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PROTOKÓŁ Nr XXI/20 

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 13 marca 2020 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 18 (nieobecny Z. Kuczyński) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

4. 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. 

5. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXI 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 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2020 rok. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

poprosiliśmy Państwa w tym trybie nadzwyczajnym w tym celu, aby 

zabezpieczyć środki dla naszego szpitala, przepraszam że Pani Dyrektor nie ma, 

ale teraz szpital przechodzi taki czas bardzo burzliwy i w tej chwili Pani Dyrektor 

dokonuje zakupów maseczek i sprzętu, którego brakuje w tej chwili w szpitalu i 

my chcemy umożliwić przygotowanie się szpitala na najgorsze w związku z 

wybuchem epidemii, dlatego też prosimy Państwa radnych o zabezpieczenie tych 

środków. Chcemy kupić respiratory, chcemy kupić 3, natomiast sytuacja jak 

wiecie z cenami jest dynamiczna, z cenami sprzętu, z cenami nawet i żywności, 

wszystkiego, zobaczymy czy nam się to uda, ale taki jest plan. Oprócz tego, że 

ceny rosną to też jest deficyt towarów, jeśli idzie o sprzęt medyczny, a zwłaszcza 

sprzęt do oddziałów zakaźnych, który jest potrzebny, także zrobimy wszystko, 

żeby kupić jak najwięcej. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby kupić więcej to też 

myślę, że środki się znajdą. To tak tytułem wstępu, jeśli są jakieś pytania to 

oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam takie 

pytania, no bo Starosta przed chwileczką powiedział, że mają być zakupione 3 

respiratory. Nie było tego w materiałach, chciałem się właśnie spytać 

respiratorów za te pieniądze, czy to jest pełne 200 tys. zł będzie przekazane, to 

będzie koszt respiratorów czy będzie co innego jeszcze kupowane. Poza tym 

chciałem się jeszcze spytać, ile w szpitalu, nie ma nikogo z dyrekcji, ile w szpitalu 

jest respiratorów i ile jest sprawnych, bo to też jest ważne. No i podstawowe 

pytanie słuchając mediów od kilku dni, jeżeli te pieniądze przekażemy to czy jest 

realna szansa, żeby te respiratory kupić, bo wszędzie słychać, że można mieć 

pieniądze, ale respiratorów kupić nie można, bo jest to deficyt i czy przekażemy 

pieniądze czy jest jakieś ustalenie czy może wstępne potwierdzenie 

zapotrzebowania, żeby te respiratory kupić, bo przekażemy pieniądze a stanu 

zaopatrzenia w respiratory szpitala nie zwiększymy. No liczyłem na obecność 

dziś kogoś… a, jest Pani Dyrektor, więc chciałem się spytać co z wyposażeniem 

szpitala w rękawice ochronne, kombinezony, maski, jak to wygląda, bo wszyscy 

dyrektorzy szpitali, szczególnie zakaźnych a bardzo przykrą wiadomość 

usłyszeliśmy tydzień temu, że Oddział Zakaźny w Szpitalu w Skierniewicach 

został zamknięty, jak jest z wyposażeniem, ponieważ wszyscy dyrektorzy szpitali 

mówią, że zaopatrzenie w to wyposażenie jest 2-3-dniowe dosłownie. No u nas 

możne przecież przyjąć kogoś z innym schorzeniem do szpitala, a okaże się, że 

ma koronawirusa i będzie wtedy problem czy mamy to zabezpieczenie. No tak, 

jak wszyscy dyrektorzy szpitali, których wywiady słyszałem, łącznie z 

wypowiedzią wczorajszą Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych w Białymstoku, 
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problem jest z wyposażeniem, z pieniędzmi i z lekarzami, których nie ma. U nas 

nie potrzeba lekarzy zakaźnych, ale nie wiem czy inni też objęci są jakimiś 

dyżurami dodatkowymi, którzy by pomagali w nagłych sytuacjach. Natomiast 

mam pytanie do Pana Starosty przy okazji tej uchwały: ile jest przypadków 

stwierdzonych koronawirusa w Powiecie Łowickim, bo były jakieś dane w 

mediach, ale czy są na dzisiaj jakieś dane czy w ogóle są takie przypadki, bo 

bardzo różne plotki chodzą, że w Bełchowie coś, nie wiem jak to jest naprawdę i 

nie chciałbym plotek słuchać, może takie informacje mógłbym się dowiedzieć. 

Natomiast już nie związane z samą uchwałą i z tą sytuacją mam pytanie, ponieważ 

zajęcia w szkołach są odwołane, mam prośbę, mam nadzieję, że Pan Starosta to 

zrobił z Komendantem Policji – nie jestem wrogiem wolnego czasu młodzieży, 

ale młodzież chodzi po klubach, po McDonaldach i co nam z odwołanych zajęć 

w szkołach, jak oni się grupują gdzieś tam i myślę, że dobrze byłoby tych, których 

rodzice nie upilnowali i znajdują się w różnego rodzaju zbiorowiskach 

wylegitymować, postraszyć i wygnać po prostu do domu, bo po to są te wolne 

zajęcia, żeby nie było zbiorowisk i dlatego wydaję mi się, że służby mundurowe 

powinny, może już to robią, nie wiem, staram się i ja nie bywać w zbiorowiskach, 

ale uważam, że tą młodzież zwolnioną z zajęć szkolnych należałoby troszeczkę 

przegonić z tych zbiorowisk. A tak już na koniec zupełnie, trochę politycznie – 

jestem pełen uznania dla Pana Ministra Szumowskiego, Ministra Zdrowia, bo 

wykazuje się naprawdę dużą dojrzałością organizacyjną i medyczną, widać 

zmęczenie w człowieku, ale to co można uważam na razie w tej sytuacji robić, 

porównuje działalność Ministra Energetyki poprzedniej kadencji, mojego 

serdecznego kolegi ze studiów, tam to była entropia, jak ktoś zna drugie prawo 

termodynamiki a teraz widać profesjonalizm w tych działaniach. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Poruszył Pan Radny tyle kwestii, że 

gdybym chciał dogłębnie odpowiedzieć, to do wieczora byśmy stąd nie wyszli. 

Pierwsza sprawa no to jest taka: są procedury tak, jak Pan zauważył, Rząd pod 

głownie w tej chwili kierownictwem Ministra Zdrowia wdraża te procedury, one 

działają bardzo dobrze. Jeżeli idzie o nasz szpital no to po pierwsze - są 

wyznaczone szpitale, które idą jakby na pierwszy ogień i to nie jest szpital 

łowicki, to jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa – jesteśmy po wizytacji, mamy 

zabezpieczone miejsca izolacji, bo gdy wybuchnie epidemia na olbrzymią skalę, 

to pierwsza rzeczą, jaką jest to trzeba tą epidemię wyprowadzić z miast gdzieś w 

miejsca odosobnione i oddalone, więc nasz szpital nie będzie tu jakimś wzorem i 

miejscem głównym do tego, żeby prowadzić działania lecznicze czy izolujące. 

Nie wiem czy zapamiętałem, bo wszyscy żyjemy w jakimś takim 

poddenerwowaniu, ja tych pytań słyszę mnóstwo co chwila z każdej strony, więc 

tak: po pierwsze nie ma i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w tej chwili 

żadnego przypadku, stwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem na 
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terenie Powiatu Łowickiego. Były dwie osoby hospitalizowane, no tu Pan Radny 

wspominał o tej miejscowości, w obu przypadkach wynik testu na koronawirusa 

był negatywny, osoby te nie są zarażone koronawirusem. W tej chwili mamy 12 

osób pod nadzorem epidemiologicznym, tzn. są to osoby, do których Sanepid 

dzwoni, pyta się czy mają gorączkę i coś w tym stylu, no i są 3 osoby, które są 

poddane kwarantannie. Co to oznacza? To oznacza, że jedna z tych osób, to są 

osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym, jedna z tych osób mogła 

mieć, nie miała, tylko mogła mieć kontakt z osoba zarażoną i to są osoby poddane 

kwarantannie i policja tego pilnuje, zresztą policja ma odpowiednie procedury w 

tej chwili do tego, żeby móc reagować w takich przypadkach i pilnować mówiąc 

kolokwialnie tych osób, które są na kwarantannie. Jeśli zaś idzie o młodzież – 

Szanowni Państwo, mieliśmy masę telefonów do szkół od rodziców, żeby czasem 

dzieci nie chodziły gdzieś na jakieś targi, na wycieczki itd., masa była tych 

telefonów i jedyne co mogliśmy zrobić to poprosić dyrektorów, aby przez 

dziennik elektroniczny poinformowali rodziców, że to nie są ferie mówiąc w 

skrócie, znamy ten tekst, to nie są ferie. We Włoszech młodzież chodziła i 

roznosiła po lokalach te wirusy. Nie możemy wziąć w żaden sposób 

odpowiedzialności, ani na tą chwilę myślę, że policja nie może reagować, bo nie 

ma podstawy prawnej do reakcji, może podejrzewam wylegitymować, natomiast 

liczymy na to, nie wiem czy liczymy, ale w poniedziałek rzeczywistość może być 

inna, być może będzie mogła policja interweniować w tej sprawie. Oczywiście 

rozmawialiśmy z Komendantem na temat pilnowania tej młodzieży, natomiast 

myślałem, że będzie gorzej. Dzisiaj przejechałem się po mieście, żeby zobaczyć, 

nie uważam, że sytuacja jest jakaś dramatyczna, ale tutaj podzielam ten niepokój 

Pana Radnego, natomiast to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu. Zajęcia zostały 

odwołane odgórnie, w tej chwili rozporządzenie Ministra Edukacji nie obejmuje 

u nas z naszego terenu MOS-u, Specjalnego Ośrodka i Poradni, no i mamy 

wykładnię w tej chwili, nie wiem, przyszła 2 godziny temu z Kuratorium, że 

dopóki nie wystąpi bezpośrednie zagrożenie, czyli czytamy to, że dopóki nie 

będzie zakażenia na terenie Powiatu no to te ośrodki pracują, zresztą tutaj też 

moglibyśmy pewnie do wieczora na temat MOS-u rozmawiać czy dobrze, żeby 

te dzieci były w MOS-ie, czy żeby wróciły do rodziców, którzy nie potrafią ich 

upilnować czasami, no powiedzmy sobie otwarcie, więc to na tyle. Nie wiem czy 

Pana Radnego zadowoliły te moje odpowiedzi czy może o czymś 

zapomniałem…a, ile jest respiratorów to Pani Dyrektor potwierdzi, mamy 7 w tej 

chwili respiratorów w szpitalu. Coś jeszcze? Aha, i chcemy kupić za całą kwotę, 

no kupimy tyle, ile będzie można za tą kwotę kupić. 

Radny Krzysztof Górski: Powiedzcie mi czy jest szansa, żeby je kupić? 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szansa jest, natomiast czy nam się uda no 

to zobaczymy. Z tego co wiemy gdzieś w hurtowni są, ja oczywiście nie zajmuje 

się zakupem tego, ale czy uda się, czy ktoś nie wykupi wcześniej – no nie wiem. 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo dobrze, że podejmujemy tą uchwałę, tylko 

mam jeszcze pytanie, bo wiemy o tym, że mówiło się też o tym, że szpitale w 

związku z tym, że wzrosły ceny na taki podstawowy asortyment, jeżeli chodzi o 

odzież ochronną czy maski, no miały przyjść też dodatkowe środki, jeżeli chodzi 

o kontrakty. Czy w tym temacie coś wiemy, że będą faktycznie, jakieś środki 

spłyną do szpitala czy nie? Bo tutaj póki co próbujemy zabezpieczyć się sami – 

dobrze, chwalę to, ale czy faktycznie jest szansa na to, żebyśmy jeszcze pozyskali 

dodatkowe środki? Drugie pytanie tak już poza tą sesją, aczkolwiek związane ze 

szpitalem, bo w piątek mieliśmy dosyć duże przejście przez szpital, rozumiem – 

otwarcie sali, ale czy to tak roztropne było w tym momencie akurat robić takie 

duże show z osobami z zewnątrz i czy w dalszym ciągu można wchodzić z 

zewnątrz do szpitala w Łowiczu czy nie? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, to zacznę od końca w takim razie. 

Jeśli idzie o show – nie wiem czy to było show, po prostu zaprosiliśmy osoby, 

które w jakiś sposób albo pomogły, albo mogą pomóc, bo prawie wszyscy 

wójtowie byli, to może tak wyglądało, bo powierzchnia była mała, ja myślę, że 

nie uchybiliśmy tutaj niczemu, przecież dzieci absolutnie nie było, w ogóle osób 

tam hospitalizowanych też z innych oddziałów nie było, byli tylko pracownicy 

szpitala, którzy pracują tam i tak i tak, wójtowie i osoby, które przyczyniły się do 

tego, że jednak mieliśmy tam radość jakąś z tego powodu, że udało nam się zrobić 

coś, co przez wiele lat nie było zrobione. Nie wiem, być może Pan Radny uważa, 

że był to błąd, my uważamy, że nie. Tak wyglądało może, że było dużo, ale tak 

naprawdę nie było to dużo osób. Była oczywiście przedtem dezynfekcja, także 

później, także wszystkie warunki higieny zostały zakończone. Jeśli idzie o 

pieniądze dodatkowe no to ja myślę, że odpowiedź na tą chwilę brzmi ,,nie wiem” 

a myślę, że w poniedziałek to będzie też może wyglądać inaczej, jeżeli… bo 

przecież nie jest tajemnicą, że mówi się o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, 

więc to będą w ogóle inne realia funkcjonowania państwa, funkcjonowania nawet 

nas w społeczeństwie, już nie mówię o funkcjonowaniu urzędów, także no na 

dzień dzisiejszy mówię nie wiem, ale jestem przekonany, że na pewno, jeśli 

będzie taka potrzeba to pieniędzy na to nie zabraknie. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Starosto, ja nie mam nic przeciwko 

otwarciu, tylko czy braliście pod uwagę to, że jest taka sytuacja, jaka teraz 

nastąpiła i to nie było tego wiadomo od dzisiaj czy od poniedziałku, tylko to już 

było wiadomo wcześniej. Nie były tylko osoby z naszego rejonu, ale i szerzej i to 
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pytanie jeszcze jedno czy jest w dalszym ciągu zakaz odwiedzin na szpitalu czy 

nie? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Jeżeli chodzi o 

otwarcie Oddziału Dziecięcego to termin otwarcia był 6 marca, więc tydzień temu 

i to były zupełnie jeszcze inne realia w naszym kraju, dlatego otwarcie odbyło się 

bez dzieci, po wyjściu osób zaproszonych była dezynfekcja i po przygotowaniu 

Oddziału dzieci były sprowadzone z III pietra na właśnie Oddział Pediatryczny, 

także myślę, że tutaj zrobiliśmy wszystko i zrobiliśmy to bezpiecznie pod kątem 

takim epidemiologicznym. Teraz jeżeli chodzi o sytuację w szpitalu to w 

ubiegłym tygodniu było zarządzenie, które zostało wprowadzone, które 

ograniczało dostępność a już od kilku dni jest zakaz odwiedzin w szpitalu, także 

to już też mamy nad tym pieczę, mamy wystawioną osobę i pilotujemy to. 

Chciałam Państwu powiedzieć, że wczoraj mieliśmy pismo od Wojewody 

Łódzkiego, które nakazywało nam w trybie pilnym wstrzymanie wszystkich 

przyjęć planowych i dostosowaliśmy się do tego zakazu a druga rzecz to 

wypisywanie pacjentów z oddziałów, ci którzy są w dobrym stanie zdrowotnym 

i są jak gdyby w stanie tą czynność podjąć, czyli o własnych siłach i w stabilnej 

kondycji opuścić szpital, więc nastąpiło zmniejszenie jak gdyby też i pacjentów 

przebywających na oddziałach i osób odwiedzających, tzn. chodzi mi o to, że na 

przykład na Oddziale Dziecięcym nie da się ograniczyć dostępu dlatego, że 

zawsze jest opiekun z dzieckiem i jest wymiana prawda, rodzic się wymienia, 

mama wymienia się z tatą czy jest to po prostu jakoś rodzinnie ustalane kto się 

opiekuje danym dzieckiem, więc jest jakiś minimalny ruch, ale to jest naprawdę 

minimalny. Niestety mamy też ze względów takich bezpieczeństwa są 

wstrzymane badania kolonoskopii na ten moment, ponieważ pacjenci też 

korzystają z oddziału chirurgicznego, a to co nie jest zabiegiem, to są właściwie 

planowane wizyty i musieliśmy jak gdyby od tego odstąpić. Ograniczamy także 

przyjęcia do rehabilitacji pod tym kątem, że też przeprowadzamy wywiad, 

pacjenci sami dzwonią, dopytują się jak to wygląda i tutaj personel też jest 

uczulony na to, żeby ten wywiad przeprowadzić. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie 

szpitala to już tak od 3 tygodni powolutku kumulowaliśmy różne rzeczy, więc 

mamy maski w ilości… nie wiem czy czytać Państwu ilości, bo też te rzeczy 

niestety się rozchodzą i w każdym razie z takich najważniejszych rzeczy to blok 

operacyjny mamy zabezpieczony na 3-4 miesiące, to uważam, że jest bardzo 

ważne dlatego, że operacje będą się odbywały – przecież takie wszystkie 

chirurgiczne interwencje czy jakieś cięcia cesarskie, no to wszystko szpital będzie 

funkcjonował i będzie pomagał. W tej chwili Szpital Wojewódzki w Zgierzu 

został przeznaczony cały szpital jako szpital zakaźny, więc być może przyjęcia 

pacjentów zwiększą się w naszym szpitalu, to też musimy brać pod uwagę. Mamy 

zabezpieczone gogle ochronne, mamy kombinezony w wystarczającej ilości, na 
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ten moment to jest 150 sztuk, mamy fartuchy barierowe, maski chirurgiczne i 

takie specjalne maski z osłoną na oczy, które są też przy takich cięższych 

przypadkach, preparaty do dezynfekcji, także uważam, że zrobiliśmy wszystko co 

jest możliwe i na ten moment załoga wie, że może pracować spokojnie, że jest 

dostępność. Oczywiście jest to częściowo limitowane dlatego, że muszę z 

przykrością powiedzieć, że jeżeli chodzi o płyny do dezynfekcji rąk to zniknęły 

nam całe pojemniki i dlatego też ograniczyliśmy odwiedzanie pacjentów, no bo 

nie wierzę, żeby to zrobili moi pracownicy a jest to poważny problem no 

stwierdziliśmy po prostu, uzupełniamy w minimalnej ilości tak, żeby nie było to 

opłacalne, żeby to wynieść. Natomiast tak, myślę że załoga czuje się bezpiecznie 

i my też czujemy, że sprawdziliśmy się tutaj i jak ja to mówię możemy spać 

spokojnie, natomiast no zastanawiamy się co będzie dalej, bo sytuacja jest 

dynamiczna i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nasze laboratorium, dzisiaj 

rozmawialiśmy z Panią Kierownik laboratorium, chodzi o to, że będziemy z 

zewnątrz przyjmować tylko pilne skierowania dlatego, że gdyby doszło do 

jakiegoś zakażenia personelu no to nie mamy pracowników, nie jesteśmy w stanie 

robić badań laboratoryjnych dla pacjentów hospitalizowanych a to jest też 

priorytetem szpitala, żeby po prostu tutaj to bezpieczeństwo placówki było 

utrzymane. No i tak cały czas, że tak powiem mój personel stara się zbierać, 

zamawiać, jesteśmy na liście oczekujących, więc chcemy też sukcesywnie 

uzupełniać te nasze zasoby, żeby nam to starczyło. Wszystko jest przed nami po 

prostu proszę Państwa. No i chciałam serdecznie podziękować za te środki 

przeznaczone na nasz szpital dlatego, że respiratory są bardzo ważne, jak ja to 

mówię ,,jeden respirator, jeden człowiek”, ale mam nadzieję, że lekarze nie będą 

musieli wybierać czy muszą kogoś ratować czy nie. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałbym 

zapytać o taką rzecz, bo po pierwsze to za zwiększeniem tej kwoty dla szpitala 

jak najbardziej za, bo ona jest potrzebna, natomiast mam takie pytanie do Pani 

Skarbnik: mamy już chyba wiedzę o wielkości wolnych środków za rok 2019… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja bardzo bym prosił 

o to… 

Radny Krzysztof Figat: Ale to w tym temacie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale powiem tak, żebyśmy jednak 

skupili się… My za chwilę będziemy mieli sesję… 

Radny Krzysztof Figat: Ale chciałbym się skupić w tym temacie. Czy możemy 

się dowiedzieć jaka jest wielkość środków? To chyba nie jest tajemnica. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Może powiem tak, póki co nie mamy 

jeszcze takiego ostatecznego bilansu, więc… 
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Radny Krzysztof Figat: Uważam proszę Państwa, że nie jest to tajemnica, ale 

skoro tak uważacie niech tak będzie. Natomiast ja wnioskuję o to, że na rok 2020, 

było to nawet zapisane w WPF-ie, pozostało do przekazania milion złotych 

zaległych środków na pokrycie straty za rok 2018 i uważam, że w tej sytuacji 

oprócz tych 200 tys. zł, które jestem jak najbardziej za, powinniśmy w trybie 

natychmiastowym ten milion za 2018 rok przekazać na konto szpitala. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Te środki za 2018 rok zostały przekazane. 

Radny Krzysztof Figat: W tym roku już przekazaliśmy milion? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 590 tys. zł. 

Radny Krzysztof Figat: No to powinniśmy rozpocząć pokrywanie straty za rok 

2019. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ale straty jeszcze nie mamy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To nie może tak być, ja udzielam 

głosu, ale powiem w ten sposób: przyszliśmy dzisiaj po to, żeby skupić się na tej 

uchwale, natomiast powiem tak, za chwilę będzie można dyskutować, będzie 

sesja i myślę, że do tego tematu spokojnie wrócimy. Dzisiaj mamy sesję 

nadzwyczajną i spróbujmy zakończyć i podjąć najważniejszą dla nas na dziś 

uchwałę dotyczącą tego dofinansowania. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym tylko, może nie ta sama skala problemu jest, 

ale jestem przekonany, że sztab kryzysowy, któremu przewodniczy Pan Starosta 

w Powiecie Łowickim, wszystkie służby na pewno zrobią to profesjonalnie. Mogę 

powiedzieć z własnej branży, mówię, nie ta skala problemu, to też trzeba 

powiedzieć, mieliśmy ptasią grypę w Skaratkach, naprawdę to się wydarzyło w 

weekend, naprawdę przez kilka, kilkadziesiąt godzin zrobiono przeolbrzymią 

pracę, wszystkie auta, wszystkie służby zagrały profesjonalnie, gdzie to było 

piątek po południu, sobota, niedziela. Naprawdę, nie brakło nawet godziny czasu, 

tutaj olbrzymi szacunek, uważam że odpowiedzialnie, bardzo profesjonalnie ten 

sztab kryzysowy, wszystkie jednostki podległe tutaj zafunkcjonowały. Mówię, to 

nie jest ta sama skala problemu, ale wygląda na to, że funkcjonuje, także jestem 

tak jakby spokojniejszy co by się miało nie wydarzyć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o 

Skaratki to wokół są innego rodzaju fermy i dlatego ta sprawa była taka ważna, 

żeby nie doszło do przeniesienia na inne, tam też są olbrzymie, po kilkadziesiąt 

tysięcy kurczaków. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To dziękuję mimo, że zarządzanie 

kryzysowe nasze jest w okrojonym składzie a udało się i naprawdę tutaj też 
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wielkie podziękowania dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego, bo naprawdę też oni bardzo profesjonalnie, mając jeszcze 

Sieradz i Brzeziny w tym samym czasie, także no tutaj Pan Radny ma absolutną 

rację. 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto, ja chciałbym zapytać, bo jeżeli to 

zrobiliśmy to oczywiście przepraszam, ale zrobiliśmy przekazanie tego miliona 

na styczniowej czy lutowej sesji? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: To było w projekcie budżetu. Przy 

uchwalaniu budżetu było przekazanie 590 tys. zł a w styczniu przekazaliśmy 

środki. 

Radny Krzysztof Figat: Ile? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 590 tys. zł. Było pierwotnie milion, ale 

na koniec roku dało się jeszcze 500 tys. zł przekazać a zostało 590 tys. zł i to w 

styczniu przekazaliśmy. Fizycznie środki poszły w styczniu. 

Radny Krzysztof Figat: To przepraszam, aczkolwiek wnioskuje o to, żeby tą 

kwotę zwiększyć. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.  

/Zał. Nr 3/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński, nie głosował K. Dąbrowski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXI/161/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 4 

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. 
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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 5/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXI/162/2020 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 6/ 

Ad. pkt 5 

Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim zamknę obrady XXI Sesji 

chciałem powitać Pana Radnego, który przez długi czas nie był obecny na naszych 

sesjach, cieszymy się bardzo, że Pan jest znowu z nami i będzie pracował w naszej 

radzie. Jeszcze raz serdecznie witamy ponownie po tak długiej przerwie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała: 

W. Kwasek 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


