lepszy – bywało tak, że poszczególne
ochotnicze zastępy miały mnóstwo zapału, ale brakowało sprzętu. Ja obserwuję od
pewnego czasu, że pod tym względem następuje postęp i trzeba się z tego naprawdę
cieszyć, tym bardziej, że tutaj jak była poprzednio prezentacja, kolejne programy w
ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mająca na celu lepsze
wyposażenie poszczególnych jednostek będą się do tego przyczyniały. Jeszcze raz
bardzo dziękujemy za służbę wszystkim strażakom.
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Ad. pkt 7
Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w
świetle prognoz demograficznych.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o sieci szkół
ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz
demograficznych. /Zał. Nr 4/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 ogłosił przerwę w
obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:20 wznowił obrady XX
Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 8
Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
p.o. Dyrektora CKTiPZŁ Tomasz Dróżka przedstawił informację o działalności
promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/
Radny Krzysztof Górski: Ja mam takie nietypowe pytanie, ponieważ promocja
naszego powiatu to również przyznanie Marek Łowickich i chciałbym wyrazić swoją
dezaprobatę do tego, kto został nominowany i potem komu przyznano Marki Łowickie.
Na poprzedniej sesji Pan Radny Śliwiński pytał się Pana Starosty czy mógłby nam
uchylić rąbka tajemnicy kto został nominowany, no i powiedziano, że nie, bo fajnie jak
będzie to na uroczystości w Muzeum. Przyznam się, że martwi mnie to, że jedna z osób,
która dostała Markę Łowicką nie bardzo kojarzy się z promowaniem Łowicza, jest
osobą raczej nieprzyjemną i złośliwą a dostała Markę i mnie, jako radnego a
rozmawiałem z wieloma ludźmi, też uważają, że ta osoba nie powinna dostać. Dostała
– trudno, niech będzie, natomiast uważam, że nie powinna dostać Marki Łowickiej.
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich
10, 99-400 Łowicz.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Niniejsze uchwały są przygotowane w
oparciu o potrzebę wyczyszczenia i zrobienia pewnego rodzaju porządku w naszych
szkołach funkcjonujących w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały
RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 6/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XX/156/2020 RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10,
99-400 Łowicz. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400
Łowicz.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały
RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 8/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
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Podjęli Uchwałę Nr XX/157/2020 RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400
Łowicz. /Zał. Nr 9/
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400
Łowicz.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały
RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. /Zał. Nr 10/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XX/158/2020 RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400
Łowicz. /Zał. Nr 11/
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały
RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 12/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XX/159/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego
na 2020 rok. /Zał. Nr 13/
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
zmieniającej
Uchwałę
Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata
2020-2023.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ zmieniającej
Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata
2020-2023.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały
RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 14/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XX/160/2020 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 15/
Ad. pkt 14
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami. /Zał. Nr 16/
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie otrzymali Państwo wcześniej,
jeżeli są pytania to odpowiem.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do sprawozdania z prac
Zarządu? Nie widzę.
Ad. pkt 15
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 31 grudnia w Muzeum w Łowiczu brałem
udział w gali wręczenia Marki i Super Marki ,,Łowickie”, 8 stycznia uczestniczyłem w
walnym zgromadzeniu członków OSP Domaniewice, 13 lutego brałem udział w
posiedzeniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 24 lutego brałem
udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli. Czy są pytania? Jeżeli pytań nie ma to ja tylko jeszcze jedną
informację taką, która jest dosyć istotna, a mianowicie ja kilka miesięcy temu podjąłem
starania tutaj z pomocą Pani Dyrektor o to, żeby na drodze potocznie nazywanej
,,Chruślanką” pojawiła się sygnalizacja ostrzegawcza, tam dochodziło dość często do
wypadków, ona znajdowała się ta sygnalizacja ostrzegawcza na samej 14-stce,
natomiast na Chruślance ona się nie znajdowała a teraz z początkiem roku jest już ta
sygnalizacja na drodze naszej – Chruślance, Ja cieszę się z tego powodu. Oczywiście to
nie jest rozwiązanie, bo oczywiście tam potrzebne jest rozwiązanie takie, o którym się
mówi, tzn. rondo, bo to byłoby największe bezpieczeństwo, ale od tego momentu, w
którym ja o tym mówiłem doszło do kolejnego wypadku – tym razem ten wypadek na
szczęście zakończył się w taki sposób, że poszkodowani nie ponieśli poważniejszych
obrażeń, ale to też była taka sytuacja, że nadjeżdżający od strony właśnie Łyszkowic
uderzył w pojazd poruszający się po drodze głównej – 14-stce. Mówię, na szczęście nic
się nie stało, ale to kolejny wypadek, który zdarza się na tej drodze i myślę, że jest
najwyższy czas, żeby jednak ten problem został rozwiązany. Nie ukrywam, że
niewielkie może, w każdym bądź razie to przyczyni się w jakimś stopniu do
ograniczenia. Uważam, że to nie jest jeszcze rozwiązanie takie, jakie powinno być, ale
cieszę się, że udało się zrealizować i ta sygnalizacja ostrzegawcza jest zamontowana,
dziękuję tu Pani Dyrektor za pomoc, udało się to zrobić. Jeszcze jedna informacja, którą
powiem, to jest moja prośba o to, że składać… Państwo otrzymali te druki i do końca
kwietnia trzeba złożyć oświadczenia majątkowe, bardzo byśmy prosili o to, żeby to w
miarę systematycznie robić, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, tylko złożyć takie
oświadczenia, to jest taki obowiązek, który na nas ciąży.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, jest Pani Dyrektor, ja chciałbym wrócić
do skrzyżowania nieszczęsnego powiedzmy, już kilka lat temu o tym rozmawialiśmy
prawda, żeby lepiej to oznakować, oświetlić i pamiętam jak Pani Dyrektor powiedziała,
że tam właścicielem, dostarczycielem energii, prądu chyba jest… tam pamięta Pani
Dyrektor, jak rozmawialiśmy, że będzie problem, to jest droga krajowa, nasza droga
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powiatowa, pamiętam jak rozmawialiśmy kilka lat temu, że to było ciężko, ja
rozmawiałem z Panią Dyrektor, że w jakiś sposób można byłoby to nie wiem, doświetlić
to skrzyżowanie, uruchomić, wówczas… skrzyżowanie ,,Chruślanka”, rozmawialiśmy
kiedyś o tym i stąd wiem, że wówczas był problem, to jest droga krajowa, powiatowa,
z energią elektryczną, z doprowadzeniem tam, bo ja prosiłem… To nie za Pani było?
Ale w każdym bądź razie w tym roku prawdopodobnie będzie realizowana ta droga,
może faktycznie, ja tutaj skłaniam się do tego, co Pan Marek powiedział, faktycznie, co
by się dało optymalnie to zrobić, bo myślenia nas kierowców nikt i nic nie zastąpi, ale
faktycznie to jest takie nietypowe, newralgiczne. Ja znam to skrzyżowanie, całe życie i
zawsze można się tam nabrać, naprawdę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szczególnie wieczorem dochodzi do tych
zdarzeń najwięcej, ponieważ dochodzi zmęczenie i takie sytuacje się zdarzają. Ja
uważam, że mówię, na dziś to jest rozwiązanie, które udało się osiągnąć, natomiast nie
mamy wpływu takiego na kompleksową modernizację 14-stki, kiedy ona będzie
realizowana to już jest decyzja wymagająca dosyć dużych nakładów, ale mam nadzieję,
że ta decyzja zostanie podjęta, bowiem to skrzyżowanie jest takie, w którym to rondo
powinno być.
Ad. pkt 16
Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Radny Michał Śliwiński: Ja mam prośbę do Pani Dyrektor, jeżeli chodzi o ulicę Armii
Krajowej, tam świeżo po remoncie wjazd od ulicy Małszyce, tam naprawdę przy
skrzyżowaniu jest dosyć mocno, jeśli można by było wykonawcę w jakiś sposób, żeby
to poprawił, bo to jest myślę, że w skrzyżowaniu, więc to leży po naszej stronie. I biorąc
pod uwagę jeszcze to, nie wiem, wczoraj była akurat inspektor, tam był deszcz na tej
drodze, co bardzo dużo ujawniło czy te spadki są zachowane jak powinny być do tych
kratek, bo te kratki są wyżej niż reszta ulicy, w niektórych miejscach przynajmniej.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jeśli jesteśmy przy drogach to
chciałbym podziękować członkom Zarządu i oczywiście Pani Dyrektor też za wsparcie
tutaj i za przychylność, jeśli chodzi o rozszerzenie naszych inwestycji drogowych na
Gminie Łyszkowice o dodatkowe nakładki, szczególnie jedna w Trzciance, która była
już kilkanaście lat zaniedbana, ale korzystając jeszcze z sytuacji i z naszej obecności
chciałbym podziękować Radzie Gminy w Łyszkowicach za to, że corocznie wspierają
nasze drogi powiatowe w znacznej kwocie. Myślę, że to jest gmina, która nie tylko
dlatego, że jest moja i jest mi bliska, ale dlatego, że corocznie wspiera drogi powiatowe
znaczną kwotą, także też wydaję mi się, że tutaj należą się ogromne podziękowania.
Radny Krzysztof Górski: Tak, ja dzisiaj o Oddział Dziecięcy nie będę się pytał,
wczoraj Pan Starosta mi odpowiedział, że to w ciągu najbliższych kilku dni będzie
uruchomiony ten Oddział, natomiast chciałbym się spytać, ponieważ mam informację,
że likwidowane są łóżka w naszym szpitalu. Czy jest już jakiś wstępny wynik za ubiegły
rok, no bo nie można się tego dowiedzieć a chciałbym się zorientować czy jest mniejszy
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czy większy, czy gorszy niż w zeszłym roku o tej samej porze? Natomiast drugie
pytanie, które myślę, że powinno paść z naszej strony, to chciałbym się spytać czy nasz
szpital i jednostki podległe i związane z naszym szpitalem, z Zespołem Opieki
Zdrowotnej przygotowane są do ewentualnego wystąpienia koronawirusa, bo o tym nie
rozmawiamy i chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś akcja, czy są jakieś działania, bo
jednak jak Minister Zdrowia wczoraj powiedział, że w każdej chwili, w każdym miejscu
w Polsce może taka sytuacja wystąpić. Także myślę, że to jest bardzo ważna rzecz i
powinniśmy mieć taką świadomość. A ponieważ nie chcę już więcej głosu zabierać to
mam takie prozaiczne pytanie i sprawę: widzę, że na wielu posiedzeniach samorządów,
na posiedzeniach Rządu i na wielu spotkaniach nie ma już plastikowych butelek. Czy u
nas nie moglibyśmy już też pić w szklanych w związku z tą akcją, że nie powinniśmy
używać plastików? Szklanki to tak, natomiast butelki są dalej plastikowe i myślę, że
może już jest jakaś zrealizowana dostawa, ale może by warto pomyśleć, żebyśmy
korzystali z butelek szklanych.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
spodziewałem się tego pytania o koronawirusa. Rozmawiałem przed wejściem na sesję
z Panem Wojewodą, w tej chwili sytuacja jest taka, że nie ma żadnego zagrożenia ani
w województwie ani w Polsce – to jest raz. Dwa – służby są przygotowane do tego,
kontrolują wszystkich, którzy przylatują z Włoch, kontrola jest pełna, myślę że mogę
powiedzieć na tyle, na ile oczywiście państwo może być na coś takiego przygotowane
to należy odpowiedzieć tutaj, że jest przygotowane i żeby nie podgrzewać atmosfery
zagrożenia, bo to niczemu nie pomoże, to tylko tyle. Natomiast jeśli idzie o szpital i
wynik finansowy to bardzo proszę Panią Dyrektor o odpowiedź.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Panie Przewodniczący,
Panie Starosto, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wynik finansowy w tej chwili to
mogę tylko powiedzieć ogólnikami dlatego, że nie mam dokładnie zbilansowanego i
zliczonego przez księgowość wyniku, myślę że już na kolejnej sesji podam dokładne
cyfry. Będzie porównywalny z ubiegłym rokiem, to co było zaplanowane na ten rok
2019 – zadłużenie szpitala 4,5 mln zł myślę, że będzie o milion mniejszy, to jeżeli chodzi
o finanse. Wiąże się to też, że tak długo się przeciąga ta analiza finansowa i
podsumowanie roku, wiąże się z tym, że jeszcze mamy z NFZ-em różne dodatkowe
rozliczenia, korygujące faktury i po prostu to troszeczkę przesunęło się w czasie. Teraz
jeśli chodzi o likwidację łóżek to rzeczywiście mieliśmy kontrolę z NIK-u i w
zaleceniach pokontrolnych jest dostosowanie liczby pielęgniarek do nowych wymogów.
Mieliśmy kontrolę na Oddziale Pediatrycznym i na Oddziale Chirurgii, ponieważ na
chirurgii też wiąże się to z dwoma czynnikami, to zmniejszenie łóżek: po pierwsze z
dostosowaniem do nowych wytycznych, nowych norm pielęgniarskich, ale drugą rzeczą
taką też bardzo istotną jest to, że dostosowanie techniczne, czyli że dostęp do łóżka z
trzech stron i z tego też powodu zmniejszamy te łóżka; po drugie wiąże się to z taką
ekonomią szpitala, bo główną podstawową rzeczą jest to obłożenie łóżek, więc to
obłożenie łóżek na chirurgii jest 80% i po dyskusjach tutaj z Panem Ordynatorem te
łóżka będą wykorzystane maksymalnie i myślę, że zapewni to lepszą opiekę, dobry
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komfort naszych pacjentów a istotną rzeczą jest to, że gdyby przyszło… planujemy, że
tak powiem pochylić się nad remontem chirurgii i całego parteru i ja bym chciała jednak
utrzymać te 34 łóżka, przynajmniej w projekcie zrobić taką rezerwę, że zawsze możemy
te łóżka czy salę zapewnić na przyszłość, bo myślę, że ruch, jeżeli chodzi o zatrudnienie
pielęgniarek nie jest aż tak tragiczny, pojawiają się nam nowe osoby, więc myślę, że
będziemy tutaj na przyszłość utrzymywać to, ponieważ mamy dobrą chirurgię, ona jest
tutaj potrzebna i mamy nie tylko pacjentów z naszego powiatu, ale i z zewnętrznych
powiatów.
Ad. pkt 17
Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus-Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Marek Jędrzejczak
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