PROTOKÓŁ Nr XXV/20
z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 24 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 19
– 19
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w
Powiecie Łowickim.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2019 rok i
przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi wotum
zaufania.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w
Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
10.Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z
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odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i
likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i
likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji
Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 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.
17.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
18.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.
19.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
20.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
21.Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
22.Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze
udział 19 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 protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z XXIII Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę.
Protokół z XXIII Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są
uwagi do protokołu ? Nie widzę. Protokół z XXIV Sesji RPŁ został wyłożony do
wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Protokół z XXIV
Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do
protokołu? Nie widzę.
Ad. pkt 5
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła informację o
przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
/Zał. Nr 3/
Radny Jerzy Wolski: Moje pytanie jest takie, wiem, że inwestycje są już do
zrealizowania, kiedy możemy oczekiwać pierwszych inwestycji i jak to
terminowo będzie? Wiem, że oni mają po 150 dni, czyli teoretycznie do końca
listopada chciałoby się, żeby coś się działo, bo to tak oko cieszy. Czy Pani
Dyrektor może coś powiedzieć o terminach?
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Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: To znaczy tak, jeżeli chodzi
o naszą inwestycję, czyli tak zwaną Chruślankę, w dniu dzisiejszym podpisałam
umowę, także realizacja już pełną parą ruszy w przyszłym tygodniu. Wykonawca
miał zamiar jeszcze jutro wejść z masą na gorąco, z nawierzchniami
bitumicznymi, natomiast z uwagi na pogodę jeszcze się z tym waha. Natomiast
jeśli chodzi o Gminę Zduny, w piątek będzie podpisanie i będzie przekazywany
plac budowy, także wykonawca tam prawdopodobnie w przyszłym tygodniu
rozpocznie czynności. Gmina Kiernozia podpisuje umowę w dniu 3 lipca, w
pozostałych gminach na razie nie znamy tych terminów, wiem, że rozstrzygają
kwestie z rażąco niską ceną, jaka wystąpiła w wynikach postępowań
przetargowych.
Radny Jerzy Wolski: Od której strony będzie robiona Chruślanka?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Chruślanka będzie
realizowana pomiędzy droga wojewódzką a droga krajową, wykonawca zamierza
rozpocząć prace bitumiczne od strony Chruślina.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem dołożyć jedną
informację z wczoraj, bo nie mieliśmy czas i dzisiaj też, żeby podjechać i podpisać
umowę, Zarząd Województwa przyznał nam ponad 290 tys. zł na inwestycję,
którą oszacowaliśmy na ponad 300 tys. zł na drogę Borów – Borówek w ramach
tych dróg dojazdowych do pól.
Radny Jacek Chudy: Pani Dyrektor, ja przy okazji omawiania tutaj bieżącej
sytuacji na drogach chciałem poprosić o przeprowadzenie a być może już Pani
przeprowadziła inwentaryzację w ustaleniu priorytetów w przebudowie i
naprawie dróg, gmina Bielawy przy naprawie a właściwie przebudowie 703
poniosła ogromne zniszczenia na drogach lokalnych, tych powiatowych również
i tutaj jest kilka takich dróg w Starym Waliszewie, w Łazinie, w Borowie, w Gaju,
w Oszkowicach, w Sobocie do Bogorii i prosilibyśmy jako mieszkańcy o zajęcie
się tymi drogami dlatego, że coraz trudniej nam się jeździ a bezpieczeństwo w
ruchu obywateli jest coraz mocniej narażone na różne reperkusje.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem Radnemu Jackowi Chudemu
odpowiedzieć, wiemy jaka jest sytuacja, rozmawialiśmy z Wójtem już wcześniej
prawda, no bo jednak dobrze by było, żeby przy naszych planach a chcę to
podkreślić, że priorytetem na przyszły rok będzie budowa praktycznie nowego
mostu w Kompinie. Chcielibyśmy jakoś szerzej porozumieć się z gminą na temat
tych inwestycji drogowych, no tu już mamy pierwszą inwestycję w gminie, to
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będzie ta droga Borów-Borówek i niech to będzie taka jaskółka, która po
remoncie mostu nam pozwoli też i kompleksowo ze zrozumieniem wszystkich
Państwa Radnych, bo to jednak każdy wiadomo, że koszula bliższa jest ciału, że
zajmiemy się w jakiś sposób też dobrze drogami w Gminie Bielawy, które wiemy,
że w stanie są nienajlepszym, no ale nie wszystko da się naraz zrobić. Tutaj
deklarujemy pełne zrozumienie i myślę, że takie bardzo poważne rozmowy z
Wójtem i z Radą Gminy powinny zostać przeprowadzone ze świadomością
partycypacji jednak gminy, która wiemy, że jest gmina dużą i obszarowo i
ludnościowo i kilometrowo, jeśli idzie o drogi i to jest trudny temat. Budżet też
tej gminy, no my nie mamy na niego wpływu prawda, ale wiemy, jaki jest,
natomiast będziemy rozmawiać z Wójtem, szukać rozwiązań też i zewnętrznych
po to, żeby poprawić stan bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Bielawy.
Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ja mam pytanie odnośnie jeszcze
mostu w Kompinie, myśmy na Komisji Gospodarczej i Budżetowej na ten temat
rozmawiali, natomiast wybrano najtańszą ofertę na projekt tego mostu i ponieważ
ona tak znacząco odbiega od innych wartości projektu, bo były wartości po 100
kilkadziesiąt tysięcy, po 200, a tutaj za 80 tys. zł wybrany. Czy ktoś dokładnie
analizował ten projekt? Czy naprawdę tak tani projekt spełni wymogi mostu, o
który tak jak wczoraj rozmawialiśmy na Komisji Budżetowej wszyscy się
obawiamy, bo tam pójdzie znaczący ruch i czy ten projekt jest naprawdę przez
kogoś tak przeanalizowany, że będzie dobry i właściwy do tak znaczącego
obciążenia potem, bo boje się, że dwa razy tańszy projekt czy nawet więcej niż
dwa razy, czy tam nie ma jakiejś fuszerki czy naprawdę ktoś to sprawdzał
dokładnie?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Oczywiście tutaj zaistniała ta
przesłanka, co do rażąco niskiej ceny, wyjaśnialiśmy tą sprawę, wykonawca
składając nam wyjaśnienia obronił się, natomiast sprawdziliśmy również na
własną rękę tą firmę i jest to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Co prawda
ten projektant, który podpisywał umowę jest jakby startującym na rynku, nie
mniej jednak pracował od wielu lat w firmie rodzinnej, że tak powiem. Natomiast
jeśli chodzi o spełnienie wymogów – myślę, że nie ma tutaj obaw, są
rozporządzenia, są przepisy, według których musi się stosować i które muszą być
zawarte w dokumentacji przetargowej, w przeciwnym wypadku ta dokumentacja
nie będzie spełniała po prostu wymogów i będzie błędna, także tutaj
rozporządzenia, prawo budowlane, musimy się tego trzymać. Myślę, że będzie
dobrze.
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Pani Dyrektor, ja mam dwa
pytania, obydwa związane oczywiście z drogami na Gminie Łyszkowice. Dwa
zadania i otwarcie przetargu w Trzcianka Kuźmy i w Łyszkowicach. Chciałbym
tutaj się coś dowiedzieć no i nie mogę też nie zadać tego pytania, bo widzę, że ten
temat się już tu przewija od zeszłego roku – chodnik w Domaniewicach. Co się z
tą inwestycją dzieje, że ona jest ciągle przekładana?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: W dniu 17 czerwca miało
miejsce otwarcie ofert właśnie na te 3 inwestycje, wpłynęły 3 oferty, przy czym
dwie oferty wpłynęły na prace bitumiczne, jedna na wykonanie chodnika. Jeśli
chodzi o chodnik to cena w naszej ocenie jest stanowczo wygórowana, bo stanowi
to kwotę 285 tys. zł. Będziemy unieważniać to postępowanie i ponownie ogłaszać
przetarg. Jeżeli chodzi o ulicę Kościelną w Łyszkowicach to cena jest do
przyjęcia, stanowi kwotę blisko 100 tys. zł niższą niż nasz kosztorys, natomiast
jeśli chodzi o Trzciankę Kuźmy to również rozważamy unieważnienie i ponowne
ogłoszenie przetargu.
Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, ja myślałem, że w sprawach różnych
będziemy mówili o tych rzeczach, ale zostały poruszone tematy na te inne oprócz
inwestycyjne. Chciałbym tutaj się dołączyć do dyskusji, ta dyskusja na temat
drogi na Gminie Zduny do Soboty, poszerzenie tej drogi, ostatnia sesja była tutaj
zdalna i Olek Frankiewicz tą kwestię poruszał i kolega Jacek Chudy, ja tak samo
– jeśli uda Wam się zrobić, mam nadzieję, że zrobimy tą drogę do granicy z
Gminą Bielawy, naprawdę bardzo, ale to bardzo priorytetowo, już mówiłem to na
Komisji, należy to potraktować dokończenie tej inwestycji, należy dojechać do
Soboty. Ja rozumiem, że współpraca z Gminą Bielawy będzie i to nie ulega
wątpliwości. To, co Pan Starosta podkreślił, Gmina Bielawy naprawdę jest duża,
oni swoich dróg gruntowych, gminnych, myślę, że wielu z was Państwa Radnych
nie wie, jak gmina wygląda ze swoimi drogami gruntowymi i dojazdowymi,
dlatego tych dróg powiatowych też mają 90 km. Traktujmy gminę naprawdę
priorytetowo, oni się dobrze gospodarzą, tych pieniążków zawsze im będzie mniej
niż w innych gminach na wspomaganie dróg powiatowych. Potraktujmy to w ten
sposób i bardzo chciałbym apelować do Państwa, wiem że most jest na przyszły
rok planowany, ale też wiemy, że realizacja w ogóle tego projektu jest do 12
miesięcy, czyli bardzo prawdopodobne jest, obym się mylił, że w przyszłym roku
i tak z tym mostem nie ruszymy, jeśli do kwietnia przyszłego roku będzie robiony
projekt to nie spodziewajmy się, że ten most w przyszłym roku zafunkcjonuje,
dlatego należy już przygotować, może nie plan B, plan A, które drogi idą i bardzo
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ja tutaj wspieram inwestycje właśnie dociągnięcia tej drogi do Soboty od granicy
w Leśniczówce, niech tak się stanie, tam jest parę kilometrów a jest
nieprawdopodobną rzeczą, żebyśmy nie zrobili tego w przyszłym roku, być może
w dwa lata. Jest cała masa innych dróg również i na mojej gminie – Gminie
Zduny, ale tamtą drogę należy Szanowny Zarządzie potraktować bardzo, ale to
bardzo priorytetowo i to będziemy mieli ciąg bardzo ważnej drogi aż do końca
Waliszewa, też już słowa padały, że od Waliszewa wjeżdżamy w Powiat
Strykowski, ale to może temat nie na dziś, nie na przyszły rok. Zróbmy to.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, chciałbym ustosunkować się tu do
wypowiedzi Radnego Wolskiego. To, co wszystko powiedziałem na temat dróg
w Gminie Bielawy to podtrzymuję, natomiast tutaj, jeśli idzie o most w Kompinie
to jest to uważam dla naszego powiatu sprawa o znaczeniu cywilizacyjnym.
Bliskość powstającego w szybkim tempie, bo naprawdę te prace, ja je obserwuję
od środka, Centralnego Portu Komunikacyjnego zmusza nas, aby jak najszybciej
ten most powstał, bo to jest wielka szansa dla całego powiatu, dla firm, które są
w powiecie, dla gruntów, które są w powiecie, które mogą posłużyć firmom na
składowanie materiałów, bo to będzie wielki plac budowy o zasięgu europejskim,
dlatego uważam, że ten most jak najszybciej powinien być zrobiony. Oczywiście
zdajemy sobie sprawę również i będziemy brać pod uwagę czynnik społeczny
tych ludzi, którzy tam blisko tego mostu mieszkają i będą zaniepokojeni, ale
zrobimy wszystko, żeby bezpieczeństwo w pełni zachować, dlatego ten most jest
taki ważny. Natomiast bez wątpienia, jeżeli pozostaną projekty rządowe, Fundusz
Dróg Samorządowych, gdzie można pozyskać na drogi tak duże, no przecież
rozmawialiśmy, to był grudzień 2018 czy styczeń 2019, kiedy sam Jurek mówiłeś,
że dostaniemy 50% dofinansowania i to będzie dobrze. Na ten most z Funduszu
Dróg my możemy dostać od 70% myślę, bo takie wskaźniki naszego powiatu do
85% dofinansowania i jeżeli ten program rządowy cały czas jest no to to jest
jedyna szansa na tak duże dofinansowanie tego mostu, bo powiatu nie stać na
sfinansowanie inwestycji w ciągu roku, która przekracza być może 10 mln zł. Oby
tak nie było, ale przecież wiemy, jakie są warunki, dlatego prosiłbym radnych o
zrozumienie, absolutnie będziemy pamiętać o wszystkich naszych drogach.
Niemożliwe jest oczywiście zrobienie tych 500 iluś tam kilometrów na raz, w
ciągu jednej kadencji, natomiast w tej chwili podchodząc do tych 30 kilometrów
kolejnych no to już mamy w ciągu kolejnych dwóch lat prawie 75 kilometrów, no
to myślę, że to nie jest zły wynik, więc apeluję o to. Ja rozumiem, że radni muszą
jakby przed swoimi wyborcami, swoimi sąsiadami, swoimi społecznościami
wykazać się tym, że dbają o swój teren, natomiast apeluję też, że my patrzymy
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kompleksowo jako powiat i inwestycje, które są strategiczne, a które pomagają
rozwijać się, żeby były wspierane przez całą Radę, bo musimy w jakimś celu
zmierzać i ten most jest właśnie pokazaniem tego celu, do którego my zmierzamy,
żeby mieć naprawdę dobrą infrastrukturę, szczególnie z tamtej strony. To nie jest,
że my dyskryminujemy inną stroną, absolutnie nie, ale od tamtej strony będzie
bodziec rozwojowy w kierunku zachodnim powiatu i myślę i będę apelował do
Państwa, żebyśmy w tym kierunku szli.
Radny Krystian Cipiński: Szanowni Państwo, z tego co zdążyłem się
zorientować to pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg składali wnioski do
Funduszu Dróg Samorządowych, prawda?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Pracownicy Powiatowego
Zarządu Dróg przygotowują wnioski, natomiast składa je Zarząd Powiatu,
podpisuje Zarząd Powiatu.
Radny Krystian Cipiński: W związku z tym mam pytanie, dokładnie to miałem
na myśli, chodziło o przygotowywanie, ta przyłbica też czasami utrudnia
formułowanie myśli. Czy ktoś przewidział względem tych pracowników, którzy
byli właściwie postawieni w stan gotowości na ostatnią chwilę, przewidział
jakąkolwiek formę gratyfikacji czy też uhonorowania ich trudu, bo tutaj było
naprawdę dużo pracy a czasu właściwie odwrotnie proporcjonalnie mniej?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Tak, pracownicy zostali
docenieni.
Radny Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,
jesteśmy przy temacie mostu w Kompinie, wielka dyskusja na Komisji Budżetu
w sprawie tego mostu, ja podzielam również stanowisko Pana Starosty, że ten
most jest bardzo potrzebny, nie mniej jednak cześć mieszkańców Nieborowa i
Julianowa, Bednar, tych którzy mieszkają przy Alei Legionów Polskich jest pełna
obaw co będzie po wybudowaniu tego mostu. Na pewno muszą wiedzieć co
muszą przyjąć na siebie z dobrodziejstwem tego mostu. Wiadomo, że ten ruch się
zwiększył. Cieszy mnie to, co powiedział Pan Starosta przed chwilą, że ten
czynnik społeczny będzie brany pod uwagę i że będzie się starał zminimalizować
efekty zwiększonego ruchu, tak Panie Starosto?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, ja myślę, że w styczniu przy okazji
może zebrań strażackich czy jakichś innych spotkań powinniśmy z mieszkańcami
porozmawiać na temat tej inwestycji, jak oni też widzą, bo wiadomo czekają na
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nich utrudnienia w trakcie, jeśli się uda oczywiście pozyskać środki, także
jesteśmy otwarci na każdą krytykę i każdy głos, który pomoże nam usprawnić
życie mieszkańców i deklaruję, że takie spotkania odbędą się.
Radny Tadeusz Kozioł: Panie Starosto, to nie chodzi o krytykę, tylko chodzi o
pomoc tych mieszkańców, żeby jak powiedziałem wcześniej zminimalizować
efekty zwiększonego ruchu taboru transportowego. Ale dziękuję za dobre słowa i
za to, że możemy się spotkać i porozmawiać wspólnie z mieszkańcami i wyjaśnić
im pewne kwestie. Natomiast chciałem Pani Dyrektor zapytać jeszcze o
inwestycje w Bobrownikach, tam jest odwodnienie, gdzie w budżecie mamy
zagwarantowane 50 tys. zł, z przetargu wyszło praktycznie 2,5 razy więcej, wiem,
że trwają prace, które mają na celu przeprojektować tą inwestycję i jeśli Pani
mogłaby odpowiedzieć kiedy mają się zakończyć i kiedy możemy się spodziewać
terminu ogłoszenia przetargu na tą inwestycję, jeśli tak to można nazwać.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Myślę, że przetarg ogłosimy
z początkiem lipca.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze na zakończenie chciałbym
tutaj podziękować Radzie, Zarządowi, ponieważ jeszcze w poprzedniej kadencji
zabiegałem o to, żeby ta droga nazywana potocznie Chruślanką została
zrealizowana, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo w momencie, kiedy umowa została
podpisana, w związku z tym prawdopodobieństwo realizacji staje się bardzo duże
i cieszę się. Tym bardziej, że to jest droga, na której jest realizowany fragment
niecały, ponieważ droga Chruślanka kończy się w Łyszkowicach, w związku z
tym my tylko realizujemy może aż do Krępy, natomiast ten kolejny odcinek też
w przyszłości można byłoby dokończyć i do autostrady stworzyć naprawdę
dojazd, który będzie wszystkich mieszkańców cieszył. Jeszcze raz bardzo
dziękuję Radzie, bardzo dziękuję Zarządowi, że tą inwestycję udało się
zrealizować.
Ad. pkt 6
Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2019 rok i
przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Otwieram debatę. Państwo
otrzymali na poprzedniej sesji Raport, informowaliśmy Państwa o tym, że debata
na temat Raportu będzie przeprowadzona na kolejnej sesji, czyli dziś, w związku
z tym proszę na podstawie tego Raportu, który został przesłany o pytania, o
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dyskusję, proszę bardzo.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, ustawodawca zapisał,
ja też czuję się tak niezręcznie, jak i większość Państwa, bo przyzwyczajeni
jesteśmy do dyskusji takiej porządnej przy absolutorium, no tutaj mamy debatę,
nikt się nie zgłosił do tej debaty, my też jesteśmy przygotowani do dyskusji o
absolutorium. Moje wystąpienie jest zawarte w tym Raporcie, ja się pod nim
podpisałem i ja rozumiem, że Państwo zapoznaliście się z tym Raportem. Jestem
przygotowany do prezentacji i omówienia absolutorium, bo to jest też
podsumowanie za rok, więc jeżeli jest potrzeba to mogę ten raport odczytać,
natomiast Raport Państwo dostaliście i ja uważam, że jeżeli jest potrzeba takiej
dyskusji przy Raporcie to my jesteśmy otwarci oczywiście na dyskusję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z tego co pamiętam Raport liczy
165 stron, w związku z tym Panie Starosto byłoby to trudne, ale pytania jak
najbardziej.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado,
skoro Pan Starosta chciałby, żeby była dyskusja to ja troszeczkę spróbuję jak
gdyby poruszyć kilka spraw. Przede wszystkim tak, przeczytałem oczywiście ten
Raport, gratuluję wszystkich wyników, gratuluję pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Cieszę się, że jest ta opinia inna niż opinia RIO dotycząca
naszego miasta, bo przyznam się w zeszłym tygodniu miałem okazję przeczytać
opinię RIO odnośnie miasta i ponieważ czuje się łowiczakiem z dziada pradziada,
włosy dęba mi stanęły, gdy tam było stwierdzone, że w przyszłym roku nasze
miasto nie będzie miało zdolności kredytowej. U nas jest inaczej i szczerze tego
gratuluję. Powiat jest innym samorządem, innymi prawami się kieruje, ale to jest
duża sprawa, że wszystkie nasze wskaźniki są w porządku i możemy jak gdyby
w perspektywie najbliższych lat spokojnie myśleć o rozwoju naszego powiatu.
Teraz trochę krytycznych uwag. Zobaczyłem, że w naszej najbliższej
perspektywie rzecz, która widzicie Państwo od wielu sesji mnie najbardziej
spędza sen z oczu, natomiast Szpital znowu potraktowany jest po macoszemu.
Wymusiliśmy wtedy półtora roku temu, żeby ten Oddział Dziecięcy był
remontowany, został oddany na początku tego roku, fajnie że było dodatkowe
dofinansowanie, natomiast martwi mnie to, że w najbliższej perspektywie w
szpitalu będzie kosmetyczna właściwie sprawa remontu Izby Przyjęć, która jest
super negatywną wizytówką naszego szpitala a na Oddziale Chirurgii ma być z
tego, co widziałem tylko toaleta remontowana. No nie jest to dobra rzecz, bo
uważam, że pomimo sytuacji, jaka jest w tej chwili i patrząc na wynik finansowy
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naszego szpitala, który jest tylko rzeczywiście bardzo mało, bo o 10 tysięcy
gorszy niż rok wcześniej, wydawało mi się, że ten ciąg napraw w naszym Szpitalu
będzie kontynuowany. Szczególnie, że to nieszczęście, które dotknęło cały świat,
nasz powiat i nasz szpital właściwie omija i tutaj dziękujmy, że tak się to wszystko
układa. Teraz co do remontów dróg i co do różnego rodzaju dofinansowań w
naszym powiecie. Cieszę się bardzo, że są prywatno-polityczne koneksje i to
mówię w pozytywnym znaczeniu, bo widać to, słychać i czuć, że mamy
dodatkowe środki, mamy poparcia i to jest pozytywny efekt działania naszego
Zarządu i mówię, mnie, jako staremu wydze samorządowemu serce rośnie, że to
tak wszystko idzie. Natomiast martwię się o dwie rzeczy, ponieważ sytuacja z
dochodami w gminach, no nasz budżet jest trochę inny niż budżet w mieście i
gminach, boje się, że ta sytuacja w gminach gospodarcza, która ma miejsce i brak
dochodów wynikających z podatków może na tyle utrudnić gminom sytuację
wymuszoną wkładem własnym, że realizacja inwestycji naszych drogowych
może być zagrożona. Cieszy mnie, że wczoraj była wizyta Wojewody, natomiast
odbieram to politycznie, bo gdyby ona nie była 5 dni przed wyborami
prezydenckimi a 5 dni po drugiej turze wyborów to traktowałbym to zupełnie
inaczej, bo wtedy traktowałbym to jako realną pomoc a teraz to niestety, jesteśmy
w specyficznej sytuacji i no tak trochę inaczej na to patrzę. Natomiast jest jeszcze
jedna sprawa, Szanowny Zarząd wysłał pismo również do mieszkańców naszego
Powiatu odnośnie pójścia do wyborów. Też traktuję to trochę inaczej, bo tak,
tymi, którzy od początku odpowiedzialni są za organizację wyborów są wójtowie,
burmistrzowie, prezydenci miast, no administracje powiatowe nie bardzo i ja
wiem, że to jest też taki na pół wyraźny akcent w tym apelu. Wspomnieli Państwo
z Zarządu na początku tego pisma, nie mam go przed sobą, ale było tam
nawiązanie do 30-lecia wyborów w 1990 roku. Ponieważ jestem chyba i
najstarszym wiekowo i najdłużej siedzącym tutaj samorządowcem na sali,
powiem Państwu tak, w 90’ roku to ja w mieście organizowałem wybory
samorządowe, nie było tak, jak teraz, że 10 minut po zakończeniu ciszy wyborczej
już można było wstępne wyniki określić. Była to rzeczywiście wielka satysfakcja
i wielkie wydarzenie. Pierwszą część tego pisma popieram, natomiast powiem
Państwu, jak wspomnę, żeby młodsi też o tym wiedzieli, te wybory odbywały się
zupełnie inaczej, były komisje wyborcze, było wszystko papierowo
przekazywane do ratusza, tam przychodzili przewodniczący komisji wyborczych,
trzeba to było wszystko policzyć, potem wysłać to do powiatów, jeszcze wtedy
nie było, trzeba było to wszystko wysłać do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
do Skierniewic i czekaliśmy do 5:00 rano, aż Wojewódzka Komisja powie, że
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wszystko w porządku i dopiero wtedy można było iść spokojnie do domu, także
tak odbywały się wybory 30 lat temu i cieszę się, że były takie, ja byłem wtedy
pełniącym obowiązki burmistrza i przyznam się, po 6:00 nad ranem odetchnąłem
z ulgą, jak przyszło wszystko, że jest w porządku. Natomiast mam takie pytanie,
kilka miesięcy temu mocno rozmawialiśmy tutaj odnośnie programu transportu,
wyniku likwidacji właściwie PKS-ów, nigdzie w żadnych materiałach nie mogę
się tego doczytać. Mam pytanie czy to funkcjonuje, bo tak, ani w sprawozdaniach
z Zarządu ani na żadnych komisjach czy na sesjach teraz nawet tych zdalnych nie
rozmawialiśmy na ten temat i nie wiem jak to wygląda wszystko organizacyjnie i
finansowo, bo o te finanse najbardziej się baliśmy, ja zabierałem wtedy głos,
martwiłem się mocno o to, jak będzie z dofinansowaniem z naszej strony do tego
przedsięwzięcia a teraz nie wiem, czy ktoś z radnych wie, ja nie wiem jak
naprawdę to funkcjonuje. I jeszcze jedna sprawa z dzisiaj, to już tak naprawdę
mocno mnie ubodło, nie chcę tej polityki podłej do naszego samorządu wciskać,
ale wchodzi ona z butami. Naprawdę, czy przy podziale środków na drogi
dojazdowe do pól aż tak trzeba politycznie to wszystko poukładać, żeby np.
Gmina Łowicz dostała 55 tys. zł a Gmina Zduny 280 tys. zł? No ja wiem, że Jurek
będzie na mnie zły, ale trochę jest nie tak, niepotrzebna jest ta polityka. Dlatego
Szanowni Państwo mówię, gratuluje wskaźników, gratuluję pozytywnej opinii
RIO, ale jako radny opozycyjny będę musiał wstrzymać się od głosu.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Może przyjmiemy, jeśli Państwo Radni
pozwolą i Pan Przewodniczący, to przyjmijmy taką formę, na bieżąco postaram
się odpowiadać na te głosy. Chciałbym ustosunkować się do następujących
kwestii, że no tutaj muszę tak powiedzieć, że wymusiliśmy remont szpitala, takie
zdanie padło ze strony Pana Radnego Krzysztofa Górskiego. Absolutnie, tu
myślę, że przede wszystkim Kolega Janusz to powie, nie było naszą intencją nie
przeprowadzać remontu w szpitalu i powiedzieliśmy jak to ma wyglądać. Nie
było też wiary wśród sporej ilości radnych, pamiętam, że jak powiedzieliśmy, że
pozyskamy te środki jakimś cudem, to tutaj Kolega Zbyszek Kuczyński
powiedział, że wielki będzie szacunek dla nas, jak nam się uda i nam się udało.
Udało nam się tak, żeby zrobić Oddział Dziecięcy, co nie oznacza, że nie
będziemy remontować szpitala dalej. Umknęła Panu Radnemu też taka kwota 2,3
mln zł, które pozyskaliśmy na informatyzację niezbędną do funkcjonowania
szpitala w ramach ram prawnych, no i nie tylko, dlatego tu chcielibyśmy
podkreślić, że nie tylko był ten remont pediatrii, ale trwa w tej chwili kolejna
inwestycja w szpitalu, duża, bo duże pieniądze to są. Powiem jeszcze i podkreślać
to będę, że ze wszystkich rzeczy, które tutaj pozyskiwaliśmy to ten milion na
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szpital był dla mnie osobiście już drogą przez mękę. Ja od lutego jeździłem do
Warszawy co najmniej raz na dwa tygodnie w tej sprawie i odbijałem się od drzwi
do drzwi, ale dzięki Bogu udało się rzutem na taśmę i tutaj na finiszu bardzo duża
rola Pana Ministra Budy, Ministerstwa Funduszy, u którego byliśmy. Teraz
przechodzę do kolejnej części, w związku z epidemią i w związku z tarczami
kolejnymi, które Rząd przygotowuje jest przegrupowanie środków również w
ramach środków unijnych na służbę zdrowia. My nie mogliśmy tego zapisać w
budżecie tegorocznym i nie wiemy jak to będzie, ale jesteśmy po rozmowach i
trzymamy rękę na pulsie na temat takich spraw, żeby pozyskać dużo większe
środki i w ramach tego dokończyć, że tak powiem remont szpitala. Czy to się uda
w tym roku czy w przyszłym roku czy w ciągu dwóch lat, nie będę w tej chwili
deklarował, ale to nie jest tak, że my nie myślimy o tym, żeby nie dokończyć
remontu tego szpitala. Kolejna rzecz – informatyzacja i jest daleko zaawansowana
też nasza współpraca z Politechniką Łódzką być może pozwoli nam wpisać się w
projekty, które będą unowocześniać sam sposób i system leczenia, sam sposób
podawania leków itd., itd. No to są bardzo innowacyjne w tej chwili rzeczy, w
Europie to się robi, a miałem spotkanie w listopadzie z takim małżeństwem, które
w Hiszpanii prowadzi wokół Madrytu sieć domów pomocy społecznej. Tam w
takim domu, gdzie i kilkaset osób znajduje się jest kilka osób a jest
zinformatyzowane, zautomatyzowane, no i to będzie w tym kierunku szło i
chcielibyśmy, jeżeli będą takie programy pilotażowe czy rządowe czy unijne, to
jak najbardziej uczestniczyć w takich programach po to właśnie, żeby nasi
mieszkańcy mogli korzystać z tych dobrodziejstw nowoczesnej techniki. Na
temat polityki to może nie będę się wypowiadał, bo możemy to zrobić jak gdyby
na innym forum i przeprowadzić jakąś tam dyskusję, ale nie do końca podzielam
opinię, że polityczno-towarzyskie koneksje. Nie wiem czy Państwo zauważyli,
może część z Państwa tak, że jednak od czasów zmiany Rządu w 2015 roku
strumień środków idących na tzw. prowincje został odwrócony. Dlatego w
związku z tym można szukać tych pieniędzy na mniejsze rzeczy, bo wcześniej nie
było. Model polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwoju większości krajów Unii
Europejskiej, czyli budujemy aglomerację, oboduwujemy ją wokół, natomiast już
tam gdzieś 200-300 km przy dużym kraju, czy tam 150 km to już Ci mieszkańcy,
tym bardziej, że u nas inny model społeczny jest funkcjonowania prowincji niż w
wielu krajach Europy zachodniej, szczególnie tych dużych. Jakby tu możemy się
spierać oczywiście politycznie, ale nasze zdanie jest takie, że ten strumień
środków jest dużo większy dla mniejszych ośrodków i po prostu trzeba
skorzystać. No jeżeli idzie o drogi to faktycznie fortel przez nas zastosowany
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pozwolił nam na tak duże pozyskanie środków, ale w tej chwili inne powiaty też
to stosują i ilość w ogóle środków skierowanych właśnie do gmin i powiatów z
programu Fundusze Dróg Samorządowych jest dużo większa i dlatego nie do
końca zgadzam się ze zdaniem, natomiast jeżeli nawet załóżmy, że ma Pan Radny
rację to jednak trzeba umieć to wykorzystać, no i staramy się to robić, dla dobra
oczywiście mieszkańców powiatu. Natomiast pytanie konkretnie o Gminę
Łowicz no to już pytanie do Zarządu Województwa Łódzkiego i myślę, że ono
tam powinno być skierowane. My cieszymy się, że udało nam się pozyskać
prawie całość kwoty, na którą my składaliśmy. Jeżeli chodzi o Gminę Bielawy, o
której rozmawiamy i wszyscy zgadzamy się z tym, że tam trzeba prowadzić
remonty dróg.
Radny Krystian Cipiński: Szanowni Państwo, ja chciałbym się odnieść przy
Raporcie nie tyle, co do warstwy merytorycznej a co do samego wkładu pracy,
jakiego wymaga taki dokument i tutaj naprawdę duży ukłon w kierunku tych osób,
które zgromadziły te wszystkie informacje i w tak piękny sposób je
uporządkowały. To jest opracowanie interdyscyplinarne, które wymaga
zaangażowania tak naprawdę wszystkich biur, wydziałów podlegających pod
Starostwo i wiem, że czasami nie jest łatwo niektóre informacje wyłuskać a wciąż
to jest opracowanie nowe dla samorządów, bo od 2019 roku mamy obligatoryjny
obowiązek rozpatrywania raportu o stanie gmin czy też powiatów, także wielkie
gratulacje i podziękowania za to, że możemy w tak ciekawy sposób te informacje
otrzymywać i w sposób jasny, klarowny i czytelny je przyswajać.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja mogę się tylko przyłączyć do tych
podziękowań, za profesjonalnie przygotowany dokument.
Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym
odnieść się do kilku kwestii, myślę, że w momencie Raportu i to byłby jeden mój
głos. Bardzo dobrze, że ten remont w szpitalu funkcjonował, co prawda nasze
założenia były nieco inne. Budzi w jakiś sposób trochę niepokój to, że ten Oddział
pediatryczny został zmniejszony do 16 łóżek, przy powiecie 80-tysięcznym
można dyskutować czy to jest wystarczająca ilość czy nie, ale to już się, że tak
powiem zadziało. Natomiast zachęcam Zarząd do tego, żeby skorzystać z
poprzedniego projektu i też może troszeczkę w ramach sprostowania: na III
piętrze nigdy nie był planowany oddział pediatryczny. Był plan wykorzystania
tego III oddziału na pediatrię na czas przejściowy, natomiast sam projekt
przewiduje zakład opiekuńczo-leczniczy. Zachęcam Zarząd do tego, żeby wrócić
do tego projektu, bo wyremontowanie tego III piętra według tego projektu daje
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po pierwsze zagospodarowanie tego III piętra, po drugie daje dodatkowy oddział,
który nie jest oddziałem mocno kosztowym, bo wiadomo, że tam, gdzie jest Izba
przyjęć w tym samym budynku nie musi być lekarza dyżuranta w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym i to jest bardzo duży… a lekarz dyżurant jest bardzo
dużym kosztem, więc do tego zachęcam. Co do szpitala jeszcze uwaga taka, żeby
zmusić chyba służby gospodarcze szpitala do tego, żeby z tego zbiornika
retencyjnego, który tam jest wybudowany korzystać i wtedy możemy uniknąć
takich podtopień. One niby nie są tam specjalnie groźne, bo powyżej palety ta
woda się nie pojawiła, ale można wtedy bez angażowania środków zewnętrznych
tą wodę zagospodarować. No wysokość straty pokazuje, szkoda że nie ma
Dyrektora Grabowskiego, bo nie widzę, ale jest Pani Dyrektor. Pan Dyrektor
Grabowski tutaj obiecywał, że ta strata będzie bardzo mocno zmniejszona a
okazuje się, że ona nie jest zmniejszona, co potwierdza, że to nie jest złe
zarządzanie w szpitalu czy w Powiecie, tylko to jest zły system finansowania
szpitali i tutaj to wyraźnie zostało udowodnione. Na koniec jeszcze chciałbym
odnieść się do pisma, które dostałem od Pana Starosty wraz z protokołem z
kontroli przeprowadzonej za 4 lata z zakresu gospodarowania Skarbem Państwa.
Panie Starosto, pozwoliłem sobie z Zespołem Kontrolnym omówić ten protokół,
nie będę odpowiadał na niego, bo te uchybienia dwa bodajże pracownicy już
wyjaśnili, więc tutaj nie ma więcej nic do dodania. No cóż no, po przeczytaniu
tego protokołu powiedziałbym tylko tyle: życzę Pani, Panie Starosto po następnej
takiej kontroli też takiego protokołu, bo myślę, że wstydu tu żadnego nie ma i
wbrew pozorom tego majątku Skarbu Państwa w Powiecie Łowickim trochę jest
i jest takiego kłopotliwego majątku. Przez to, że przechodziła przez Powiat
Łowicki autostrada to tych działek jest rozdrobnionych bardzo dużo i albo ciężka
praca nad zapanowaniem, poscalaniem tych działek, przygotowaniem do
sprzedaży no to nie jest to może adekwatne do tych 25%, które zostają w
Powiecie, ale mimo wszystko gospodarować trzeba. Z tego co wiem zakończyła
się również kontrola kompleksowa RIO Panie Starosto, ona dotyczyła również
poprzedniego Zarządu. Czy taki protokół mógłbym poprosić? To dziękuję bardzo.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może powiem tak, że życzeń dobrych u
nas dostatek, ale i te przyjmujemy na przyszłą świetność Powiatu Łowickiego.
Natomiast jeśli idzie o szpital to na pewno będziemy analizować wszystkie
projekty, jakie były czy jakie mogą być wszystkie pomysły po to w tym celu, żeby
szpital funkcjonował jak najlepiej, ale oczywiście protokół otrzyma Pan Radny.
Radny Michał Śliwiński: W większości już tutaj koledzy wypowiadali się, też
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miałem pytanie odnośnie szpitala i tych 16 łóżek, bo planowaliśmy troszkę więcej
i tak naprawdę bierzemy pod uwagę to, że rozwój dzieci… wiemy może, że te
łóżka nie są wykorzystywane równomiernie w ciągu roku, Pani Dyrektor się ze
mną zgodzi, bo to są tak naprawdę okresy, w których tych łóżek jest potrzeba i
czy Zarząd w jakiś sposób przygotuje się na to, żeby można było w tych takich
okresach jesiennych czy wczesnej wiosny zapewnić dzieciom łóżka, to jest jedno.
I drugie – wczoraj mieliśmy Komisję Rewizyjną, chodzi mi o Centrum Kultury i
Turystyki, te pytania, które padały wczoraj na Komisji, nie wiem czy już do Pana
Starosty dotarły, bo wiem, że jest jakaś wizja, że część tych zadań Centrum ma
przejąć Muzeum i jak to ma wyglądać, czy faktycznie w poprzednich latach było
tak, że, zanim powstało Centrum oczywiście to część tych zadań Centrum było
prowadzonych przez Urząd Miasta, jeżeli chodzi o informację turystyczną? No
tutaj faktycznie pomysł pobudowania Centrum, założenia Centrum wyszedł z
tego Zarządu, który teraz jest, no i ten Zarząd też doprowadził do tego, że to
Centrum zostało zlikwidowane. Kto teraz zadania będzie przejmował? No i
jeszcze chciałbym też więcej, bo wiem, że może to nie jest jeszcze taki dobry
okres, ale myślę, że już powinniśmy coś wiedzieć więcej też, jak działa to
Centrum Usług Wspólnych.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tak, jeśli idzie o Centrum Kultury i
Promocji Ziemi Łowickiej, no to może tu radni koalicyjni się nie ucieszą, ale
powiem, że jeżeli byśmy szukali jakichś słabych punktów to na pewno to jest ten
słaby punkt nasz i przyznaję się do tego. Pracujemy nad tym, żeby to zmienić,
dlatego Centrum w tej chwili przeniosło się pod skrzydła nasze bezpośrednie,
bierzemy już taką odpowiedzialność pełną za to, co będzie się działo w tej
instytucji. Jest to niezbędne z przyczyn, że tak powiem sposobu pracy mojej i
myślę też, że i Wicestarosty, bo uważamy, że jednak promocja potrzebuje takiego
oka blisko i bliskiej rozmowy, widzę że Pan Starosta Figat kiwa głową, chyba
podziela naszą opinię, że jak to Centrum było gdzieś tam na uboczu, to tak
umykały pewne rzeczy, nie wiem, przynajmniej nam tak, dlatego robimy taki
eksperyment, nie chcielibyśmy bardzo likwidować tej instytucji, ale tutaj
wielokrotnie już mówiłem, chyba od co najmniej kwartału prosiłem Państwa o
jakieś pomysły też na rozwiązanie tego problemu. Cieszę się tylko z jednego
powodu, że jakby wokół Centrum robi się coraz ciszej, bo wcześniej każdy ruch
związany z Centrum wywoływał taką burzę w mediach, co nie służyło naprawie
tej instytucji też. Natomiast udało się jedyne co pozytywne tu widzę to wyciszyć
tą atmosferę, czyli czas na jakieś przegrupowanie i wtedy możemy z tej flanki, że
tak powiem atakować w zakresie promocji. Jeśli idzie o Centrum Usług
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Wspólnych, no miałem powiedzieć to przy absolutorium, ale w tej chwili Centrum
Usług Wspólnych, mamy dokument od Dyrektora Kreta, który mówi, że za pół
roku wygenerowało oszczędności pól miliona. Jesteśmy dobrej myśli i będziemy
kontynuować tą pracę. Jest to bardzo trudne dla dyrektorów, momentami nawet
bolesne, ale cieszę się, że to wszystko co tam dzieje się w związku z tymi
finansami, z pracą, relacją między CUW-em a dyrektorami szkół, jednak jest w
obiegu zamkniętym i tak, jak mówię, jest bolesne, ale staramy się rozmawiać i
tłumaczyć dyrektorom, że czasy są ciężki, że trzeba szukać oszczędności i
będziemy dalej tych oszczędności szukać. Jeszcze wróciłbym do tematu
autobusów, bo tutaj Radnemu Krzysztofowi Górskiemu nie odpowiedziałem –
mamy w Raporcie informacje, jesteśmy powiatem z najgęstszą siecią wyjazdów
PKS. W tej chwili sytuacja w związku z tarczą i dofinansowaniem powoduje, że
nie ma deficytu żadnego i liczymy na to, że nastąpi rozwój. Mało tego, udało się
i absolutnie nie mieliśmy w tym żadnego udziału, przełamać monopol PKS-u,
myślę, że to jest bardzo pozytywne, pojawili się przewoźnicy z naszego powiatu,
czyli firmy, które tutaj będą odprowadzać podatki i tu będą zatrudniać ludzi i to
jest kolejny taki pozytywny element tego programu i w tym kierunku byśmy
chcieli dalej iść.
Radny Jerzy Wolski: Właściwie miałem zabrać w dwóch kwestiach zdanie, ale
moi przedmówcy mnie uprzedzili. Chciałem słowo o szpitalu, słowo… ale to jest
sesja absolutoryjna i nie sposób wokół tego dyskusji nie prowadzić. Czy mówimy
o wyniku finansowym? Tak, cieszę się bardzo, zawsze byłem skrupulatny co do
tych cyferek, a więc czy 24% zadłużenia, ten rok kończył się tak samo, bardzo
fajnie, mamy zdolność niemałą, to co przedmówca mówił Krzysztof Górski – w
mieście mają inny problem, my na szczęście nie, ale chciałbym do szpitala wrócić.
Pamiętam paręnaście lat temu rozmowę, rok temu przyjmowaliśmy absolutorium
za 2018 rok padały słowa z waszej strony, że to przecież inny Zarząd ten budżet
ustalał, inny Zarząd realizował, a trzeba było to zrobić. Stało się i nie ukrywam
spodziewałem się od nowego Zarządu i od nowej dyrekcji szpitala, że ten wynik
finansowy w szpitalu będzie zgoła lepszy. Spodziewałem się, że może faktycznie
to zarządzanie, może nowa dyrekcja inaczej to poprowadzi. Okazuje się, że w tej
materii skoku rewolucyjnego, skoku w kosmos się nie da zrobić, na to chciałem
zwrócić uwagę. Pamiętam słowa Państwa sprzed kilkunastu miesięcy, co to się
miało wydarzyć. Też chciałbym, żeby ten wynik finansowy był inny a wyszedł
taki, jaki wyszedł. I teraz jeszcze jedno Panie Starosto, o Centrum Promocji, też
o to chciałem zapytać. Tamten rok poprzedni, to co powiedziałeś Marcin,
faktycznie, został zmarnowany przez Zarząd. Od kilku lat wokół Centrum
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Promocji nigdy nie było dobrej atmosfery, ten rok szczególnie. Parę razy już
powiedziałem, że w ogóle obecnemu Zarządowi nie po drodze z taką strukturą jak
Centrum Promocji, nie bardzo chyba macie pomysł co z tym skansenem, ja nie
mówię o wichurze, która się tutaj odbyła. Pytałem ileś razy, jeszcze w lutym
Członka Zarządu Janusza Michalaka pytałem co z II, III piętrem Centrum, bo jako
taka statutowa działalność Centrum w zasadzie zanikła, teraz nie macie pomysłu
czy to będzie nowy dyrektor w Wydziale Edukacji czy w Wydziale
Organizacyjnym. No przecież oni w statucie mają zapisane promocja, folklor,
kultura itd., itd. W ogóle tego nie ma, zaniechano. Nie wiem jak to nazwać. Jest
połowa 2020 roku, nie wiecie w ogóle co będzie na II, na III piętrze. No tak
gospodarować nie można, to jest bardzo poważna instytucja, jesteśmy powiatem,
gdzie tradycja, folklor, kultura itd., itd. ja się pytam o skansen, się pytam jak to
jest z tą karczmą. W sumie co by nie było to jest też ważny element skansenu.
Słyszę, że nie ma chętnych na prowadzenie tej knajpy, karczmy, jak zwał tak
zwał. Czy w ogóle coś w tym kierunku robicie? Bo odnoszę wrażenie, że w tej
działce dziedzina folklor to tak, jakby najlepiej tego nie było. Nawet Panie
Starostwo twoje słowa, dobrze, że ta burza, ta cisza wokół Centrum Promocji
nastała, bo jeśli nie będzie Centrum to nie będzie dyskusji wokół tego. Jestem tym
zniesmaczony.
Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałbym odpowiedzieć na temat szpitala.
No Jurek, przecież jesteś osobą dorosłą, już bym powiedział, że doświadczoną i
gospodarczo, i życiowo i wiesz, że jeżeli wprowadzi się jakieś elementy, które
rzutują na następne miesiące czy nawet lata to nie da się tego pstryknięciem
zlikwidować. Jakbyś zapytał jak to wygląda w tym roku i porównał no to
moglibyśmy już dyskutować i powiedzieć ci, że tak, rzeczywiście zmiana dyrekcji
pomogła, są efekty i zresztą sprawozdania dostajecie Państwo wszyscy. Za
ostatnie 4 miesiące, ja to mam nawet już chyba za 5 informację, nie ma, aż się
boję powiedzieć w tej chwili, bo to tak się nie skończy, nie ma straty w tym roku,
ale nie da się zrobić czegoś w trakcie. No jeżeli zostawia trener drużynę o takim
składzie, do grania w piłkę nożną, no to wybacz – jeżeli mają grać w siatkówkę
to nie dadzą rady i to tyle. Jeśli chodzi o Centrum to już może działka bardziej
Pana Starosty.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy nie zgodzę się ze stwierdzeniem,
że rok został zmarnowany, ponieważ Centrum pozyskało środki przy tutaj
również pomocy naszego Wydziału Inwestycji na Żniwa i to niemałe. Mimo
słabej kondycji Centrum, zgadzamy się co do tego, to jednak wydarzenia działy
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się, Dożynki Wojewódzkie były zorganizowane, także myślę, że powiat był
bardzo dobrze promowany, nie wspomnę już o Dniu Sołtysa, gdzie mieliśmy
prime time we wszystkich telewizjach w Polsce, pod kątem Łowicza właśnie,
naszego folkloru i tego wydarzenia, które było robione wspólnie z Premierem i
też, ja rozumiem, że można się uśmiechnąć, że polityka, natomiast bez dwóch
zdań dla Powiatu i dla Miasta była to bardzo duża promocja. Nie mamy takiego
stosunku do instytucji, że czy tak właśnie, może to dobrze zobrazuje, że jest
Konstytucja i to jest świętość, zarówno instrumenty prawne takie, jak właśnie no
dokumenty prawne czy instytucje mają służyć człowiekowi i nie będziemy się
zabijać o tą nazwę, natomiast chodzi o to, żeby usprawnić działania promocyjne.
Wyciszenie emocji jakby wokół tej instytucji bardzo jej służy i myślę, że w ciągu
półtora roku osiągniemy cel, do którego zmierzamy. No i na koniec skansen – no
absolutnie nie zgadzamy się z tym, że nie wiemy co robić ze skansenem. W sobotę
był Minister Ardanowski i rozmawialiśmy z Ministrem Ardanowskim, na kawę
jesteśmy umówieni i przy najbliższej okazji w ciągu dwóch tygodni pojedziemy,
jest Instytut Rozwoju Wsi, gdzie mamy się spotkać właśnie z Panem Ministrem.
Wczoraj był Wojewoda, był w skansenie w części takiej mniej oficjalnej, ale też
obiecał, że zaangażuje się i wspólnie będziemy pozyskiwać środki dalej i na
naprawę tego co jest i na rozbudowywanie tego skansenu. W tej chwili no skansen
,, nie żyje” z powodu epidemii, bo wiadomo, cała turystyka, sytuacja Muzeum w
Sromowie na przykład jest bardzo dramatyczna, cała turystyka opierająca się na
zielonych szkołach, na wycieczkach szkolnych, no szkoły nie funkcjonują, więc
nie ma pieniędzy dla tego typu turystyki. Pan Dyrektor z tego, co ja wiem,
przedstawiając swój plan na konkursie właśnie ożywienie tego skansenu ma
bardzo dobrze przemyślane. Jest to kwestia czasu, powrotu turystów i tego, że w
tym skansenie, ale to nie zrobimy tego na pstryknięcie. W czasie żniw był również
Minister Gliński, który był i zdziwiony i zachwycony, musimy niestety mu się
przypomnieć, może w niedzielę będzie taka okazja, żeby przygotowali jakiś
program w Ministerstwie na skanseny, bo takiego programu nie ma, żeby stricte
na skanseny można było pozyskiwać środki. Nigdy nie było takiego programu i
nie ma, dlatego będziemy tutaj lobbować za tym i myślę, że jeszcze trzeba
porozmawiać z Radomiem i z Sierpcem i jeszcze z paroma innymi miejscami,
żeby stworzyć takie lobby na rzecz tego, aby te skanseny mogły się rozwijać.
Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym dokończyć temat jeszcze skansenu.
Rozmawiamy o wyniku finansowym i Pan Dyrektor Centrum Promocji
przedstawił nam wynik finansowy za 2019 rok, o ile dobrze pamiętam 100 tys. zł
do tyłu i jednym z głównych powodów po prostu tak dużego kiepskiego wyniku
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finansowego wymienił brak Biesiady Łowickiej. Kilkanaście lat pracowaliśmy na
prestiż, na wielkość tej biesiady w skali ogólnopolskiej a zdjęliście Państwo 2 lata
temu, rok temu to zdjęliście. Czy to było słuszne posunięcie? Proszę sobie
odpowiedzieć.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy nie słyszałem tej akurat
wypowiedzi Pana Dyrektora, ale nie wiem czy Pan Radny zauważył, że jednak
zamiast Biesiady i w tym samym czasie były Dożynki Wojewódzkie w
Walewicach, więc impreza była równie mocna, jak Biesiada i w tym samym
czasie, także no cóż no, tak to wygląda.
Radny Krzysztof Figat: Ja chciałem tylko uzupełnić swoją wypowiedź
poprzednią i poprosić, może to jest bardziej właśnie prośba do Dyrektora
Muzeum, bo złą wizytówką jest ta dziura zabita dyktą w drzwiach, we wrotach
wjazdowych do Muzeum, jak się ze Starego Rynku skręca w Mostówkę to nie
sposób tego nie zobaczyć a to bardzo zły wizerunek tego miejsca, także dobrze
by było, żeby ktoś szybko się tym zajął.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w
debacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad udzieleniem
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 14
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Udzielili Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę Nr
XXV/175/2020 RPŁ w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
Łowickiego. /Zał. Nr 5/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałbym wszystkim Państwu Radnym
bardzo podziękować za udzielenie wotum zaufania, myślę, że to jakoś tam
możemy się podbudować, bo to docenienie naszej pracy, która no powiedzmy
sobie szczerze jest czasami przyjemna, ale czasami trudna i bardzo dziękujemy.
Doceniamy również to, że nie było głosów przeciwnych i rozumiemy linię
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wstrzymującą, ale cieszymy się, że i ze strony tej padły dobre słowa, także
doceniamy to i dziękujemy.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: My gratulujemy otrzymania wotum
zaufania i też te głosy wstrzymujące mam nadzieję, że za rok będą głosami za, bo
ta praca służy przecież nam wszystkim.
Ad. pkt 7
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu,
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2019 rok. /Zał. Nr 6/
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Szanowni Państwo, informacje o
przebiegu wykonania planów finansowych na każdej komisji była dość
szczegółowo przedstawiana, więc jeśli macie Państwo jakieś pytania to bardzo
proszę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionej
informacji? Nie widzę.
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2019 rok.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok. /Zał. Nr 7/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nie głosował M. Śliwiński/:
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Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXV/176/2020 RPŁ w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok.
/Zał. Nr 8/
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/70/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2019 rok. /Zał. Nr 9/
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
/Zał. Nr 10/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–4
Podjęli Uchwałę Nr XXV/177/2020 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 rok. /Zał. Nr 11/
Ad. pkt 10
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Gołaszewski przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu
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Łowickiego za 2019 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Łowickiego za 2019 rok wraz z informacją, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 12/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Gołaszewski przedstawił Uchwałę
Nr III/123/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium za 2019 rok.
/Zał. Nr 13/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, to jest ten moment,
kiedy chcielibyśmy podsumować miniony rok, który w naszej ocenie był mimo
wszystko rokiem dobrym, bardzo dobrym, może nawet pokusilibyśmy się o takie
stwierdzenie i pokażemy to w formie prezentacji, którą przygotowaliśmy i tu
dziękuję bardzo Wydziałowi Finansowemu i Organizacyjnemu za przygotowanie
tej prezentacji. Ja od razu powiem, że pierwszy raz tak naprawdę zabiorę głos
w sprawie realizacji budżetu za miniony rok, przypomnę, że był to budżet
przygotowany przez poprzedni Zarząd, my go realizowaliśmy tak, jak najlepiej
umieliśmy a w zasadzie wiele już zostało powiedziane. To, co teraz przedstawimy
będzie raczej tylko przypomnieniem, właściwie wszystko zostało omówione,
przedstawione i wiele na ten temat już rozmawialiśmy.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek przedstawił prezentację dotyczącą
podsumowania roku 2019 w Powiecie Łowickim. /Zał. Nr 14/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo, przykro mi, że tu
techniczne problemy nie pozwoliły mi głosu uruchomić, no ale… Także myślę,
że ten rok Powiat Łowicki może zaliczyć do udanych, nigdy nie jest doskonale,
zawsze chcielibyśmy, żeby było lepiej. Ten rok zaczął nam się wiadomo, że
epidemia spowolniła pewne sprawy, nawet kontakt z instytucjami różnego
rodzaju centralnymi jest dużo, powiem tak, utrudniony, natomiast no bez
wątpienia chcielibyśmy, aby każdy rok był taki i myślę, że i my i Państwo Radni
będziecie w jakiś tam sposób mimo wszystko zadowoleni. Mimo głosów
przeciwnych czy wstrzymujących to myślę, że możecie bez wstydu pojechać na
sesję gminy swojej i powiedzieć, że jednak coś jest zrobione.
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Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, dobrym zwyczajem jest, że na
sesji absolutoryjnej kluby radnych przedstawiają swoje stanowiska co do pracy
Zarządu Powiatu za poprzedni rok. Klub Prawo i Sprawiedliwość Powiatu
Łowickiego także przygotował takie stanowisko, które sobie teraz pozwolę
odczytać, ale jeszcze może zanim zacznę to pozwolę sobie na taką dygresję co do
tej prezentacji. Byłem 20 chyba lat temu na warsztatach w Technikum na
Podrzecznej, wtedy to faktycznie był taki obraz nędzy i rozpaczy i teraz, jak tam
było takie fajne zdjęcie z pracowni silników to powiem szczerze, że jestem bardzo
mile zaskoczony tą kolosalną zmianą.
Przewodniczący Klubu Piotr Gołaszewski przedstawił stanowisko Klubu
Radnych Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Łowickiego w sprawie udzielenia
Absolutorium za rok 2019 Zarządowi Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/
Radny Michał Śliwiński: Nie wiedziałem, że już są oświadczenia klubów, a ja
akurat miałem tutaj pytanie po przedstawieniu tutaj przez Pana Starostę budżetu
za zeszły rok, jakie mi się nasunęło. Nie wiem czy akurat Pani Skarbnik będzie
coś wiedziała, jeżeli chodzi o dochody w tym roku, bo wiemy o tym, że ten
koronawirus jednak trochę nam te założenia do budżetu, które mieliśmy, mogły
być bardziej optymistyczne niż teraz się może to kształtować.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli chodzi o dochody to już mówię: na
dzień 31 maja mamy najbardziej aktualną informację, zaplanowanych mamy
94 147 602, 22 zł, wykonane 43 646 686, 63 zł, czyli to stanowi 46%. Oczywiście
tutaj wpłynęły różne środki unijne w 100%, które nie są wydatkowane, natomiast
chyba najlepiej obrazuje to, jeśli udziały będą… Udziały – plan 18 563 856, 00
zł, wykonanie 6 489 101, 27 zł, co stanowi 35%. Powinno być 41 z haczykiem,
więc no aż tak bardzo od normy nie odbiegamy.
Przewodniczący Klubu PSL – Lowickie.pl Jerzy Wolski: Panie Starosto,
bardzo dziękujemy za takie atrakcyjne podsumowanie roku 2019. Myślę,
że jestem tutaj wyrazicielem wszystkich radnych, Pan Starosta nie wiem, może
nie zauważyłem, nie padło słowo podziękowania dla wszystkich samorządów
gminnych. Tak, jak reprezentujemy cały Powiat to naprawdę w konstrukcji tego
budżetu, bardzo poważnie, bardzo odpowiedzialnie podeszli do współpracy
z nami, stąd te cyferki tutaj, przy znaczącym udziale naszych Koleżanek,
Kolegów, którzy zasiadają w radach gmin i naszych wójtów. Myślę, że o tym
pamiętać musimy, że taka współpraca, mimo że ten rok pewnie będzie ciężki, jako
że centrala zrzuca na samorządy, nie tylko powiatowe, ale szczególnie gminne
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bardzo duże obciążenia, nie dając często środków. Miejmy nadzieję, że w sumie
będzie poprawna ta sytuacja, również na podwórku finansowym. I teraz tak, Panie
Starosto, tu wcześniej dyskusja była, głosy tej dyskusji, ja tutaj mówię w imieniu
Kolegów z mojego Klubu Radnych - głosy krytyczne, ale takie też powinny być
wokół tego i proszę to traktować jako głosy w trosce o nasz Powiat i naprawdę
z pełną odpowiedzialnością tutaj siadamy przy tym wszystkim, chcemy naprawdę
pogratulować dobrego budżetu. Ten wskaźnik finansowy, powiedzmy deficyt
zadłużenia nie zwiększył się, tak jak był na koniec 2018 roku – 24%, mimo tych
inwestycji, które były bardzo owocne, bardzo obfite nie zwiększył się - 24,4%,
także nic złego się tutaj nie wydarzyło, mamy zdolność kredytowania dalszą na
najbliższe lata, to jest bardzo fajne, zacne. Tak, jak powiedziałem, głosy nasze to
były w trosce o obawę i naprawdę te głosy krytyczne myślę, że Pan Starosta
zrozumie, one są chyba potrzebne w takiej normalnej dyskusji wokół budżetu
i cóż, wyrażamy wolę dalszej współpracy, nawet jeszcze lepszej. Ja deklarowałem
to i dwa lata temu i rok temu, naprawdę, wola współpracy, naszego tutaj Klubu
radnych, jak ktoś mówi może opozycyjny, my tak tutaj tego nie odbieramy, nie
jesteśmy żadną opozycją, jesteśmy jednymi z 19 radnych Powiatu Łowickiego,
chcemy współpracować, chcemy, żebyście Państwo wykorzystywali nas przy
konstrukcji budżetu, przy zmianach budżetowych, przy realizacji tegoż budżetu
i naprawdę chcę w sposób bardziej aktywny współpracować. Jesteśmy otwarci na
taką dyskusję, nie będziemy przeciwko udzieleniu absolutorium. Mój Klub
radnych wstrzymuje się od głosowania. Niech to będzie dobry prognostyk na
jeszcze lepszą współpracę.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć,
być może Państwo nie wiecie, ja to słyszałem z ust Prezydenta w Tomaszowie
Mazowieckim, ale właśnie dostałem na e-maila, nie jestem w stanie tego
sprawdzić, ale Rząd w ramach kolejnej osłony antykryzysowej przewiduje środki
inwestycyjne dla wszystkich samorządów, z tego co kojarzę to będzie to
minimum pół miliona na gminę, także może nie będzie tak źle.
Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, miał Pan przed chwilą telefon
z Nieborowa i wspomniał Pan o tym, że wiąże się to z reagowaniem kryzysowym.
Sprawa jest pilna, dopiero teraz napisał do mnie internauta, że być może chodzi
wylewanie rzeki Skierniewki w Bobrownikach. Czy mógłby Pan coś więcej,
przepraszam, że przy absolutorium, ale sprawa jest bardzo dynamiczna, więc
może warto by było powiedzieć co tam się dzieje.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sytuacja jest tam trudna, mamy do
czynienia z tego, co mnie się udało ustalić, ale nie jestem pewien czy to do końca
jest prawda, z Zalewu Tatar została spuszczona woda i w Zalewie Zadębie woda
przekracza poziom dopuszczalny. Nie chciałbym tutaj oskarżać, bo też kolegę
Jażdżyka znam i nie wiem do końca jaka jest prawda, obiecał w tej chwili, że
podniosą na 10 cm na kilka godzin, żeby można było opanować sytuację, jaka
jest. Ja tam byłem gdzieś ok. godziny 10:00, my zamknęliśmy drogę naszą
powiatową w Bobrownikach, na kilku podwórkach jest woda, strażacy całą noc
i w tej chwili dalej wypompowują tą wodę, woda też poszła na pola, jak byłem to
byłem właśnie w Arkadii, gdzie przedstawiciele gminy i Wód Polskich, bo był
Dyrektor Wód Polskich też na miejscu, ja w Arkadii, także starają się tam
opanować sytuację, niebawem tam dojedzie Pan Wojewoda, ja poinformowałem
oczywiście służby, dlatego Pani Dyrektor Gajewska do mnie dzwoniła. Chodziło
o to, żeby jednak mimo wszystko, Skierniewice tam są w trudnej sytuacji, żeby
udało się na jakiś czas zahamować to wypuszczanie wody z Zalewu Zadębie, być
może, gdyby ten poziom wody w Zalewie był taki, jaki powinien być to nie
doszłoby do tej sytuacji. No niestety Skierniewice z powodów tych takich, kiedy
słyszeliśmy, że tam wody zabrakło tej wody gromadzą dużo i teraz pojawił się
problem. Miejmy nadzieję, że uda się go opanować. Nie potrafię, jak ja byłem to
jeszcze ta woda się trochę podnosiła, w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na
pytanie na jakim poziomie ta woda jest.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad udzieleniem
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok. /Zał. Nr 16/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 14
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił Uchwałę
Nr XXV/178/2020 RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Łowickiego za 2019 rok. /Zał. Nr 17/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wielkie gratulacje jeszcze raz dla
Zarządu.

26

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bardzo dziękuję za te podziękowania,
natomiast chciałbym teraz… oczywiście bardzo Wam dziękuję. Bardzo
chciałbym podziękować osobom, które tak naprawdę znosząc nasze ułomności,
słabości, momenty, kiedy może traciliśmy czasami cierpliwość, czyli
pracownikom Starostwa Powiatowego, chcieliśmy bardzo podziękować, bo
gdyby nie oni to oczywiście byśmy nic nie osiągnęli, dlatego te kwiaty no to
strażnikowi tego budżetu chciałbym wręczyć, czyli Pani Skarbnik – Monice.
Moniko, bardzo Ci dziękuję za pracę, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję
wszystkim dyrektorom wydziałów, jednostek, wszystkim pracownikom. Tak, jak
mówię, czasami te rozmowy były ciężkie, ale czasami nie ukrywam, że były
bardzo przyjemne również te rozmowy z pracownikami. Kiedy coś się udaje to
wszyscy czujemy to, że warto jest pracować.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja pozwolę sobie tylko na kilka
zdań. Jestem nauczycielem i muszę powiedzieć, że jako nauczyciel Pan Starosta
można powiedzieć ma poprzeczkę postawioną bardzo wysoko, bardzo trudno
niezwykle utrzymać poziom. Życzę, żeby się to udało, bo ten poziom jest
podniesiony bardzo wysoko a teraz, żeby kontynuować, a najlepiej jeszcze lepsze
osiągać wyniki. My, jako Rada Powiatu będziemy Państwa w tym wspierali
i mamy nadzieję, że kolejny budżet, kolejne absolutorium, które będzie za rok to
będzie również dyskusja w takiej atmosferze, jak dzisiaj. Mimo trudności, tak jak
Państwo tutaj zwracaliście uwagę epidemii, to jest nadziej na to, że powoli z tego
wyjdziemy a inwestycje i wszelkie działania podejmowane na terenie Powiatu
będą służyły wszystkim mieszkańcom.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak ogłosił o godzinie 15:00 przerwę w
obradach XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak wznowił o godzinie 15:10 obrady
XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w
Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą
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kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
/Zał. Nr 18/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nie głosował K. Figat, nieobecny J. Chudy/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/179/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu
użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul.
Świętojańskiej 1/3. /Zał. Nr 19/
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Dyrektor PCPR w Łowiczu Małgorzata Wagner przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w
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całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia
na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
/Zał. Nr 20/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/180/2020 RPŁ w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej. /Zał. Nr 21/
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPL
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul.
Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu.
/Zał. Nr 22/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat, nie głosował M. Kosiorek/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
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Podjęli Uchwałę Nr XXV/181/2020 RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu. /Zał. Nr 23/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 3 w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPL
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul.
Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu.
/Zał. Nr 24/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/182/2020 RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły
Policealnej Nr 3 w Łowiczu. /Zał. Nr 25/
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Policealnego
Studium Informatycznego wchodzącego w skład Rolniczego Centrum
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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 przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w
skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 likwidacji Policealnego Studium Informatycznego
wchodzącego w skład 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 26/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/183/2020 RPŁ w sprawie likwidacji Policealnego
Studium Informatycznego wchodzącego w skład Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99400 Łowicz. /Zał. Nr 27/
Ad. pkt 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 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 przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole
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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 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 28/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/184/2020 RPŁ w sprawie 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 29/
Ad. pkt 17
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.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
/Zał. Nr 30/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
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Podjęli Uchwałę Nr XXV/185/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 31/
Ad. pkt 18
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
zmieniający 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 zmieniającym 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 32/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Chudy, K. Figat/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXV/186/2020 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 33/
Ad. pkt 19
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami. /Zał. Nr 34/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeżeli są pytania do przesłanego Państwu
dużo wcześniej czy wcześniej sprawozdania, przepraszam, zapędziłem się,
wcześniej sprawozdania Zarządu to chętnie odpowiemy.
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Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, nieodpłatne przekazanie środka trwałego,
są dwa takie punkty, Powiatowemu Zarządowi Dróg. O co tutaj chodzi? Tak
informacyjnie poproszę.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chodzi o to, że dostaliśmy dwa auta od
,,krokodylków” - Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, tak to się
nazywa i PZDiT to przejmuje.
Radny Michał Śliwiński: Jak mogę Panie Starosto, bo na ostatniej sesji, która
była zdalna mieliśmy uczestników na pielgrzymce i wiemy, że z tą pielgrzymką
wyszedł pewien kłopot i z tego co wiem to będą karani też uczestnicy tej
pielgrzymki. Czy w jakiś sposób możemy coś zrobić, żeby pomóc uczestnikom
tej pielgrzymki, żeby nie byli karani? Bo z tego co wiem to nasz Komendant
poszedł już sobie już na emeryturę a ludzie zostali z kłopotami i wiem też, że w
jakiś sposób tutaj Zarząd Powiatu też pomagał, żeby część tych pielgrzymów
bezpiecznie mogła powrócić do domu.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc jeżeli chodzi o kontrolę, która
została przeprowadzona w Skierniewicach to jest właśnie pokłosie teraz osób,
które uczestniczyły, te które zostały właśnie spisane w Skierniewicach mogą
otrzymać takie powiadomienie przez Policję, aby zgłosiły się do Sanepidu.
Natomiast już od dłuższego czasu rozmawialiśmy razem ze Starostą z
odpowiednimi osobami, aby uniknąć kar finansowych i będzie dobrze wszystko.
Radny Michał Śliwiński: Ja w dalszym ciągu, bo tutaj tak, może nie będzie to
wygodne pytanie, ale Pan Starosta jak był na pielgrzymce to wie kto był
organizatorem tej pielgrzymki tak, i tutaj mi się wydaje, że ukarani będą
uczestnicy a nie organizatorzy tego. Wiemy o tym, że jak odbywa się pielgrzymka
to musi być uzgodniona z każdym powiatem po drodze, rozumiem, że z naszym
było uzgodnione i było wszystko okej, w Skierniewicach pojawił się problem, bo
nie zostało to uzgodnione, bo pielgrzymka do samej Częstochowy musi mieć
wszystkie uzgodnienia po kolei a tutaj wiemy o tym, że to jest tak, nawet Policja
jakby podeszła do tego normalnie to dałaby 50,00 zł mandatu i ludzie nie
musieliby już więcej być karani a teraz decyzja administracyjna, która może być
z Sanepidu od 10 tys. zł do 30 tys. zł tak i jeszcze odwołać od niej się nie można.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o kary to właśnie
organizator dostał tylko karę finansową, o sumach nie będę mówił.
Organizatorem nie był nikt z nas, włączyliśmy się po prostu w pomoc by ta
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pielgrzymka doszła, żeby po prostu zachować tradycje, natomiast wszystkie inne
sprawy należy kierować do organizatorów, my tym się nie zajmowaliśmy.
Natomiast na pewno będziemy chcieli pomóc wszystkim tym, którzy otrzymali
tutaj jakieś informacje od Sanepidu, oczywiście sprawy proceduralne są
nieuniknione i wszystko trzeba zrobić zgodnie z prawem, więc będzie wszystko
zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy jak zostało to
zorganizowane, to już te pytania do organizatorów.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że filozofia
nasza jest oczywiście taka, że są litery prawa i trzeba ich przestrzegać, są
procedury. Oczywiście to wszystko jest dla ludzi, staramy się ludziom pomagać,
natomiast w sprawy papiestwa i nominacji biskupich jednak wtrącać się nie
zamierzamy, mamy swoje zadania i na nich staramy się skoncentrować.
Radny Michał Śliwiński: Tak, ale był pewien szczególny okres, za zarządzanie
kryzysowe odpowiada Pan, Panie Starosto i jak wiemy o tym, że tak naprawdę za
tydzień albo dwa zluzowały się wszystkie obostrzenia i można było w jakiś
sposób zadziałać, żeby tą pielgrzymkę przesunąć nawet tylko. Tutaj największymi
będą Ci uczestnicy a nie organizator. A z Watykanem lepiej nie wojować.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: No ja nie mogę się tu
zgodzić z kolegą Michałem do końca, ponieważ oprócz tego, że są sprawy
proceduralne to są jeszcze sprawy duchowe a akurat co powiedziałeś pewne
kwestie mnie troszeczkę dotknęła, jako uczestnika tej pielgrzymki, bo ja nie
szedłem tam z myślą, żeby tylko przejść albo pomóc, ale szedłem tam z jakąś
pewną intencją i myślę, że wszyscy, którzy wyszli z Łowicza szli z pewnymi
intencjami swoimi, czy to prywatnymi czy czyimiś to nieśli ten bagaż na plecach
i to było naprawdę trudne przeżycie, kiedy musieli wracać do domu. Dzisiaj
przeżywają jeszcze inną, to co tutaj wspomniałeś i myślę, że te sprawy, które tutaj
prowadzi Pan Starosta jeden czy drugi czy inne urzędy, myślę że to będzie dobre
rozwiązanie i oni doskonale wiedzą, co mają robić a my skupialiśmy się tylko na
tym, co było duchowe i to co nas najbardziej interesowało, czyli zaniesienie tych
intencji do Częstochowy przed obraz Matki Bożej. Naprawdę, to były ciężkie
sprawy, nikt nie wybierał tej przysłowiowej dwudziestki, to były naprawdę
przypadki, kiedy my się tam spotkaliśmy gdzieś przypadkowo, policja naprawdę
była bardzo ostra, ale od wtorku śmiało można powiedzieć, od środy od rana było
to już pójście całkiem legalnie, tak w cudzysłowiu to określę, ale tak, jak tutaj
Starosta Malczyk wspomniał, no niestety sprawami organizacyjnymi zajmowała
się ta część kościelna i my tylko staraliśmy się na tyle, na ile mogliśmy
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wspomagać to. Myślę, że to było niezadowalające dla wszystkich. Kiedy szliśmy
tylko w 5-cioro, myślę, że są osoby bardzo niezadowolone co niektóre, nawet i te
osoby, które szły myślę, że bardziej to przeżywały niż te, co zostały w domach i
ja bym miał tylko taki apel, żeby tego nie poruszać a zostawić to Bogu, niech tam
w tej modlitwie każdy, który zaniósł na pewno te intencje wszystkich na barkach,
ja wiem, że to się może komuś nie podobać, no ale niestety tak było, także tylko
tyle, co chciałem do tego dodać.
Radny Michał Śliwiński: Waldku, ja nie poruszam tutaj spraw duchowych, ja
tutaj nie będę wnikał jakie kto miał intencje, tylko w sensie, że musimy pogodzić
i duchowe sprawy i logikę tak, jeżeli było, bo myślę, że samo wyjście tutaj nie
przeszkadzając ludziom w duchowych zachowaniach można było to było w jakiś
sposób skoordynować, żeby zabezpieczyć ich przed tym, żeby nie mieli potem
problemów, o to mi tylko chodzi. A tutaj jakiś zarzut do mnie, że ja nie chciałbym,
żeby ktoś szedł na pielgrzymkę. Ja w duchowe rzeczy nie wchodzę, każdy się
modli tak, jak uważa i tutaj broń Boże.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc jeszcze tylko na zakończenie – nie
zajmujemy się organizacją wszystkich wydarzeń, wiemy, że organizacyjnie nie
miała zgody, dlatego też miało miejsce rozwiązanie w Skierniewicach, służby
musiały zafunkcjonować tak, jak prawo tego wymaga i mówię, no tutaj nie do nas
te sygnały i ta rozmowa, tylko bardziej do właśnie organizatorów.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tylko myślę, że na pewno
organizatorzy też nie mieli takich informacji, jakie my mieliśmy w sobotę czy
piątek, kiedy już ta strona rządowa ogłosiła zniesienie pewnych obostrzeń i tego
nie było wiadomo wcześniej, to było naturalne. Ja myślę, że 366 lat, nie mówię
tutaj o tradycji, bo to jest złe słowo, ale 366 lat chodzenia pokutnego do
Częstochowy gdzieś zobowiązywało też te osoby, które wyszły z Łowicza i one
doskonale wiedziały po co idą i tego nie można oddzielić niestety tej sprawy
organizacyjnej od tej sprawy duchowej w żaden sposób.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, może skończymy ten
temat.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, tylko ja powiem w ten sposób
– zasadę mam jedną, że jeżeli ktoś chce zabrać głos trzeba mu to umożliwić i ja
nie zamierzam nikomu przeszkadzać, a ponieważ już więcej nie ma żadnych
pytań dotyczących Zarządu to przechodzimy do kolejnego punktu.
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Ad. pkt 20
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w
okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 3 maja brałem udział w obchodach
229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w dniach 17-18 maja
uczestniczyłem w obchodach upamiętniających 100-tną rocznicę urodzin Papieża
Polaka Jana Pawła II, 25 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 11 czerwca uczestniczyłem w
obchodach Bożego Ciała w Łowiczu, 14 czerwca w Sali Barokowej w Muzeum
w Łowiczu wziąłem udział w koncercie z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Karola
Wojtyły, 22 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Ad. pkt 21
Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto,
Wysoka Rado, mam kilka spraw, w tym jedną na piśmie, więc więcej nie będę
rozszerzał, ale chodzi o drzewa, to jest pierwsza sprawa, o drzewa przy plaży
łowickiej i planowanej modernizacji tej plaży, zagospodarowaniu plaży. Sprawa
budzi wiele kontrowersji, nie tylko na łamach mediów tych łowickich ogólnych,
ale i na łamach mediów społecznościowych, także prosiłbym o informację o co
tutaj konkretnie chodzi, bardziej szczegółowo na piśmie. Przewodnicy PTTK
oddział w Łowiczu proszą mnie o zwrócenie uwagi na oznakowanie szlaków
rowerowych powiatowych, podobno gdzieś tam są rażące ubytki, także warto się
temu przyjrzeć, tym bardziej, że wkraczamy jakby w sezon rowerowy. Szanowni
Państwo, bodajże dwie sesje temu rozmawialiśmy na temat terenu pod salę
gimnastyczną dla Ekonomika, wówczas padło wiele gorzkich słów pod adresem
Urzędu Miejskiego i Miasta Łowicza a jak się okazało na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Łowiczu wszelkie procedury i terminy są tutaj zachowane, także
wypadałoby może, żeby ten medialny przekaz w jakiś sposób sprostować. I
jeszcze Panie Starosto pytanie o zespół wymazowy, czy on wciąż pracuje i jeżeli
tak, to jak wygląda liczba pobranych testów na chwilę obecną?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dziękuję za uwagę na temat szlaków
rowerowych, oczywiście przekażemy to Centrum, bo Centrum opiekuje się tym,
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jeśli natomiast idzie o salę gimnastyczną no to akurat udało mi się, nie oglądałem
tej sesji, ale udało mi się, akurat trafiłem na ten fragment, no i oczywiście, że
procedury zostały dochowane tylko, że przy dobrej woli budowalibyśmy pewnie
w tym roku salę gimnastyczną tam, natomiast ja miałem okazję współpracować z
urzędnikami Urzędu Miasta będąc na umowę zlecenie i tam się nic nie zmieniło,
to jest droga przez mękę, przerzucanie się odpowiedzialnościami, chowanie się
za paragrafami… to jest tylko moja opinia. Gdybyśmy tak pracowali to ten słupek,
który dzisiaj pokazywaliśmy pozyskanych środków na pewno nie byłby tak
wysoki, gdybyśmy w taki sposób pracowali. To jest moje gorzkie takie
podsumowanie tej współpracy z urzędnikami Urzędu Miejskiego i sposobem
zasłaniania dlaczego tam nie można czegoś zrobić i to przerabialiśmy przy okazji
sprawy znowu bukowania miejsca dla osób na kwarantannę, że spędziliśmy tam
w tym pomieszczeniu na Kaliskiej, właściwie nie ja, bo wiedziałem, że tak się to
skończy, ale kilka godzin niepotrzebnych, ciągłych dyskusji, które można było
rozwiązać w bardzo prosty sposób. Ja wiem, że staniecie w obronie, bo taka jest
sytuacja, ale szkoda czasu po prostu, szkoda czasu na to, żeby tłumaczyć sobie,
więcej energii właściwie poświęcamy na to, dlaczego coś tam nie zostało zrobione
niż na robienie tego, taka jest moja niestety ocena tego wszystkiego.
Radny Krystian Cipiński: I znów padają tutaj ogólniki, jakoby współpraca z
miastem była trudna, nam jednak wydaje się, że ta współpraca taka trudna nie jest.
Nie trzeba daleko sięgać wstecz, przykład z ostatniej chwili, okazało się, że udało
się w trybie błyskawicznym zorganizować wiec wyborczy Pana Andrzeja Dudy
na gruncie miejskim, także chyba nie jest aż tak do końca źle, jak tutaj Pan
Starosta przedstawia. A wracając do tematu sali Ekonomika i gruntu, który już
tutaj przez wiele miesięcy jest wałkowany to chyba w chwili obecnej temat jest w
Starostwie, jeżeli się nie mylę, także jeżeli by można było go pchnąć dalej, no to
tutaj piłeczka po stronie Starostwa.
Radny Jerzy Wolski: No tak, łatwiej chyba pobudować jednak tą salę
gimnastyczną niż przyjmować Prezydenta Rzeczpospolitej w Łowiczu, prawda?
Ale ja chciałem co innego. Nie ma Pani Dyrektor Gajek, chciałbym zapytać po
tych kilku ulewach czy wydarzyło się coś niedobrego z naszymi drogami,
przepustami, rowami, jak to wygląda po tych kilku dniach olbrzymich ulew?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No dzieje się bardzo niedobra rzecz w tej
chwili w Bobrownikach, tam wiem, że Wojewoda będzie o godzinie 17:00,
światło mostu w Bobrownikach na naszej powiatowej drodze się zamknęło, także
sytuacja jest nieciekawa.
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Radny Jerzy Wolski: A inne drogi?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, inne drogi nie mamy sygnałów, żeby
cokolwiek się działo. Tam akurat w związku z tym, o czym mówiłem, czyli
Skierniewice, Zadębie i jest problem. Tam jest chyba cały czas Dyrektor Wód
Polskich i taka jest sytuacja.
Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Starosto, ja nie wiem czy to do Pana
pytanie, ale jak ma być Wojewoda to pewnie on odpowie. Widziałem w internecie
wczoraj przekazywaną całą książeczkę czekową dla gmin Powiatu Łowickiego a
nie było Łowicza. Czy to coś zmieniło w przydzielonych pieniądzach?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szczerze mówiąc nie wiem, bo to służby
Wojewody przygotowywały ten event, więc nie potrafię odpowiedzieć na to
pytanie.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tutaj też chciałbym jeszcze
odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, akurat tak uzgodniliśmy ze Starostą, że ja
odpowiem, jeżeli chodzi o grupę wymazową. Też dzisiaj byłem na sesji w Gminie
Chąśno i też chciałem ten temat poruszyć tam na sesji, ponieważ sygnały są, że
nie wszystkim ta grupa wymazowa do końca w tym momencie z jakichś dla mnie
często niezrozumiałych do końca powodów może się nie podobać. No może z
jakiegoś jednego powodu, ale akurat ja szczególnie tym się nie chcę interesować,
ponieważ jak zaczęła się epidemia i wszyscy byli zmartwieni, a kobiety, które
były przed porodem nie miały jeszcze wykonanych porodów i z płaczem do nas
dzwoniły, żeby zrobić coś i ten wymaz, żeby miały, to wtedy takich trudnych
pytań nie było czy funkcjonuje, po co i jeszcze dlaczego, więc wola jest nasza
taka, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby to tej grupy wymazowej nie będzie,
natomiast ta grupa wymazowa powstała po to, żeby osoby, które po kwarantannie
związanej z możliwością koronawirusa, żeby miały pewność, że jak wychodzą z
kwarantanny, to że mogą iść do pracy i pracodawca im nie powie, że często się
zdarzało, że tak, jakby trędowaty, więc zrobiliśmy to po to i te środki zostały
wydane po to, aby mieszkańcom zapewnić spokój, często też psychiczny i
bezpieczeństwo, dlatego też warto to mieć na uwadze. Natomiast jeżeli chodzi o
całą firmę, która to prowadzi to jakieś sygnały, że to Brzeziny – to mój kolega, z
którym uczyłem się w szkole, często również angażował się w działania szkoły
policealnej w Medyku, tam prowadził nawet kwalifikowaną pierwszą pomoc,
często z ochotnikami, druhami, często wspierał Dyrektora Żaczka, więc był
problem kto ma to wykonywać. Nie chcieliśmy naciskać, aby robił to szpital.
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Mogliśmy zrobić nacisk, ale nie chcieliśmy wyłączać ratowników, których i tak
jest niewielu, żeby po prostu nie obciążać szpitala, dlatego znalazła się taka osoba,
bardzo się cieszymy z tego powodu, że podjął się tego pewien Pan właśnie z
powiatu ościennego i to nie jest związane właśnie tutaj z osobą, która siedzi
naprzeciwko mnie, tylko mówię, to jest osoba, która często udzielała się w
naszym powiecie, możecie również zapytać się Pana Dyrektora Żaczka, że często
działał i też nawet nie wiedziałem, że tak nam pomoże. Natomiast jeżeli chodzi o
dalsze działanie grupy wymazowej, pismo bodajże wczoraj poszło do Wojewody
o dofinansowanie naszej grupy wymazowej. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie to
będziemy pewni, że ta grupa będzie dalej działać. Natomiast w tej chwili dzielimy
się kosztami z gminami, tzn. mieszkańcy, którzy są na kwarantannie muszą mieć
robiony wymaz, płacą za to gminy. Jeżeli te środki gminom się skończą, gminy
nie będą chciały dalej partycypować w kosztach to będziemy chcieli uzyskać
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast jeżeli nie uzyskamy
dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego to będziemy dalej rozważać czy jest
zasadność prowadzenia tej grupy czy nie. Ostatnie sygnały, jak dzwoniłem do
Zarządzania Kryzysowego są takie, że ta grupa, nazwa jej nie jest właśnie ważna,
bardzo, bardzo pomogła, jeżeli chodzi o nasze województwo to działa 5 takich
grup, w tej chwili one są robione na zasadzie drive-thru, czyli tam, gdzie jest duża
ilość osób do wymazania to tamta grupa przyjeżdża i wymazuje, jeżeli są takie
przypadki. Natomiast na chwile obecną na nasz powiat było to bardzo dobre
rozwiązanie, podejmujemy takie decyzje, że bierzemy za to odpowiedzialność, za
wydawanie środków z budżetu państwa, więc będziemy patrzeć, jeżeli nie będzie
potrzeby, żeby ta grupa dalej działała to nie będzie działać.
Radny Krystian Cipiński: No chyba się nie zrozumieliśmy, bo ja zapytałem po
prostu czy ta grupa wciąż działa i ile wykonała testów, tylko tyle, a Pan tutaj
rozwinął wypowiedź tak bardzo, pomijając właściwie wszystko to o co mi tutaj w
kluczu tego pytania chodziło. Nikt tutaj nie neguje, że to jest niepotrzebna grupa
czy też zespół, bo przecież wykonują bardzo potrzebną pracę, dlatego myślę, że i
mieszkańcy są zainteresowani czy wciąż ta grupa funkcjonuje, bo jak wiemy
krzywa właściwie wykładniczo idzie w górę.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Pan Radny i wszyscy radni otrzymają na
piśmie odpowiedź, nie jesteśmy w tej chwili w stanie, bo to codziennie tam się
trochę zmienia, tych wymazów jest dużo mniej. Tak jak tutaj Wicestarosta
wspomniał, limity, na które umówiliśmy się z gminami i z miastem skończą się,
poszło pismo do Wojewody, jeżeli dostaniemy dofinansowanie to będziemy to
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kontynuować, jeśli nie to przemyślimy to, bo po prostu środki nam się skończyły,
też budżet powiatu nie jest studnią bez dna.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś
wolne wnioski i sprawy różne? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ jest to
ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami, przed nami wakacje w tym roku
troszeczkę inne, ponieważ ze względu na epidemię nie możemy się tak swobodnie
poruszać, ale przede wszystkim życzę Państwu odpoczynku po tym okresie
ciężkiej pracy. Życzę, żeby udało się odpocząć, żeby nabrać sił, bo ten kolejny
okres zawsze trudny, jesienny, żeby mieć ten zapas sił, możliwości, chęci a urlop
jest taką ku temu najlepszą okazją. Życzę też pogody, no bo jednak to, na co
patrzymy wokół nas no nie napawa optymizmem, ale miejmy nadzieję, że
przyjdzie lipiec i ta pogoda będzie pozwalała na odpoczynek. No ja powiem w
ten sposób, przy takich opadach to nawet kilka tygodni ciepłej pogody nie
spowoduje jakiejś dramatycznej sytuacji, sam z wykształcenia jestem rolnikiem,
w związku z tym te plony, które są w tej chwili są imponujące tam, gdzie nie są
zboża położone, w związku z tym teraz nawet przy wyższej temperaturze szybciej
dojdą a dna nas, jako tych osób, które nie pracują w rolnictwie, przynajmniej część
z nas nie pracuje w rolnictwie to jednak będziemy kibicowali, żeby to wszystko
się jak najbardziej udało. Jeszcze raz udanego wypoczynku i w sierpniu
spotykamy się i wracamy do naszej codziennej pracy.
Ad. pkt 22
Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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