PROTOKÓŁ Nr XXIV/20
z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 27 maja 2020 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 19
– 17 (nieobecny K. Figat,
P. Malczyk)
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
4. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łowiczu.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
6. 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.
7. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze
udział 17 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i
podejmować prawomocne decyzje.
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Ad. pkt 3
Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2019 rok. /Zał. Nr 3/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
Radni, myślę, że taką formułę byśmy przyjęli, jak była w zeszłym roku, czyli
Państwo dostajecie ten Raport o stanie Powiatu, to jest taka dosyć gruba pozycja
do zapoznania się przez miesiąc i debata zgodnie z prawem przewidziana jest za
miesiąc. Czy Państwo w takiej formie życzycie sobie, żebym tutaj czytał ten
Raport czy… no to jestem do dyspozycji.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, ja tylko
chciałem powiedzieć, że i tak na temat Raportu będziemy dyskutowali na
następnej sesji, dzisiaj nie jest przewidziana analiza tego raportu i w ogóle debata
na temat raportu, bo to związane jest z absolutorium, dlatego też to, co mówi Pan
Starosta – propozycja zapoznania się, otrzymania dzisiaj tego Raportu, do
następnej sesji będzie czas na zapoznanie się a na następnej sesji czerwcowej już
debata na temat tego Raportu. Tak było rok temu, myślę, że ta formuła niech
pozostanie, bo przecież dzisiaj nikt nie ma też wiedzy do tego, żeby prowadzić
dyskusję na temat tego Raportu. Trzeba się najpierw z nim zapoznać, dopiero
potem przystąpimy do debaty nad tym Raportem. Czy Państwo uważacie, że takie
rozwiązanie jest dobre?
Radny Piotr Gołaszewski: Bardzo dobre.
Radny Michał Śliwiński: Mi chodziło o to, żeby Pan Starosta przeczytał, ale
Sekretarz dobrze zauważył, że to był żarcik.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Myślę, że nie na miejscu.
Radny Michał Śliwiński: Zależy od tego, kto w jakim miejscu jest Panie
Przewodniczący.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem tak Panowie Radni, ja
bym prosił o to, żebyśmy już teraz skoncentrowali się na samej radzie i naszej
sesji. W związku z tym myślę, że ta formuła… nie widzę, żeby ktokolwiek był
przeciwko a debata na temat Raportu o stanie Powiatu będzie na następnej sesji
czerwcowej.
Radny Michał Śliwiński: To nie jest mój wymysł, to jest wymysł ustawodawcy,
także to, że był żart to ja też sobie nie życzę, żeby ktoś mi ten… Jak będę chciał,
żeby ktoś przedstawiał, bo będzie jeden radny to też będzie przedstawiany. Sorry,
ustawa tak przewiduje.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja zgadzam się, tylko Pan Radny
powiedział rzecz następującą: to był żarcik. W związku z powyższym…
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Radny Michał Śliwiński: Tak, tylko po co takie odbijanie piłeczki? Jak
będziemy odbijać piłeczkę to cały czas, akurat dzisiaj urlop wziąłem, mogę
siedzieć i słuchać, naprawdę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że tu najlepszą formą
będzie, jak nie będziemy już ciągnęli tego tematu. Ja zgadzam się z radnym, że
ma prawo oczekiwać przeczytania tego Raportu, my tylko ze względów takich
czysto praktycznych podeszliśmy do tego, żeby jednak wszystko zrobić… Sama
dyskusja natomiast na temat czy tak no to mówię, już na poprzedniej sesji też
pojawiły się takiego różnego rodzaju informacje, myślę że nie jest potrzebna. To,
co powiedziałem wcześniej, formuła zostaje zachowana, debata na temat Raportu
będzie na następnej naszej sesji.
Ad. pkt 4
Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił stanowisko Komisji oraz projekt Uchwały RPŁ w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
Radny Michał Śliwiński: Znaczy w pełni się zgadzam, że skarga jest bezzasadna,
bo tutaj nawet ojciec, jak dziecko skończyło zawodówkę to już samo z siebie
wynika, że jak chodził do zawodówki, bo został przyjęty to musiał skończyć
gimnazjum, ale nie wiem czy w tym uzasadnieniu… bo żebyśmy sami nie strzelili
sobie gola, bo tak, mówimy o tym, że my nie możemy udzielić informacji, bo
takiej nie mamy. My się ustosunkujemy tylko do tego, że Pan Dyrektor takiej
informacji nie udzielił, okej, dobrze, że jej nie udzielił, bo przepisy faktycznie
wskazywały na to, że syn zgody nie udzielił, także po co my przytaczamy tutaj
prawo Unii Europejskiej, że my takiej informacji nie mamy, że nie możemy
udzielić. Rozpatrujemy pod kątem tego czy Dyrektor zrobił dobrze czy niedobrze.
Po co idziemy aż tak daleko? To tylko taki moje zapytanie, bo zgadzam się, że
skarga jest w pełni bezzasadna, tylko czy za daleko nie poszliśmy.
Radca Prawny Agnieszka Piwek: To może ja odpowiem, ponieważ to pismo
Pana było związane ze skargą, natomiast Pan też tam zwrócił się bezpośrednio w
tym piśmie, gdzie skarżył się na działanie Dyrektora o to, żeby Rada udostępniła
również tego typu dane dotyczące i to chodziło, żeby zamknąć jak gdyby ten
temat, żeby później nie było, że w tym zakresie Rada pozostała w bezczynności.
To chodziło jak gdyby o to, że od razu rozpoznając skargę w uzasadnieniu
napisaliśmy, że niezależnie od tego, jak oceniamy działanie Dyrektora to
jednocześnie informujemy, że Rada takowych danych nie ma. Chodziło o to, żeby
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później Pan w stosunku do nas, znaczy do Rady nie wysnuł wniosku, że Rada w
pozostałym zakresie pozostała w bezczynności. A tutaj, jeżeli pismo zostało
skierowane do Rady to Rada tylko i wyłącznie w drodze uchwały może
ewentualnie w tym pozostałym zakresie się odnieść. I to stąd się znalazło w
uzasadnieniu rozpoznania tej skargi. Bo Pan po prostu wnosił w piśmie ze skargą
o to, żeby te dane udostępniła Rada, zwrócił się imiennie do Rady.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Tutaj chciałbym
powiedzieć, że Pani Prawnik nam tutaj bardzo profesjonalnie wytłumaczyła i nie
ma już tutaj żadnych wątpliwości.
Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja chciałem podziękować Pani Prawnik za
wyjaśnienie mi tej sprawy, bo jak czytałem to nie zwróciłem uwagi, że w tym
piśmie Pan jeszcze wnioskował do nas. To taki mały szczegół a Pani Prawnik
wychwyciła. Jeśli tak jest to ja w pełni się zgadzam z uzasadnieniem i nie wnoszę
żadnych uwag.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
/Zał. Nr 4/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/172/2020 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego w Łowiczu. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt 5
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.
Radny Jacek Chudy: Ja mam może nie pytanie, ale prosiłbym Pana Starostę,
żeby włączył się do naszej dyskusji, jeżeli jest to możliwe. W dniu wczorajszym
dopytaliśmy na Komisji Budżetu na co przeznaczone są środki w wysokości 50
tys. zł. Bardzo serdecznie dziękuję, że zmiana w budżecie dotyczy ośrodka
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zdrowia, przyszłego POZ łowickiego w Sobocie. Mówiłem na Komisji o tym, że
warto byłoby te środki pomnożyć, jest program ,,Czyste powietrze”, jest kilka
innych programów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i myślę, że
przynajmniej tą kwotę z dotacji, jakie można byłoby osiągnąć, można by
pomnożyć 5,5 a nawet 6-krotnie. Jest potrzebna termomodernizacja, jest
potrzebna zmiana ogrzewania tam na miejscu. Bardzo serdecznie oczywiście
dziękuję, że w pierwszej kolejności chcecie Państwo zabezpieczyć te środki na to,
żeby nikt nie kwestionował możliwości otwarcia tego POZ-u, a więc działacie
Państwo zgodnie z przepisami, które udoskonalą ten ośrodek a przede wszystkim
zabezpieczą możliwość jego wykorzystywania. Proszę naprawdę Zarządem
zastanowić się czy tej kwoty, którą w budżecie zaplanowaliście nie warto
powiększyć o chociażby program ,,Czyste powietrze” i rozszerzyć po prostu
zakresu zadań na tym przyszłym łowickim POZ-cie. Bardzo serdecznie Panu
dziękuję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ależ Panie Radny, dziękuję za
podziękowania. Myślę, że zasadą tego Zarządu jest przy każdej inwestycji, jako
pierwsza rzecz to sprawdzenie czy można dodatkowo pozyskać środki, nie tylko
w Wojewódzkim Funduszu będziemy szukać pieniędzy na to, żeby ten ośrodek
ulepszyć, zdobyć właśnie dodatkowe pieniądze i cokolwiek robimy i myślimy to
myślimy o tym, żeby do naszej złotówki dołożyć jak najwięcej złotówek
zewnętrznych i to jest zasada, którą Starosta Janusz Michalak stosował i zresztą
jak się dogadywaliśmy na samym początku, bo przecież Janusz może to
potwierdzić, że robimy, ale w pierwszej kolejności i przede wszystkim z
pozyskaniem środków zewnętrznych i wtedy taka inwestycja ma sens, ponieważ
budżety powiatów, nie tylko naszego nie pozwalają na tak duże inwestycje, które
w tej chwili przeprowadzamy, więc myślę, że tutaj Pana Radnego postaramy się
zadowolić.
Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję za to zapewnienie i za tą
deklarację, bo jak wszyscy wiemy wymaga ten obiekt pochylenia się takiego
trochę głębszego. Dzięki bardzo.
Radny Michał Śliwiński: Tak Pan Starosta Kosiorek powiedział, jakby tylko
jeden Zarząd pod przewodnictwem Pana Janusza Michalaka pozyskiwał środki
zewnętrzne. To była taki wybieg, rozumiem, trochę polityczny z Pana Starosty
strony, ale zaniepokoiło mnie jak się na początku dogadywaliście. Nie
dogadujecie się? No przed absolutorium to musicie się dogadać, tak żeby było
spokojnie.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Kolega Michał zawsze tam musi prztyczka
dać.
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko słucham co mówisz.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: W ramach umowy koalicyjnej tak się
właśnie domówiliśmy, to jest po pierwsze. Po drugie – to jest moja nauka, którą
dostałem przed laty, dlatego zawsze będę mówił i tyle.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja chciałbym się tutaj włączyć
troszkę do tej dyskusji wokół ośrodka w Sobocie. Pamiętamy my – Radni, a
jesteśmy radnymi kilka ładnych kadencji, kilkanaście lat temu Powiat przekazał
większość miażdżącą ośrodków zdrowia gminom, tak jest i w Zdunach, Chąśnie,
Kocierzewie, w Kiernozi. To jest chyba jedyny ośrodek, który nie został
przekazany. Janusz, dobrze pamiętasz? Chyba tak była, prawda. Do czego ja
zmierzam? Wówczas przekazywaliśmy te ośrodki zdrowia, oczywiście one
również były budowane praktycznie prawie, że w 100% społeczeństwo
miejscowych gmin pobudowało, także już nie wracam do historii tego. Tenże
Ośrodek Zdrowia w Sobocie, tak jak Jacku zauważyłeś wymaga naprawdę dużego
doinwestowania i teraz pytanie, czy my, jeśli będzie my naprawdę tak ten ośrodek
dofinansowywać to czy on zostanie już stricte w naszym zawiadywaniu czy może
tak, jak kilkanaście lat temu rozmawialiśmy, nie inwestujmy w ośrodki zdrowia,
przekażmy je samorządom gminnym i wówczas niech gminy robią z tymi
ośrodkami… to była rozmowa, kwestia sprzed kilkunastu lat.
Radny Michał Śliwiński: Jurek, szpital ma to wziąć.
Radny Jerzy Wolski: Dobrze, tak, ale paręnaście lat temu rozmawialiśmy w tej
samej konwencji czy doposażamy, a później obrazowo mówiąc się tego
pozbywamy czy całkiem poważnie to, co Jacek sugeruje naprawdę absolutnie
trzeba to zrobić, żeby ten ośrodek był naprawdę o dobrym, wysokim standardzie.
Bo jeśli my będziemy tak po prostu lekko to doposażać, rozmawiałem zresztą z
Panem Sekretarzem Marcinem Plutą i jeszcze innymi osobami, czy nie należałoby
rozmawiać z samorządem Gminy Bielawy czy w ogóle wyrażają wolę rozmowy
na temat ewentualnego przekazania tegoż ośrodka w zawiadywanie samorządu
Gminy Bielawy i wówczas oni będą podejmowali decyzje czy będą
wydzierżawiać czy może będą sprzedawać tak, jak to jest w innych gminach.
Temat ośrodka zdrowia jest nadal nie do końca rozwiązany, bo albo potraktujemy
poważnie tenże remont i to jest nasz ośrodek zdrowia, w sensie budynku, albo
rozważmy jeszcze raz rozmowę z samorządem Gminy Bielawy, jakie oni mają
zapatrywania i jaki jest ich punkt spojrzenia na tenże ośrodek, czy byliby
zainteresowani przejęciem tego ośrodka, może nie w takim stanie, jak jest dziś,
bo zależy nam wszystkim, żeby już jak najszybciej…
Radny Michał Śliwiński: Ale to już jest ciąg tego, że będzie szpital przejmował.
Szpital ma zająć się…
Radny Jerzy Wolski: Stąd moje pytanie do Pana Starosty czy faktycznie w
perspektywie najbliższych nie wiem, lat, traktujemy ten ośrodek jako nasz
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ośrodek, ośrodek ZOZ-u czy być może będziemy wracać do tego tematu. Ja nie
przypadkowo pytam, bo pamiętam, jak kilkanaście lat temu się dyskusje
przetaczały przez wszystkie sesje rad gmin i nie było wcale lekko w niektórych
gminach, bo wszyscy sobie uzurpowali, że tak powiem, no może nie prawa – za
dużo powiedziane, chcieli to przejąć, my w końcu podjęliśmy tą decyzję uważam,
że słuszną kilkanaście lat temu i wówczas samorządy gminne podjęły się tych
tematów i po prostu albo wynajęły albo wydzierżawiły, doposażyły, dozbroiły za
własne środki i sami po prostu są panami tegoż obiektu. Panie Starosto, jakie są
zapatrywania na tenże ośrodek w perspektywie lat?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Gdybym nagle włączył się w słuchanie tej
sesji to bym pomyślał, że to jest problem jakiś przez lata, który istnieje. Temat
jest świeży, zareagowaliśmy natychmiast, tu kolega Jacek może to potwierdzić,
że uratowaliśmy jakoś tam sytuację, która była dla mieszkańców tutaj Gminy
Bielawy, a w szczególności okolic paląca, takich decyzji nie możemy podjąć na
pstryknięcie palcem, bo uważam, że to się tak nie odejmuje tych decyzji, my
przecież konsultujemy ze społecznością lokalną w Sobocie wszystko, co robimy
i uwzględniamy przede wszystkim ich potrzeby. Uważam, że i państwo i
samorząd jest od tego, żeby w takich krytycznych sytuacjach, kiedy mieszkańcy
mogą być pozbawieni bezpieczeństwa reagowało i my zareagowaliśmy. Sprawa
jest absolutnie otwarta, nie wiem czy w tej chwili to jest ten moment, żeby o tym
rozmawiać, jeżeli oczywiście Pan Radny chce to możemy. Nie wykluczamy
żadnego wariantu, natomiast nasza reakcja musiała być taka, jaka jest i teraz,
żebyśmy dalej mogli funkcjonować w tym stanie to musimy też podjąć jakieś
działania, chociażby wymiana drzwi tam wchodzi w grę, drobne rzeczy tam
musimy zmienić, żeby to mogło funkcjonować, ale tylko dlatego i to musimy
podjąć szybko, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie i do tego dążymy.
Sprawy pozostałe są sprawami otwartymi i będziemy je konsultować i z
Państwem radnymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy korzystają z
tego miejsca.
Radny Jerzy Wolski: Dziękuję, właśnie o taką odpowiedź bym prosił.
Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, w imieniu społeczeństwa chcę Panu
podziękować dlatego, że rzeczywiście podjęliście bardzo szybko działania,
ponieważ społeczność Soboty i okolic została z dnia na dzień bez bezpieczeństwa,
praktycznie rzecz biorąc żadnego bezpieczeństwa zdrowotnego tutaj nie
zapewniono, zaczęto nas odsyłać do Bielaw. Pani, która tutaj działała kiedyś była
przeciwna monopolowi Pana Doktora Mariusza Pawłowskiego, dzisiaj ten
monopol sama trzyma w ręce. To, że Państwo zainteresowaliście się, że ten
pomysł tego zabezpieczenia na najbliższe 2-3 miesiące przez lekarza, który
dokonuje konsultacji i teleporad jest naprawdę takim elementem, który nie
pozwala tym, którzy mają lekarstwa czy chcą kontynuować leczenie, mają
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możliwość zdobycia recepty. Natomiast to, że jest pomysł na to, żeby przejął to
łowicki POZ a wczoraj Członek Zarządu Janusz Michalak powiedział wprost, że
myślicie Państwo nad tym, żeby przyjmowali tutaj specjaliści, którzy mają
najlepszą markę w Łowickim, żeby też była młoda kadra, żeby zabezpieczyć tutaj
nas mieszkańców Soboty w to bezpieczeństwo zdrowotne, no to naprawdę mogę
tylko wyrazić podziękowanie. Zbieramy deklarację tak, jak się umówiliśmy, na
pewno ten POZ od pierwszego września, jak zapewniała Pani Dyrektor Szpitala i
Pan Dyrektor Szpitala i Wicestarosta ruszy. No dokładamy swojej pracy,
dokładamy chęci do tego, żeby jak najszybciej te deklaracje dotarły i ten POZ
zaczął funkcjonować tak, jak powinien. Dziękuję bardzo.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
/Zał. Nr 6/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/173/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 6
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
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały 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 8/
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat, P. Malczyk/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/174/2020 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 9/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj jedna sytuacja wymaga
wyjaśnienia, a mianowicie pierwszego głosowania i tutaj mamy taką sytuację, że
Pan Radny Krzysztof Dąbrowski pomyłkowo powiedział też ,,za” w przypadku
Pana Krzysztofa Figata, w związku z tym głosów ,,za” było 17, nie 18. To
wymaga wyjaśnienia, to zwykły przypadek, ale warto, żeby to zostało
wyjaśnione, nie było tu żadnych wątpliwości. Ja jeszcze zanim zakończę obrady
to jeszcze mam taką prośbę, ponieważ rozmawiałem wczoraj z Biurem Rady i
naszych oświadczeń majątkowych jest niewiele. W tym roku i tak nastąpiło
przesunięcie o miesiąc składania tychże oświadczeń, ja bardzo bym prosił,
ponieważ już dzisiaj naprawdę mamy taki czas, że te oświadczenia powinny
zostać złożone a raptem zostało kilka dni i myślę, że Państwo dopełnią tego
obowiązku, żeby jednak do końca maja te oświadczenia trafiły. Taka jest prośba
Biura Rady i myślę, że każdy te oświadczenia dostarczy.
Ad. pkt 7
Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXIV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus-Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Marek Jędrzejczak
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