PROTOKÓŁ Nr XXVII/20
z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 roku z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych podczas spotkania online
Lista obecności
Nagranie z obrad Sesji RPŁ

– 19
– 18
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r.
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Łowickiego oraz nadania statutu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października
2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru
przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Łowiczu.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020
roku.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie niedochodzenia
należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt
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1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr
XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2020-2023.
16.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
17.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z
działalności w okresie między sesjami.
18.Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
19.Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXVII sesji Rady Powiatu.
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 poinformował, że porządek obrad
wraz z materiałami Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku
obrad? Nie widzę, przechodzimy do następnego punktu.
Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXV
Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do
protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXVI
Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do
protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę, dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu.
Ad pkt 5
Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu przedstawił informację: Wdrażanie
programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na
terenie Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/.
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: W dniu 22 sierpnia 2020 roku miałem
przyjemność gościć na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, na którym pojawiła się pewna
prośba o przedstawienie dwóch informacji i ja dzisiaj przygotowałem te
informacje. Jeszcze przygotowałem trzecią inną informację, za chwilę powiem o
niej. I teraz nie wiem, czy Państwo mają czas słuchać tego, bo to trochę zajmie
czasu. Natomiast przygotowałem takie prezentacje, mogę to złożyć do Biura
Rady Powiatu, czy taka forma Państwu odpowiada?
Radny Michał Śliwiński: Nie dostaliśmy tej informacji na emaila, także jakby
Pan nam mógł przedstawić pokrótce, głównie mi chodziło o wykorzystanie
funduszy, tak jak w poprzednich latach pytaliśmy się i to dostawaliśmy. Akurat
faktycznie na Sesję, ale wtedy mieliśmy Sesję w normalnym trybie, a teraz
mamy Sesję on-line i tych materiałów nie mogę mieć przed sobą, więc jakby
można tak pokrótce Panie Łukaszu przedstawić nam to wykorzystanie środków
w tej perspektywie. Na jakim etapie jesteśmy?
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Ja przygotowałem, dzisiaj wyciągałem z
naszych systemów informatycznych, te dane są aktualne i świeże. To będą dane
tylko pochodzące z naszego Biura Powiatowego, jeżeli chodzi o dane z
Województwa Łódzkiego o programach realizowanych z PROW, to niestety na
to będzie trzeba poczekać. Jest sezon urlopowy, ale muszą być przygotowane i
te dane muszą być przeanalizowane dla Państwa, także to prześlemy za jakiś
czas. Natomiast przedstawię Państwu dane dotyczące płatności w ramach
systemu wsparcia bezpośredniego.
Radny Michał Śliwiński: Panie Łukaszu, jeżeli mogę, to dane dostaliśmy już
na Komisję …
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Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Tych danych nie dostaliście Państwo. Ja
przedstawię pokrótce…
Radny Michał Śliwiński: Panie Łukaszu, mogę Panie Przewodniczący, bo to
jest trochę nie na temat. Ja zdaję sobie sprawę z tego na jakim etapie muszą być
wykorzystane środki, jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, a mnie
interesowało głównie jeszcze środki pomocowe nie w ramach płatności
bezpośrednich. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarstw i mam taką prośbę, żebyśmy
mogli i żeby Pan Łukasz nie musiał zabierać nam czasu, bo widzę że nie chciał
zajmować czasu tym co jest oczywiste, tylko żebyśmy mogli wrócić na
następnej Sesji do tych danych, o które prosiłem. To takie normalne wydaje mi
się jest. Nie chcę angażować Pana Łukasza w to, żeby nam przedstawiał
statystycznie jak wyglądają teraz płatności obszarowe. Płatności obszarowe
wiem, że są w dobrym wykonaniu i ja też śledzę płatności, jeżeli chodzi środki
krajowe i wiem na jakim one są etapie. A mnie interesuje wykorzystanie
środków, bo wiem na jakim etapie są wykorzystane środki na rozwój
gospodarstw, a mnie konkretnie chodzi o Województwo Łódzkie. Wiem, że
Województwo Łódzkie dosyć mocno przoduje w tym temacie, że jesteśmy
województwem w czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków tych na
inwestycje. Dlatego to chciałem usłyszeć, żeby się uspokoić. A tutaj to jak
Radni będą chcieli tych płatności bezpośrednich, to bardzo proszę, bo tutaj są
jasne obwarowania, że terminowo do kiedy muszą one wpłynąć i w talii całego
wykorzystania środków unijnych, to tutaj nie może być wielkiego poślizgu,
gorzej jest z płatnościami na modernizację.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam, ja chciałem jedną
rzecz wyjaśnić. Wszyscy Radni otrzymali te podstawowe informacje, w związku
z tym że w tym temacie chodzi o konkretne informacje dotyczące wykorzystania
na poziomie województwa, a Pan powiedział że na razie takich danych nie ma,
to myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli Pan prześle takie informacje
tutaj do Biura Rady i wtedy my przekażemy emailem to do poszczególnych
radnych. I w tym momencie każdy tą informację otrzyma, jeżeli w trakcie
zdarzyłaby się taka sytuacja, że po otrzymaniu od Pana tych informacji pojawiły
się dodatkowe pytania do Państwa, to wtedy zaprosimy ponownie Pana i Pan te
wszelkie wątpliwości, które są z tym związane, nam wyjaśni, czy tam udzieli
dodatkowych informacji. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby dzisiaj
nie przeciągać, chyba że Państwo Radni pozostali mają jeszcze do Pana inne
pytania związane z funkcjonowaniem agencji.
Radny Michał Śliwiński: Bo ja zadałem jeszcze dwa pytania, jeżeli chodziło o
te płatności suszowe i czy Pan Łukasz Szychowski wyjaśnił coś w tym temacie?
Ja wiem, że to jest taka płynna sytuacja, jeżeli chodzi o te płatności suszowe z
tamtego roku. Czy jest już jakaś interpretacja prawna, że jeżeli wydacie Państwo
teraz decyzję, to będzie decyzja odmowna, czy tą decyzję będziemy przedłużać
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do przyszłego roku i wydacie Państwo decyzję żebyśmy weszli w nowe
rozdanie. W coś się udało wyjaśnić w tym temacie, bo póki co to jest
perspektywa dla rolników, że rolnicy mogą składać oświadczenie, że utracili
płynność finansową. Tylko to jest tak naprawdę zmuszanie rolników do
pewnego poświadczenia nieprawdy, bo tak jak już na Komisji ustalaliśmy, Pan
Krzysztof Górski powiedział co to jest płynność finansowa. I żeby potem nie
okazało się, że za dwa lata przyjedzie kontrola i okaże się, że będą chcieli
dokumentów. I jak już ja z racji historii pracy kiedyś w Agencji i wiem jak
wyglądało na podstawie zgłaszania padnięcia bydła. Po pięciu latach potem
rolnik musiał udowadniać czy to bydło padło, czy nie padło. Akurat nam się
udało tą sytuację rozwiązać w bardzo normalny sposób rolnicy nie ponieśli
wielkich kar, ale tutaj jeżeli chodzi o składanie oświadczenia nieprawdy, jeżeli
chodzi o finansowe rzeczy to jest całkiem inna już kategoria. I wiemy o tym, że
środki publiczne kwalifikują się do tego, że nieważne złotówka czy milion jest
ten sam paragraf do 10 lat. I ja się o to boję, jeżeli chodzi o rolników.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym apelował do Pana Radnego,
żebyśmy jednak w ramach swoich możliwości i kompetencji tutaj zadawali te
pytania, bo rozumiem że to nie są do Pana, który tutaj jest z Agencji. To są
jakieś tam uwagi, jesteśmy pełni podziwu do wiedzy Pana Radnego, ale to
przekracza chyba nasze możliwości. Dlatego apeluję aby szanować czas
wszystkich, a przede wszystkim pracowników Agencji.
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko chcę odpowiedzi, czy coś się Panu
Łukaszowi udało ustalić. To mam nie zadawać w ogóle pytań? I jeżeli tak ma
wyglądać Sesja Rady, to nie wiem. Ja mam obawy i tylko się pytam. A to myślę
nie jest nic złego. Ja nie wnioskuję do Pana Łukasza, żeby on już mi powiedział,
tylko się pytam, czy udało się coś ustalić i czy coś więcej wiemy. Bo Pan
Łukasz bardzo jasno przedstawiał to, że faktycznie jest to dopiero na etapie
można powiedzieć „wylęgania z jajka” bym powiedział, co zostało
przedstawione dla naszej informacji.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ma na Sesji problemu z
zadawaniem pytań, to jest pierwsza rzecz. Druga, to co powiedziałem wcześniej,
wszelkie informacje dodatkowe, o które Radnemu chodzi, będą przesłane przez
Agencję do Biura Rady, a następnie na emaile wszystkich Radnych te
informacje zostaną przekazane. To co powiedziałem wcześniej, może tutaj
Szychowski chciałby coś dodać.
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Wrócę do pierwszej kwestii, niestety bądź
„stety”, polityka bezpieczeństwa informacji, polityka nadawania uprawnień,
przydzielania dostępu u nas w Agencji jest taka i według mnie jest bardzo dobra,
polega na tym aby pracownik miał dostęp i uprawnienia tylko do takich funkcji,
do takich uprawnień w jakim zakresie ma zakres obowiązków sporządzony. My
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w Biurze Powiatowym nie mamy dostępu do takich danych statystycznych, o
które była prośba. Ja pamiętam o tych danych, dotrzymuję słowa i o te dane
wystąpimy do Oddziału Regionalnego. Prześlemy te dane o ilości złożonych
wniosków, ilości podpisanych umów.
Radny Michał Śliwiński: Panie Łukaszu mówimy o czymś innym teraz.
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Ja tylko wróciłem do pierwszej kwestii. To
wymaga czasu, o to musimy się zwrócić do Oddziału Regionalnego, a na chwilę
obecną tak jak powiedziałem, trwa sezon urlopowy. I u nas w Biurze jest około
60% składu. Jesteśmy teraz bardzo pochłonięci właśnie tą pomocą, tzw.
kontynuacją pomocy suszowej. 71 decyzji, dzisiaj przewidziana jest liczba
gdzieś w podobnie do wczorajszej. Tak jak mówiłem na Komisji 571 rolników
nie dostało tej płatności w formule de minimis i ustawodawca stworzył dla nich
taką możliwość, że złożą nowy wniosek, w którym zrzekną się swojego prawa
do płatności, o którą wnioskowali w 2019 roku. I tamto postępowanie zostanie
umorzone, a zostanie im przyznana płatność w formule pomocy publicznej, w
takiej samej wysokości, w jakiej przysługiwałaby im ta wcześniejsza płatność.
My jesteśmy wykonawcą ustawodawcy. Ustawodawca przewidział taką opcję,
że rolnik składając wniosek we wniosku oświadcza, że utracił tą płynność
finansową. Na płynność finansową można różnie spojrzeć, bo my tu patrzyliśmy
w aspekcie prawa bankowego, finansowego. W rolnictwie może nie jest to
podobne jak w sferze bankowej, finansowej. Także rolnik składa takie
oświadczenie, my to oświadczenie przyjmujemy. Procedury mamy takie, że nie
żądamy od niego dodatkowych zaświadczeń, dokumentów. Dokumentów, które
by przedłużyły prowadzenie całego postępowania. Bo muszę zwrócić uwagę na
to, że my tą płatność musimy wypłacić do końca roku, tą o którą rolnik się
będzie ubiegał tym nowym wnioskiem. Także musimy wydać decyzję i musi
nastąpić wypłata do końca roku. Jeżeli tego nie zdążymy ta płatność niestety
przepadnie, rolnik nie dostanie tej płatności. Rolnicy, którzy nie złożą tego
nowego wniosku i tu nie ma terminu końcowego, ale musi być wypłacona do
końca tego roku i jeżeli tego wniosku nie złożą to im ta pomoc, ta płatność
przepadnie. Na chwilę obecną mamy gdzieś około ponad 50% złożonych
wniosków, które powinny wpłynąć. Większości działań robimy tak, jeżeli ktoś
nie zdążył, komunikujemy się z nim czy przez telefon, czy przez pocztę
elektroniczną, przez sołtysa, czy przez sąsiada. I tutaj też nie zostawimy tych
rolników bez tej pomocy.
Radny Michał Śliwiński: Właśnie o to mi chodziło. Dlaczego przerywacie, nie
dacie powiedzieć Panu Łukaszowi, o tym rozmawialiśmy. To były dwie rzeczy,
które nas na Komisji interesowały najbardziej do wyjaśnienia. O tej pierwszej
rzeczy odpuściłem, fakt że przeszedłem od razu do tej pomocy suszowej, o
której Pan Łukasz teraz mówi. On teraz wyjaśnia i tak naprawdę Pan Łukasz
powiedział, że jest co innego jeżeli chodzi o płynność finansową i rozumiem że
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jest do tego inne Rozporządzenie. Bo całkiem inna specyfika jest prowadzenia
firmy, bo uważam że prowadzenie gospodarstwa, to jest prowadzenie firmy
tylko jest to specyfika finansowa i kwestia tego czy faktycznie nie ma
zagrożenia, że rolnik będzie miał problemy z tym. Rozumiem, że chcemy
pomóc, to jest jedna rzecz, druga rzecz wskazuje na to, a jestem za tym, żeby jak
najbardziej rolnikom pomóc i cieszę się znajdujemy furtkę, ale że Rząd nie mógł
przewidzieć… Tu nie jest do Pana Łukasza broń Boże, tutaj wiemy jak
pracowałem w tej specyfice, to jesteśmy tylko narzędziem jako Agencja do
wykonywania tego co podejmie Rząd, ale że Rząd nie mógł przewidzieć
sytuacji, że nie ocenił skali problemu suszy w 2019 roku i okazało się, że
przekraczamy pomoc de minimis. To tak naprawdę było rzuceniem może się
okaże, że faktycznie jest mniej tej suszy niż przewidywaliśmy i tych pieniędzy
nie potrzeba tyle zabezpieczyć. Chociaż należałoby wrócić do tego, że pewnie
jakaś kwota była i tutaj może należałoby poprosić Pana Łukasza żebyśmy też
jako powiat dostali informację jaka była pula zabezpieczonych środków na
suszę w 2019 roku a jaka została wykorzystana. Myślę, że to tutaj też by nam
dało duże światło do tego w jaki sposób byliśmy przygotowani. Teraz to jest tak
naprawdę gaszenie pożaru i chwała za to, że ten pożar w jakiś sposób jest
gaszony, tylko ja się obawiam o tą płynność finansową. Jeżeli będzie
rozporządzenie, które mówi w jasny sposób o tym jak jest traktowana płynność
finansową w gospodarstwie rolnym, które nie jest przedsiębiorstwem, to mnie to
uspokoi.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, w takim razie poprosimy
jeszcze o tą dodatkową informację, o której przed chwilą wspomniał Pan Radny.
Poprosimy o przekazanie do Biura Rady, my wszystkie te informacje
przekażemy Państwu Radnym, żeby każdy miał pełną wiedzę dotyczącą tutaj
działań Agencji w zakresie pomocy dla rolników zwłaszcza jeżeli chodzi o
suszę.
Radny Michał Śliwiński: Jeszcze mam taką prośbę Panie Przewodniczący,
rozumiem że jeżeli dostaniemy tą informację, to będziemy mogli ją
przedyskutować na Komisji Rozwoju Gospodarczego, a potem jeżeli okaże się
że jest jej mniej, to będziemy mogli też zaprosić przedstawiciela z Łódzkiego
Oddziału Regionalnego ARiMR. Ja tu tajnie chcę obciążać, bo wiem jak Biura
mają, ktoś mówi na górze, potem niżej, a najgorzej mają pracownicy w biurach
powiatowych. Nie o to chodzi, chcę tylko informacji i chciałbym od Pana
Przewodniczącego, jeżeli na Komisji przerobimy te materiały, to jeżeli będą
pytania, to Pan Przewodniczący postara się zaprosić kogoś z Łódzkiego
Oddziału Regionalnego, żeby nam wyjaśnił jeżeli będą jakieś pytania
oczywiście. Może się okazać, że pytań nie ma.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Moja propozycja Szanowni Państwo,
jest również jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to Panie Przewodniczący jeżeli zbiorą
się takie osoby, kilku radnych, to prosiłbym o zorganizowanie dla nich
7

spotkania z Przedstawicielem Agencji i o rozmowę, żeby wszystkiego mogli się
dowiedzieć, a nie na Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, chciałbym powiedzieć w
ten sposób, że takie spotkanie, jeżeli będzie wola ze strony Radnych, nawet
jednego Radnego, dotyczące uzyskania informacji, jeżeli chodzi o ten poziom
wyższy wojewódzki, taka osoba zostanie przez nas zaproszona i mam nadzieję,
że wszyscy będą usatysfakcjonowani. Ponieważ ja nie widzę powodu ze strony
Agencji, Pan który jest dzisiaj obecny, też bardzo chętnie zgodził się przybyć i
myślę że jeśli chodzi o Województwo też będzie podobnie.
Radny Michał Śliwiński: Ja ad vocem do Pana Starosty, bo Pan Starosta Piotr
Malczyk wchodzi teraz w kompetencje Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. To jest Komisja dotycząca
rolnictwa i jeżeli chce Pan decydować kogo Pani Przewodnicząca ma zapraszać,
to rozumiem, że nawet Pani Przewodnicząca Komisji się nie zgodzi, żeby Pan
dyktował kto ma być zaproszony, a kto nie.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wyraziłem się dość jasno Panie Radny,
że jeżeli jest potrzeba, to proszę również jako członek Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, o zorganizowane
spotkania, ale może to być spotkanie poza komisją. To była moja propozycja, a
nie narzucenie.
Radny Michał Śliwiński: Nie, Pan powiedział to w stylu narzucenia władczego.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Pan to tak sobie odebrał.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, bo będziemy
sobie teraz pewne rzeczy udowadniali, a nie mamy podstaw do tego, żeby o tym
mówić w ten sposób. Chcę podsumować, bo myślę, że to będzie najlepsze
rozwiązanie, wszelkiego rodzaju zapytania i informacje Państwo Radni
otrzymacie bez względu na to kto je będzie prezentował. Dzisiaj jest Pan Łukasz
Szychowski, ponieważ jeżeli na podstawie tej informacji, która będzie Państwu
przesłana, okaże się że będziecie mieli jeszcze dodatkowe pytania, ja
zobowiązuję się do zaproszenia osoby, która na te pytania wam udzieli
odpowiedzi. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, w której się
znaleźliśmy w tej chwili.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący dziękuję Panu za to, że w taki
sposób rozumuje Pan to co ja mówię i ja cieszę się z tego. Bo tutaj nie będziemy
wchodzić w kompetencje Agencji, kogo nam Agencja wyślę. Możemy zaprosić
Łódzki Oddział Regionalny, a może Dyrektor scedować to na Kierownika. Tutaj
nie nasza już rola, nie mamy władczej podległości powiatu nad Agencją. Także,
tutaj co Pan powiedział jest bardzo rozsądne i dziękuję Panu.
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Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Dodam, że jeżeli chodzi o tą kwotę
składanych zapotrzebowań na wypłatę pomocy suszowej, to my tutaj jako Biuro
Powiatowe nie posiadamy takiej wiedzy. Pewny jestem, ze Oddział Regionalny
również nie posiada takiej wiedzy. Tutaj najkompetentniejszym organem albo
będzie Centrala Agencji albo Ministerstwo Rolnictwa. To powiem tak na
marginesie. I jeżeli to będzie scedowane na nas, udzielenie tych informacji, to
my będziemy musieli szukać kompetentnego organu, który nam udzieli takiej
informacji, takich liczb.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chcę tylko Panu powiedzieć, że
jeżeli pojawią się jakieś problemy z pozyskaniem takich informacji, to ja
zobowiązuję się skontaktować z tymi instytucjami wyżej z prośbą o to, żeby
taka informacja do nas, jako do Rady Powiatu dotarła.
Radny Michał Śliwiński: Jak już Pan powiedział daleko, to bym prosił, jak już
będzie problem żeby Pan faktycznie, bo ja znam specyfikę działania tych
instytucji, najczęściej jest zrzucanie na najniższego. A najniższym jest Biuro
Powiatowe, potem wyślą Pana Łukasza albo Panią Kierownik, żeby się
tłumaczyli z czegoś z czego niekoniecznie powinno Biuro Powiatowe. To są
informacje, które są na poziomie Centrali bądź Ministerstwa Rolnictwa. Myślę,
że Pan Przewodniczący ma w jakiś sposób przełożenie, żeby kogoś takiego
można było poprosić na Komisję Rozwoju.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeżeli będzie próba takiego
przerzucania, to my po prostu konkretnie będziemy oczekiwali informacji. Ale
myślę, że nie będzie takiego problemu i taką rzetelną informację otrzymamy.
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Dwie kwestie na sam koniec jako
ciekawostki dla Państwa informacji. Ten krajowy limit pomocy deminimis
można sobie śledzić na takiej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa to
jest System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP, jeżeli wpisze się w
przeglądarkę. I widać stopień wykorzystania tego krajowego limitu, kwotowo i
procentowo. Ona jest aktualizowana co kilka sekund. Już na sam koniec powiem
tak, dzisiaj jeszcze przygotowałem informację na temat kwot wypłaconych
przez nasze Biuro Powiatowe płatności w ramach systemu wsparcia
bezpośredniego płatności rolno środowiskowych, zalesionych, ekologicznych.
Za wnioski złożone na rok 2019 nasze Biuro Powiatowe wypłaciło ponad
110 000 000,00 zł. Zostawiam do Państwa oceny.
Radny Michał Śliwiński: Procentowo to ile jest mniej więcej ta kwota?
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Jeżeli będzie wysyłać Państwu te inne
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informacje, to również tą informację Państwu prześlę. Mam informację jaki to
jest rodzaj wnioskowania, czyli czy płatność do bydła, do buraków, do
truskawek, do owiec. Ile beneficjentów dostało ta płatność i łączna kwota
wypłacona w ramach danego rodzaju wnioskowania i razem ogółem. I to
Państwu też prześlemy, żeby to wszystko razem przesłać.
Radny Michał Śliwiński: To jest za 2019 rok czy za 2020 rok?
Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych w Biurze
Powiatowym ARiMR w Łowiczu: Dotyczy to wniosków złożonych na rok
wnioskowania 2019. To było wypłacane końcówka 2019 roku.
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko podsumowując to, co powiedział Pan Łukasz
przed chwilą, że płatności de minimis są bardzo łatwo śledzone przez program,
który jest na stronie ministerialnej, to potwierdza to pytanie, które zadałem
wcześniej, że powinniśmy przewidzieć to, że z de minimis z 2019 roku nie
możemy rolników uratować, tylko trzeba myśleć o innym programie. Tak jak
teraz pomyśleli w tym roku.
Ad. pkt 6
Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław przedstawiła
„Informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Łowiczu /Zał. Nr 4/.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są pytania do
przedstawionej informacji?
Radny Michał Śliwiński: Chciałem podziękować Pani Inspektor za
wyczerpującą informację. I tutaj podzielić obawy, które ma Pani Inspektor, że
faktycznie w tym Pani korpusie pracowników, będzie trudno o nabór nowego
pracownika. Bo wiemy o tym, że na rynku prywatnym, komercyjnym są dużo
większe uposażenia. Tak patrzę po swojej działalności, to widzę że tam można
jedynie zdobyć kogoś kto już jest emerytem. Temu już się nie chce biegać po
budować już tak mocno i będzie tylko administracyjnie prowadził kontrole. To
jest trudno znaleźć takiego pracownika. I mam takie pytanie, czy w związku z
ustawą pracowników korpusu służby cywilnej w dalszym ciągu Państwo
jesteście pracownikami tego korpusu, czy już nie? Bo te ustawy się tak często
zmieniały, że mam pytanie czy faktycznie zostaliście jako korpus służby
cywilnej? Bo teraz tak naprawdę, tak jak Pani zauważyła, że wielokrotnie jak
ktoś się z nami nie zgadza z wydaną decyzją, to można opluć człowieka i jest
osoba bezkarna. A Pani działa na podstawie prawa, które Pani przestrzega i
wykonuje.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Szanowni
Państwo, struktura organizacyjna Powiatowych Inspektoratów Nadzoru
Budowlanego od początku ich powstania jest jednakowa w całym kraju. I
wygląda następująco: wszyscy pracownicy Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego są członkami korpusu służby cywilnej. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego jest urzędnikiem państwowym, w tej kwestii
się nic nie zmieniło. Od tej struktury uzależnione są również zasady
wynagradzania i uposażenia i pracowników i Powiatowego Inspektora, bo
mamy zupełnie inne przepisy. Pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o
pracę, która zawarta jest między mną a danym pracownikiem. Natomiast
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zatrudniony jest na zasadzie aktu
powołania przez Starostę Powiatu Łowickiego w moim przypadku.
Radny Michał Śliwiński: Jeszcze mam takie pytanie, czy pracownik, który u
Pani pracuje może w dalszym ciągu prowadzić działalność nadzorczą
budowlaną poza terenem Powiatu Łowickiego na przykład? To też jest taka
furtka, która czy ogranicza Pani zatrudnienie, czy nie? Bo wiemy jakie jest
wynagrodzenie w Pani instytucji.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Proszę
Państwa, to nie ja mogę sobie ograniczać, bądź nie ograniczać danemu
pracownikowi prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownik, czyli członek
korpusu służby cywilnej, zgodnie z obowiązującymi go przepisami może
prowadzić działalność gospodarczą i nie wymaga to zgody przełożonego, czyli
mojej zgody, pod warunkiem że działalność ta nie koliguje z pracą podstawową,
jaką jest jego praca w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Łowiczu. Natomiast w przypadku kiedy występuje taka kolizja, no to
oczywiście nie ma takiej możliwości. Także są przypadki kiedy pracownicy
mają zarejestrowane działalności, ale pracują poza terenem Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są pytania
jeszcze do Pani Inspektor? Jeżeli nie ma to jeszcze raz dziękujemy za rzetelną
informację, którą nam Pani przekazała.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę
w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40 wznowił obrady
XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w
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Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu
użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul.
Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
Radny Michał Śliwiński: To nie chodzi o pytanie, tylko to co rozmawialiśmy
na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska, że chciałbym podziękować Zarządowi Powiatu Łowickiego za to,
że Zarząd Powiatu przychyla się pozytywie do tej uchwały. Bo żeby ta uchwała
trafiła do Radnych Powiatu, to musiała być przychylność Zarządu Powiatu co do
kontynuacji tego, co podjął poprzedni Zarząd Powiat, żeby rolnicy nie musieli
jeździć do Skierniewic, jeżeli chodzi o kontakt z Wojewódzką Inspekcją
Ochrony Roślin. I tutaj prosiłbym radnych, żebyśmy też wyrazili zgodę na
kontynuację tej umowy.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
do przedstawionego projektu Uchwały RPŁ? Nie widzę.
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 oznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
/Zał. Nr 5/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ, nieobecny Janusz Michalak/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/196/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul.
Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu. /Zał. Nr 6/
Ad. pkt 8
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r. w
sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz
nadania statutu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
25 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Łowickiego oraz nadania statutu.
Radny Jerzy Wolski: Ja również miałem wątpliwości na Komisji Edukacji, ale
zadam teraz to pytanie, bo wiemy że rok temu Centrum Usług Wspólnych
powstawało, było wokół tego nie tyle co wątpliwości, co zapytań. W zasadzie
wiemy jaki jest zamysł powstania tego, bo było dużo pytań, nie tylko moich ale
również koledzy Radni, których mam na wizji, też zadawali pytania i na jesieni i
w trakcie zimy. Teraz z racji tego, że nasza dyskusja w jakiś sposób została
ograniczona przez kilka miesięcy, ale nadal w dwóch trzech zdaniach proszę
powiedzieć czym zajmuje się Centrum Usług Wspólnych. Do czego zmierzam,
w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu jest: „w związku z planowanym
rozszerzeniem działalności” w dwóch zdaniach, co na dzień dzisiejszy robi
Centrum Usług Wspólnych i jakie będzie rozszerzenie działalności Centrum, bo
od kilku miesięcy cały czas zadaję sobie to pytanie.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Centrum Usług Wspólnych przede
wszystkim zapewnia bieżącą obsługę dotyczącą spraw finansowo – księgowych
i taki jest główny cel i funkcjonowanie, jeżeli chodzi o Centrum. A teraz
zmiany, które zostały wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą między innymi
zabezpieczenia działań informatycznych. Dotyczy to przede wszystkim szkół,
które nie mają u siebie zatrudnionych pracowników na stanowiskach
informatycznych. Mamy aktualnie, bodajże z tego co pamiętam, tylko dwie
jednostki które mają nauczycieli informatyków realizujących jednocześnie pracę
jako pracownik obsługi wykonujący zadania informatyczne. Szkoły pozyskują
mnóstwo sprzętu komputerowego, dochodzą nowe programy które cały czas są
aktualizowane, modernizowane i też jest to podyktowane, że w szkole powinien
się taki pracownik znajdować. Ponieważ, że w szkołach nie ma takich stanowisk
utworzonych i nie ma możliwości, żeby np. nauczyciele wykonywali takie
obowiązki, zasadne jest aby w Centrum Usług Wspólnych tego typu zadania
były wykonywane.
Radny Michał Śliwiński: Częściowo Radny Woski zadał pytanie i dziękuję za
odpowiedź, aczkolwiek z samej odpowiedzi Pani Dyrektor zrozumiałem tak, to
jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych środków potrzebny jest informatyk, jeżeli
np. będzie ogłaszany przetarg na zakup nowego sprzętu, dobrze rozumiem? A
czy to też nie chodziło o, bo Centrum Usług Wspólnych miało tak naprawdę
zinformatyzować, i księgowość i informatyzacja miała być po stronie Starostwa,
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dlaczego nie zostało to przewidziane na samym początku, że tak naprawdę tym
ma zająć się Centrum Usług Wspólnych i nikt nie przewidział, że w szkołach nie
ma informatyków? Bo przyjmowaliśmy tą uchwałę bodajże w grudniu i mamy
już sierpień i do tej pory nie dopatrzyliśmy się tego że nie możemy przejąć
pełnej obsługi księgowo – informatycznej nad szkołami. Tak naprawdę
pracujemy na programie VULKAN, jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie, to
jest system informatyczny, który miał nam ograniczyć koszty, bo taki był nasz
zamysł. Rozumiem, że podejmujemy tą uchwałę, ale dlaczego tak późno, bo ta
uchwała powinna być podjęta od razu, powinno być to przewidziane w grudniu i
nie wykorzystujemy nauczycieli informatyków do tego, żeby prowadzili nam
nadzór informatyczny nad tym co miało robić Centrum Usług Wspólnych. Bo
to, że jest dany projekt, składamy wnioski do projektu na nabór sprzętu, to ja
rozumiem, że jest nadzór CUW, ale i tak wykorzystujemy tych nauczycieli,
którzy są po stronie informatycznej, bo dobieramy sprzęt, którzy jest potrzebny
do tej danej pracy, którą mają wykonywać. Ale to, że obsługę ze względów
informatycznych i księgowych, przejęliśmy księgowość, to i myślę że
informatyczną część też powinniśmy w grudniu.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję Panu Radnemu
Śliwińskiemu za te obfite porady, które otrzymujemy od niego. Natomiast
pragnę przypomnieć naszą dyskusję czy powoływać Centrum Usług Wspólnych.
Wiemy w jakiej sytuacji, zresztą podobną jednostkę na początku swojego
urzędowania Starosta Figat z Zarządem Powiatu próbował powołać. Wiemy jaka
była historia, dlaczego nie udało się powołać, był duży opór wśród dyrektorów.
I my też z takim oporem musieliśmy się zmierzyć. Natomiast od początku
mówiliśmy, że jeżeli eksperyment pod tytułem Centrum Usług Wspólnych
będzie przynosił efekty, czyli konkretnie będzie przynosił oszczędności, to
będziemy krok po kroku i to było powiedziane, kontynuować centralizację
pewnych rzeczy. Zaczęło się od księgowości, nie wykluczone że rozszerzymy
też i kadry wprowadzimy całkowicie do CUW. I kolejne etapy będą robione po
to właśnie, żeby były oszczędności i taka była rozmowa, absolutnie ja to
mówiłem, tego już nie pamiętam czy na Komisji, czy na Sesji ale taka jest
intencja nasza przy wprowadzaniu Centrum Usług Wspólnych. I bardzo się
cieszymy z dobrych rad, natomiast mamy wizję taką, żeby tą trudną sprawę,
jaką jest powołanie Centrum Usług Wspólnych, jego funkcjonowanie
wprowadzać krok po kroku, kiedy wszyscy mniej lub bardziej będą przekonani
do tego. Zarówno Instytucja jaką jest CUW jak i szkoły, a przede wszystkim
dyrektorzy szkół, bo to chodzi o zarządzanie, nie mówimy tu absolutnie o
nauczaniu, tylko o zarządzaniu i generowaniu oszczędności. I wtedy kiedy
wszyscy będą na to gotowi my krok po kroku będziemy wprowadzać te zmiany.
Jeżeli w pewnym momencie nie wypali, to się zatrzymamy, bo nic na siłę nie
będziemy robić.
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Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto ja dziękuję, broń Boże ja nie dałem
tych złośliwości, a Pan zaczyna swoje wystąpienie od razu od tego, że dziękuje
mi Pan cynicznie za to, że zadaje pytanie. Czemu ma to służyć? To nie jest tak.
Wiemy, że jest w szkołach księgowość, wiedzieliśmy o tym że nie ma w
szkołach informatyków, bo nie ma takich stanowisk. To, że wykorzystujemy
nauczycieli informatyków do tego, żeby coś tam robili, no to jest życie. I ja tego
wcale tutaj nie neguję. Tylko nie wiem po co te złośliwości, że za późno Panu
doradziłem. Nie siedzę w tym temacie, ale myślę że to można było przewidzieć.
I jak już Pan zaczął, że widzimy to, że coś będzie nam pokazywało
oszczędności, no to jak nie mamy informatyka w szkołach to nie ograniczamy,
dlatego tych oszczędności nie ma, ale jak można pokazać już po pół roku
działania to jakie mamy oszczędności z tego, że ten CUW został powołany?
Gdyby mógł mi Pan odpowiedzieć, bo akurat jesteśmy w tym temacie zmiany,
w sumie Pan zaczął, że chce pokazać, że są oszczędności w tej dziedzinie.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeżeli chodzi o jakiekolwiek
sprawozdanie to jak najbardziej racjonalne będzie mniej więcej po roku czasu.
Jeżeli Państwo będziecie mogli poczekać to na koniec roku takie sprawozdanie
będziemy chcieli Państwu przekazać jakieś takie racjonalne wyliczenia.
Natomiast tak jak samo Centrum Usług Wspólnych ma na celu teraz, tak jak
powiedział Pan Starosta skupiać całą księgowość, to nie da się tego zrobić w
krótkim okresie czasu, tych oszczędności, ponieważ założyliśmy sobie tak, że
wszystkie Panie, które pracują w szkołach zostaną wcielone i zostało im
zaproponowane inne miejsce pracy, właśnie Centrum Usług Wspólnych, żeby
nikogo nie zwalniać. Natomiast takie jest założenie, że jeżeli będą już Panie
mogły odejść, czyli osiągną wiek emerytalny to wtedy efektywność pracy CUW,
jeżeli będzie już dość duża to nie będziemy zatrudniać dodatkowych
księgowych, tylko będziemy właśnie schodzić z tych etatów. Więc tutaj wyniki
finansowe dopiero będą się ukazywać, natomiast w chwili obecnej wszystkie
księgowe, bodajże tylko jedna Pani nie wyraziła zgody zostały przeniesione do
CUW, żeby każda mogła pracować. Jednak mówię, tutaj jeżeli chodzi o wyniki
finansowe to wyniki najczęściej chyba racjonalne byłoby, aby zostały pokazane
po roku działania.
Radny Michał Śliwiński: Ale to nie ja zacząłem o tym, żeby pokazać już nam
teraz, ale Pan Starosta powiedział, że Zarząd już widzi jakieś oszczędności w
tym i ja nie chcę konkretnie co do złotówki, ale widzimy jakie możemy
perspektywy oszczędności, bo po pół roku myślę, że to widać jest. Pan rzucił ten
temat no to chciałbym mniej więcej się dowiedzieć w jaki sposób to się
przedstawia. Sprawozdanie, które będzie po roku czasu to będzie faktycznie już
potem do dwóch miejsc po przecinku i w taki sposób będzie to liczone, ale teraz
myślę, że Zarząd już coś widzi, tak.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja na to pytanie odpowiedziałem na
poprzedniej sesji, zachęcam do lektury protokołu, który został przyjęty przez
Radę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja tylko króciutko
powiem jedną rzecz. Tutaj będziemy dyskutowali a to jest tak, że instytucja
funkcjonuje naprawdę niedługo, ja troszeczkę, jeżeli chodzi o oświatę mogę się
wypowiadać. To nie jest tak, że od razu nastąpią jakiekolwiek podsumowania i
będziemy mieć konkretne efekty. To, co słusznie zostało powiedziane, po
okresie roku sprawozdanie otrzymamy i będziemy mieli rzetelną wiedzę czy ta
instytucja sprawdza się, to jest pierwsza rzecz. Na podstawie mojej wiedzy, bo u
nas to inaczej się nazywało, ale zasady funkcjonowania były podobne, ona się
sprawdzała i myślę sobie w ten sposób, że tutaj nie widzę powodu, żeby nie było
inaczej. Tym bardziej, że tak, jak tu było powiedziane, był szereg projektów,
które są realizowane i bardzo dobrze, że w tej instytucji. Taka instytucja istnieje
i to wszystko jest pod kontrolą i myślę, że na efekty poczekajmy jeszcze kilka
miesięcy, informacja zostanie przekazana i myślę, że najlepsze podsumowanie
tej dyskusji.
Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, jeżeli Pan tak mówi no to na pewno
jeszcze raz zajrzę do protokołu i na następnej sesji zapytam o to samo, także
żeby Pan był gotowy na to.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług
Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. /Zał. Nr 7/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/197/2020 RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie
utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania
statutu. /Zał. Nr 8/

Ad. pkt 9
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w
sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniający Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31
października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Radny Jacek Chudy: W imieniu społeczności lokalnej Soboty i Gminy
Bielawy chciałbym podziękować Zarządowi za to, że wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom społeczeństwa, że ten Ośrodek Zdrowia zostanie reaktywowany i
że dostęp do podstawowej opieki medycznej w Sobocie, ale nie tylko w
Sobocie, myślę że w całej Gminie Bielawy będzie dla nas wszystkich tutaj
mieszkańców i okolic bardziej łatwy, bardziej dostępny, że będą tutaj
specjaliści, którzy zajmą się nami na miejscu. Nie komentuje oczywiście
wystąpień w sprawach POZ-ów, wystąpień z ubiegłej sesji w Gminie Bielawy,
Państwo możecie odtworzyć sobie tą sesję, zapoznać się z sytuacją, jaka nas
poznała, z wypowiedzi jakie tam po prostu udzielali Radni i lekarka, która jest
obecnie tutaj na naszym terenie.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ja wiem, że to w
sprawach różnych powinienem, ale właśnie z tego, co mi się udało zorientować
to Rada Miejska podjęła decyzję o sprzedaży nam działki pod salę gimnastyczną
przy ZSP Nr 4 z bonifikatą 80%, także jest okazja podziękować radnym, za co
bardzo dziękuję i wszystkim osobom dobrej woli, którzy zaangażowani byli w
to, dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo się cieszymy z tego
powodu, bo wreszcie jest szansa na to, że ta sala powstanie.
Radny Michał Śliwiński: Cieszę się też, że wchodzimy z działalnością do
szpitala, rozszerzamy swoją działalność, bo tak naprawdę tak to można
potraktować. Biorąc pod uwagę to, że ostatnio często korzystam z pomocy to
jest nadzieja w tym, że to będzie prowadzone przez łowicki szpital to nie będzie
trudnością do POZ-u rozmawiać telefonicznie jakby, tak jest teraz przez
sytuacje z koronawirusem. Ja się cieszę też, że Rząd w jakiś sposób próbuje
teraz wrzucić, może zaangażować, źle powiedziałem, zaangażować POZ-y do
tego, żeby nie tylko się zamykały i tak naprawdę kierowały pacjentów
telefonicznie gdzieś indziej, żeby się pozbyć tylko problemu, bo tam jest ryczałt
i nie ważne czy pacjent przychodzi czy nie przychodzi, tylko dostaje. Takie były
zamysły już na samym początku tworzenia się POZ-ów, trochę nam się to
wymknęło, Rządowi spod kontroli, że POZ-y poszły…
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam Pana Radnego, bo my
troszeczkę zaczynamy odbiegać od tematu.
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Radny Michał Śliwiński: To ja zmierzam do końca. Mam tylko nadzieję, że jak
nam się uda utworzyć ten POZ w Sobocie to też będziemy przejmować dalsze
rynki Powiatu Łowickiego pod tym kątem, bo tak naprawdę to będą dla szpitala
większe tez obowiązki, ale też będą dodatkowe dochody i tylko tyle chciałem
powiedzieć.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Jest z nami już Pan
Jacek. Bardzo przepraszam, ale mieliśmy problemy techniczne.
Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję. To u mnie przestała
funkcjonować sieć, także już jest naprawiona, zresetowana. Pan Michał jest
wyrazicielem moich ostatnich słów, które chciałem skierować do Państwa.
Chciałem poprosić Państwa o przyjęcie tej uchwały i serdecznie dziękuję
jeszcze raz wszystkim, którzy dołożyli wszelkiej staranności, żeby ten POZ w
Sobocie powstał. Bardzo serdecznie dziękuję.
Radny Krzysztof Górski: Ja też dołączam się do tego, że tą powszechną służbę
zdrowia trzeba jak najbardziej pielęgnować i rozwijać. Cieszę się, że udało się to
z Sobotą, nie będę tego tematu rozwijał, bo Jacek tyle na ten temat mówił.
Ostatnio dość dużo musiałem przebywać w obiektach służby zdrowia i widzę
jak ciężko ludzie pracują, bo dostępność do służby jest naprawdę różna.
Chciałem tylko dwa zdania nawiązać do tego, co z radością mówił nasz Pan
Starosta Marcin Kosiorek, cieszę się bardzo, że ta bonifikata jest tak wysoka,
chociaż jest jedna rzecz, że nie ma takiej pełnej, szczerej współpracy z miastem.
Ja uważam, jako wieloletni radny i Przewodniczący Rady Miasta i były
Naczelnik Miasta, że przy takim układzie współpracy z miastem, gdy jest taka
potrzeba, żeby zbudować salę gimnastyczną w naszym obiekcie, powinna być
zamiana gruntów…
Radny Michał Śliwiński: Taki był wcześniej projekt.
Radny Krzysztof Górski: Ja uważam, że to jest dziwne. Dziękuję,
przepraszam, że dodaję temat, ale nawiązałem do Pana Starosty.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałem tylko powiedzieć jeszcze to,
co Państwo Radni zauważyli, to co Pan Michał Śliwiński zauważył.
Prowadzimy rozmowy w dalszym ciągu, aby właśnie w większym zakresie
prowadzić tą opiekę medyczną podstawową na naszym powiecie. Chcemy
zacząć od Soboty, tutaj też będą prośby do Państwa, aby ten POZ w Bielawach
został jak najlepiej odebrany. Będą oczywiście takie nasze starania, aby kadra
była jak najlepsza, aby mieszkańcy chętnie się zapisali do tego POZ-u,
natomiast jeżeli pójdzie to w jak najlepszym kierunku, czyli będzie dużo osób
zapisanych to wtedy będziemy mogli też łatwiej podjąć decyzję na temat POZ-u
w innym miejscu, już taki POZ planujemy, więc tutaj też prośba do Radnych –
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jak będziemy uruchamiać, aby też wspierać lobbować, ponieważ to będą
dodatkowe środki dla łowickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Dziękuję.
Radny Jacek Chudy: Jeszcze hasłowo tylko w trzech punktach. Prosiłbym też
Zarząd, żeby przemyśleć kwestię wygospodarowania tam miejsca w Ośrodku po
prawej stronie w pierwszych dwóch pomieszczeniach na być może punkt
apteczny, jeżeli by się udało. Chcę poinformować Państwa, że chcemy również i
właściwie działamy w tym kierunku, żeby zainteresować stomatologa, który
przyszedłby i mógł wydzierżawić jakieś pomieszczenie na swoją działalność w
tym Ośrodku dlatego, że opieki stomatologicznej w ogóle nie ma a chciałem
poinformować Państwa, że dzisiaj byłem w tym Ośrodku Zdrowia, remont jest
na ukończeniu Panowie już malują ściany, naprawdę profesjonalnie wykonany
ten remont, także bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i proszę
wszystkich Państwa o zagłosowanie na tak przy tej uchwale. Dziękuję
uprzejmie.
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko ad vocem do Starosty Malczyka. No widzę,
że się zgadzamy w tym temacie, bo już nawet Pan Starosta powiedział o
Ośrodku w Bielawach – rozszerzamy. Taki żarcik.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającym Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 9/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/198/2020 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w
sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 10/
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela
Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej
Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałbym zgłosić do tej Rady
przedstawiciela naszego Pana Piotra Gołaszewskiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Piotr Gołaszewski
wyraża zgodę?
Radny Piotr Gołaszewski: Tak.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne kandydatury?
Nie widzę.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu. /Zał. Nr 11/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/199/2020 RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela
Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
/Zał. Nr 12/
Radny Piotr Gołaszewski: Bardzo dziękuję Państwu Radnym za głosowanie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Cieszymy się bardzo i mamy
nadzieję, że Radny będzie spełniał się w nowej roli.
Radny Michał Śliwiński: Chciałbym podziękować za poprzednie dwie
kadencje, które pracowałem w tej komisji, także dziękuję ślicznie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: My również dziękujemy za pracę
Radnego w ciągu tych dwóch kadencji.
Radny Michał Śliwiński: Dziękuje.
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku.
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Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1
września 2020 roku.
Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo, w 2019 roku przy podejmowaniu uchwały dotyczącej
organizacji roku szkolnego przygotowanego przez poprzednie władze
powiatowe, prosiłem wtedy o podejmowanie mądrych, przemyślanych decyzji
dotyczących kierunków kształcenia i nie powielanie tych samych kierunków
kształcenia w poszczególnych szkołach. W ubiegłym zaś roku wyjaśniłem
Państwu problematykę i skutki takiego działania, wskazując jednocześnie
potrzebę stworzenia nowych kierunków kształcenia. W związku z podwójnym
naborem do i z niezrewolucjonizowaniem, jak to zostało wtedy określone, temat
ten pozostał bez zmiany. Analizując bieżący plan sieci publicznych szkół i
kierunków kształcenia, pomimo propozycji dwóch nowych kierunków
kształcenia w ZSP Nr 2 na Blichu i ZSP Nr 4 ,,Ekonomik”, z czego
niewątpliwie należy się cieszyć. Muszę jednocześnie z przykrością stwierdzić,
że problem tych samych kierunków kształcenia dotyczy nadal i to zarówno
techników, jak i liceów. Trzeci rok wyraźnie o tym przypominam. Myślę, że
szkoda Państwa i mojego czasu na kolejne wyjaśnienia. W ZSP Nr 3 ,,Syntex”
nie zostanie utworzony ich sztandarowy kierunek technik żywienia i usług
gastronomicznych, w innej zaś szkole będzie. Podobnie jak na Komisji
Edukacji, z oczywistych przedstawionych tutaj względów wstrzymam się w
głosowaniu nad tym projektem uchwały. Dziękuję.
Radny Michał Śliwiński: Akurat tutaj te obawy Pana Radnego Frankiewicza
powielam i wielokrotnie o tym mówiliśmy, tylko myślę, że Pan Frankiewicz
miał taki lapsus słowny, bo poprzedni Zarząd w 2019 to był ten sam, co teraz
jest, także to tylko coś tam wyniknęło pewnie tak z szybkiej wypowiedzi, był
ten sam Zarząd w 2019 co jest teraz, także przychylam się do opinii Pana
Frankiewicza.
Radny Aleksander Frankiewicz: Nie lapsus, przygotowany
organizacyjny i planowanie było dokonane przez poprzedni Zarząd.

arkusz

Radny Michał Śliwiński: Do kwietnia zatwierdzamy ostatni arkusz, także
spokojnie w 2019 było można go jeszcze zmienić.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
do przedstawionego projektu Uchwały? Pozwolę sobie na kilka stwierdzeń w
związku z tym, co powiedział Radny Aleksander Frankiewicz. Po pierwsze to
jest tak, że kwestie dublowania się kierunków występują od wielu lat, natomiast
muszę powiedzieć, że najbardziej taką kontrowersyjną sytuacją jest właśnie
kwestia kierunku żywienia w szkole na Powstańców i w szkole na Blichu. Chcę
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zwrócić uwagę na rzecz bardzo ważną a mianowicie taką, że problem pojawił
się wtedy, kiedy wyrażono zgodę, żeby takie dwa kierunki istniały a zrobiono to
wiele lat temu. Z tym wiąże się taka oto sytuacja, że ten kierunek został
założony w szkole na Powstańców, potem wyrażono zgodę na to, żeby taki sam
kierunek powstał w szkole na Blichu. Z tym związane było wyposażenie obu
tych szkół w takie niezbędne pracownie i dzisiaj mamy sytuację trudną dlatego,
że wtedy podjęto decyzję o tym, żeby te dwa kierunki powstały, bo dzisiaj są już
pracownie w obu szkołach, w większości te pracownie były wyposażone ze
środków unijnych i dzisiaj ten problem narasta i mówię, on jest
odzwierciedleniem zasady wtedy przyjętej, że wyrażamy zgodę na to, żeby były
dwa kierunki tej specjalności. Ja powiem zupełnie szczerze, nie powinno się
wtedy to stać, bo my mamy wszystkie szkoły takie same, nie ma tutaj szkół
lepszych i gorszych, w związku z tym, jeżeli nie chcemy, żeby kierunki się
dublowały to my nie możemy wyrażać na to, żeby powstawały dwa a z tym
wiąże się późniejsze wyposażenie tych szkół a w konsekwencji doprowadzenie
dzisiaj do sytuacji takiej, że mamy dwie szkoły, w której jedna, jeżeli chodzi o
żywienie ten kierunek został zapoczątkowany w tej szkole, ona tam bardzo
dobrze funkcjonował a dzisiaj tak się złożyło, że większe zainteresowanie jest
uczniów, jeżeli chodzi o szkołę na Blichu. Natomiast muszę powiedzieć jedną
rzecz, ten kierunek powinien być od samego początku tylko w jednej szkole i
dzisiaj tego problemu by nie było.
Radny Michał Śliwiński: I ma Pan rację Panie Przewodniczący, tylko
przedstawiając swoją opinię, jakby mógł ją Pan przedstawić w latach, kiedy to
powstało? Za jakiego Zarządu? Bo Pan tutaj teraz bardzo ładnie tu powiedział
tak, jakby to była wina poprzedniego Zarządu. Nie, nie obrzucajmy się w taki
sposób, to jest nieprawdą, że to była wina poprzedniego Zarządu. To była wina
jeszcze poprzedniego Zarządu, także Pana Janusza Michalaka, szkoda, że go nie
ma, bo pewnie by odpowiedział, to jest jedna rzecz. Wtedy była udzielona zgoda
na dwa kierunki podobne w dwóch placówkach i teraz należałoby to, co Pan
powiedział, faktycznie jest problem wyposażenia sal, które były w tych
szkołach, tylko trzeba teraz zajrzeć do dokumentów, kiedy skończyła się
trwałość projektu, bo jeżeli to jest z wniosków unijnych to jest tam trwałość
projektu. Myślę, że już powoli jak już nie wygasła to będzie wygasać ta trwałość
projektu i zawsze można te pracownie czy przenieść, doposażyć na przykład w
Szkole Nr 3. Wiemy o tym, że Szkoła Nr 3 będzie miała większe problemy niż
szkoła na Blichu, bo teraz jest taki trend, że szkoła na Blichu jest na górce, jeżeli
chodzi z naborem, także zawsze teraz w tej sytuacji można to, co Pan
Frankiewicz powiedział wyprostować to w tym momencie bez szkody dla
szkoły na Blichu, chociaż to jest moja rodzima szkoła i mi jest trudno o tym
mówić, żeby jakąś klasę Blichowi zabrać, ale trzeba patrzeć też logicznie na to,
żeby można było w perspektywie przyszłości utrzymać wszystkie szkoły i żeby
to było logiczne tak, jak Pan Frankiewicz tutaj wskazywał.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja pragnę zauważyć, że edukacja i szkoła
to jest no taki organizm, który bardzo źle znosi jakieś mocne ingerencje. Jeśli
idzie o kierunek ZSP Nr 3 to ja rozmawiałem z Dyrektorem i będę rozmawiał z
nauczycielami i pragnę powiedzieć, że po prostu nabór na ten kierunek był słaby
w tym roku. Do tanga trzeba dwojga. Nikogo nie zmusimy do tego, żeby szedł
do tej szkoły a tak, jak powiedziałem, poprzedni rok, gdzie był podwójny
rocznik, który mógł być koncertem życzeń dla szkół, dla dyrektorów, jeśli idzie
o kierunki i przyjmowanie uczniów, bo tak było, to w tym roku i to mówiłem
wyraźnie już wcześniej, że wzgląd nr 1, którym Zarząd będzie się kierował,
będzie to wzgląd ekonomiczny i po prostu matematyka i pieniądze z subwencji
zadecydowały za tym, jaki jest wynik, co nie oznacza, że w Szkole Nr 3 zostanie
cokolwiek zlikwidowane. Jeżeli nabiorą, jeżeli będzie nabór, jeżeli przyjdą
uczniowie i będą chcieli tam przyjść, no to jest wynik wielu czynników czy chcą
przyjść czy nie chcą przyjść prawda, wiemy o tym dobrze, to absolutnie ten
kierunek będzie tam preferowany, natomiast nie zmusimy nikogo, żeby na siłę
przyszedł do jakiejś szkoły.
Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ja się z Panem zgodzę, tylko jak
rzucimy, bo to już jest pomysł, który był wcześniej wielokrotnie poruszony na
sesji Rady Powiatu. Jak wrzucimy to tak naprawdę na głęboką wodę czy będzie
tylko ekonomia nam wybierała to okaże się, że ekonomia za parę lat doprowadzi
do tego, że Szkoła Nr 3 stanie się to, o co Pan często na sesji grał z liceum w
Zdunach, że dzieci słyszą, że tamta szkoła będzie… tam są chętni, idziemy tam.
My ludzie mamy jednak, ja z punktu technicznego powiem, mamy jednak ciąg
stadny – jak tam dużo ludzi idzie, bo mój kolega idzie, to ja też tam idę do tej
szkoły, tak, tylko kwestia tego czy za parę lat będziemy mieć problem ze szkołą
ponadgimnazjalną ZSP Nr 3, ten co mieliśmy w Zdunach, że w końcu będziemy
ją wygaszać tak. A tam poczyniliśmy bardzo dużo inwestycji, jeżeli chodzi o…
jest sala gimnastyczna, ja wiem, że ta sala gimnastyczna jest w takim rejonie, że
będzie można ją wykorzystać przez Panią Dyrektor Karską, ale tutaj za parę lat
może się okazać, że będzie nam ta szkoła potrzebna a nie możemy doprowadzić
do tego, żeby ją wygasić teraz tak, powolutku, jak do tego ten Zarząd prowadzi.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy nie ma mowy o wygaszaniu, bo
liczba klas, ja się mogę pomylić, Pani Dyrektor Wężowska gdzieś zniknęła, o
jest, super, niech Pani Dyrektor powie ile klas odchodzi z ,,Trójki”.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: To znaczy ja powiem, że w
prowadzonej symulacji rekrutacyjnej ZSP Nr 3, czyli w Zespole Szkół
Podstawowych Nr 3, czyli sławnym naszym Syntexie zostają uruchomione 3
klasy, jeśli chodzi o technikum, mieliśmy tylko 6 osób chętnych do klasy
branżowej, więc tutaj właśnie na skutek braku chętnych nie zostanie otwarta i
czynników ekonomicznych, to ma znaczenie i jest to ilość, która była
gwarantowana. Tyle klas odchodziło, jako klasy maturalne i tyle klas zostało
uruchomionych w tym roku.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Także bilans zostaje ten sam i nic się tutaj
nie zmienia, nie ma mowy o żadnym wygaszaniu, zresztą nie po to broniliśmy
wtedy tej szkoły, daliśmy jej można powiedzieć takie drugie życie, gdzie
wyraźnie wskazywaliśmy, że warto do tej szkoły iść i mówiliśmy o tym
wszędzie. W tej chwili inne szkoły są w potrzebie i też będziemy im pomagać i
dobrze by było, aby zrobić wszystko, żeby żadna szkoła nie zniknęła, natomiast
mamy materiały na temat prognozy demograficznej w Powiecie Łowickim i one
są bezlitosne. Być może Powiat Łowicki będzie na tyle zamożny i do tego
będziemy zmierzać i dążyć, żeby utrzymać obecną sieć szkół nawet za 10 lat,
gdy nawet nas już tu nie będzie, ale dobrze by było takie przesłanie tym, którzy
do nas przyjdą i będą zarządzać zostawić i my w tym kierunku idziemy.
Absolutnie nie ma mowy ani o wygaszaniu ani o zamykaniu tego kierunku. Po
prostu szkoła nie nabrała uczniów, zgłosiło się zbyt mało uczniów, żeby ten
kierunek otworzyć.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, może podejmiemy uchwałę,
żeby chociaż każdy radny miał po czwórce dzieci, albo chociaż trójkę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo ciekawa propozycja. Ja
jeszcze raz chciałbym wrócić do jednej rzeczy. Szanowni Państwo, jeszcze
chciałbym powiedzieć o tym, przypomnieć. Panie Michale, ja nie wymieniając,
który to był Zarząd, nie wynika to z tego, że ja nie chciałem tego zrobić, tylko
po prostu ja wtedy nie byłem radnym i nie miałem wiedzy dotyczącej kiedy taka
decyzja została podjęta. Ja mówię co do zasady – nie ma…
Radny Michał Śliwiński: A ja tylko prostowałem nie do końca jasną Pańską
wypowiedź, żeby nie było potem, że to tutaj jest ten… Jak to Pan Starosta
Kosiorek mówi ,,wszyscy chcemy wziąć odpowiedzialność za oświatę” i ja się
do tego też przychylam. To nie jest problem tylko na dzisiaj.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chcę powiedzieć, że my nie
zgodzimy się na to, żeby w tej chwili były dublowane kierunki a powtarzam,
pewne rzeczy, które zostały podjęte, niosą za sobą dzisiaj takie konsekwencje i
myślę sobie, że z punktu widzenia oświaty jest taka sytuacja w przypadku tych
dwóch szkół. To zaczęło się w technikum w szkole na Powstańców i tam
powinno być kontynuowane. Natomiast dzisiaj mamy troszeczkę inną sytuację,
ale mówię, w przyszłości będziemy robić wszystko, żeby jednak nie było
dublowania, wszystkie szkoły traktujemy tak samo, bez wyjątku, tutaj przyłączę
się do deklaracji Pana Starosty. Ja sam w poprzedniej kadencji na temat tej
szkoły się wypowiadałem i nigdy z mojej strony nie padnie takie określenie, że
cokolwiek tej szkole miałby się stać. Ta szkoła będzie tak samo traktowana jak
każda inna i mam nadzieję, że w następnym roku kierunek żywienia powstanie,
w każdym bądź razie ja będę to wspierał, żeby taki kierunek w szkole na
Powstańców w przyszłym roku powstał.
24

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ale jak podejmiemy gdzieś
taka uchwałę to będzie utrudniało powstanie tego kierunku na przyszły rok.
Rozmawialiśmy, mówił Pan o tym, że są zobowiązania, bo mamy doposażone
sale. I teraz należałoby to sprawdzić, taką informację dostaniemy kiedy się
skończyła na przykład trwałość projektów w tych salach? Na dzień dzisiejszy
wiemy czy nie wiemy? Bo to jest bardzo ważna decyzja, naprawdę. Jak już teraz
popłyniemy w takim kierunku to na przyszły rok będzie trudno to otworzyć, jak
tam nie otworzymy tej branżowej szkoły.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem w ten sposób, ale decyzja
jeżeli chodzi o kwestie kierunku została podjęta, jeżeli chodzi o ten rok szkolny,
w związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak tylko i wyłącznie liczyć na
to, że w przyszłym roku tej młodzieży w szkole na Powstańców, żeby ten
kierunek powstał, nie zabraknie. W każdym bądź razie będziemy robić wszystko
razem ze szkołą, żeby ten kierunek w przyszłym roku powstał.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku. /Zał. Nr 13/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/200/2020 RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Główna Księgowa Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
Radny Krzysztof Górski: Ja oczywiście będę głosował za, wiadomo, ja mam
tylko pytanie do Zarządu, ponieważ miałem kontakt z pracownikami różnymi
ZOZ-u, rzeczywiście w ramach podjętej uchwały, którą na poprzedniej sesji
nadzwyczajnej podejmowaliśmy, nie będzie trzeba no trochę nie wiem,
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wspomóc naszego ZOZ-u, bo wiem, że są problemy z płynnością, z płaceniem
za niektóre zobowiązania. Ja zwracałem uwagę na tej poprzedniej
nadzwyczajnej sesji, żeby może większą kwotę w pierwszej części puścić, bo
wiem, że są problemy z płatnościami za niektóre faktury. Może przemyślcie to.
Oczywiście ta sprawę, nad którą będziemy głosować też uważam, że tak i jestem
za, ale wiem, że są problemy.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękuję Panie Radny Krzysztofie za
wyrażenie tej opinii. Zgadza się, rozmawiałem z dyrekcją jeszcze wczoraj. Jeżeli
będą jakieś problemy to dyrekcja ma złożyć pisemnie informacje, natomiast tak,
jak mówił wcześniej Pan Janusz Michalak, nie chcieliśmy przekazywać środków
zbyt dużych, ponieważ liczymy na to, że ta sytuacja zostanie załatwiona
odgórnie, jeżeli chodzi o pokrywanie tutaj strat przez ZOZ i dlatego też jeżeli
będą jakieś problemy to oczywiście zawsze będziemy tutaj starali się, aby te
środki dla ZOZ-u się znalazły. Takie informacje mogą się pojawić, ale to na
kolejnej sesji przekażemy informację.
Radny Michał Śliwiński: Ja chciałem ad vocem do Pana Starosty Malczyka, bo
tak, wiemy o tym i mówiliśmy o tym, że faktycznie Pan Michalak mówił, że są
możliwości, że dostaniemy jakieś dodatkowe środki szpital łowicki, tylko teraz
w jakim kontekście, czy uważamy, że my tak naprawdę kontakt, który jest za
mały i w takiej możliwości będziemy mogli uzyskać dodatkowe środki czy to
wynika z tego, że… bo tak, wcześniej jak Państwo byliście w opozycji to
uważaliście, że jest złe zarządzanie a teraz rozumiem, że to nie wychodzi z
zarządzania, tylko z tego, że mamy za mały kontrakt i w taki sposób będzie
można te środki zewnętrzne pozyskać, bo jeżeli chodziłoby o zwykłe
zarządzanie to takich środków zewnętrznych nie otrzymamy dodatkowych na
pewno z pomocy publicznej rządowej.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o pulę
inwestycyjne to ma to się inaczej, tutaj nie rozmawiajmy o puli inwestycyjnych,
ponieważ te środki udaje nam się zdobyć i tutaj nie będę się wypowiadał do
poprzedniego Zarządu…
Radny Michał Śliwiński: Ja nie mówię o puli inwestycyjnej, bo to chodzi
bezpośrednio o działalność bieżącą.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, o te środki, dlatego my czekamy
na informacje z Ministerstwa i żaden szpital nie miał tej sprawy załatwionej. To
jest wynik już kilkukrotny, że samorządy nie powinny pokrywać zadłużeń
zespołów publicznych i czekamy aż to zostanie prawomocnie zatwierdzone
przez Ministerstwo mam nadzieję Zdrowia i jeżeli będą problemy miały te POZy to będzie tym się zajmowało czy to NFZ czy to Ministerstwo Zdrowia, dlatego
też przez te informacje, które uzyskaliśmy, że samorząd nie powinien, znaczy
nie, że nie powinien, ale że samorząd jednak może ubiegać się o pokrycie tej
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straty z pieniędzy budżetowych, czyli tam z NFZ-u czy z Ministerstwa Zdrowia,
jak to mówił wyrok sądu, dlatego też nie chcemy od razu dawać wysokich
środków na ZOZ, ponieważ później już ich nie odzyskamy i dlatego tutaj…
takie kapanie, natomiast tutaj no to nie od nas zależy, tutaj nie ma czy ktoś jest
krótszy czy dłuższy, bo to jest sytuacja ogólnopolska a tutaj wcale też nie mówię
pod tym kątem, że w tej sytuacji ZOZ sobie lepiej nie radzi, ponieważ sobie
lepiej radzi i to widzimy po sytuacji finansowej i to jest inna kwestia, ale nie
radzi sobie na tyle, żebyśmy wychodzili na plus jeszcze do tej pory.
Radny Jacek Chudy: I nigdy tak nie będzie.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Porządku Publicznego – pozytywna.
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 15/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/201/2020 RPŁ w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 16/
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie niedochodzenia należności
z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.
Główna Księgowa Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Radny Michał Śliwiński: Rozumiem Pani Sylwio, że to się wiąże z kosztami,
które są, żeby tą kwotę wyegzekwować, dlatego jest ta kwota 40 euro, tak?
Główna Księgowa Sylwia Gajda: Nie Panie Radny, raczej jeżeli kontrahent
będący stroną w transakcji handlowej spóźnia się ze świadczeniem, to wtedy
należą się nam odsetki ustawowe za opóźnienia. Oprócz tego należy się
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rekompensata w wysokości 40 euro za to opóźnienie, nawet jak spóźni się o
jeden dzień. W związku z tym, że czasami faktury opiewają na kwotę niższą niż
kwota rekompensaty, która na dzień 31 lipca 40 euro to w przeliczeniu jest
176,29 zł, to dlatego tej kwoty proponujemy nie dochodzić od naszych
kontrahentów.
Radny Michał Śliwiński: Ale tą kwotę dochodzimy w formie tak, wysyłamy
wezwanie przedsądowe czy przedkomornicze czy coś takiego?
Główna Księgowa Sylwia Gajda: To są należności cywilnoprawne, tą kwotę
40 euro wysyłamy zaraz odsetkami. To są też odsetki od transakcji handlowych.
Radny Michał Śliwiński: Ale normalnie proceduralnie tak, jak byśmy
dochodzili jakichkolwiek płatności innych, tak?
Główna Księgowa Sylwia Gajda: Tak.
Radny Michał Śliwiński: Koszty prowadzenia tego mogą być niewspółmierne
do tego, co otrzymamy.
Główna Księgowa Sylwia Gajda: Ale odsetki dochodzimy tylko od tej kwoty,
która w niektórych przypadkach jest faktycznie wyższa niż kwota należności
głównej.
Radny Michał Śliwiński: Ale odsetki też ustawowo są pokazane ile.
Główna Księgowa Sylwia Gajda: Odsetki od transakcji handlowych są wyższe
niż ustawowe za opóźnienie. W tej chwili wynoszą 3,5% a ustawowe w tej
chwili wynoszą 5,6 %.
Radny Michał Śliwiński: Okej, dziękuję.
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
/Zał. Nr 17/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/202/2020 RPŁ w sprawie niedochodzenia
należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z
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dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych. /Zał. Nr 18/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok.
Główna Księgowa Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
Komisja 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 19/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak, nie głosowali B. Kołodziejczyk, W.
Krajewski/:
Za
– 14
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/203/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 20/
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr
XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2020-2023.
Główna Księgowa Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 21/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
RPŁ, nieobecny K. Figat, J. Michalak, nie głosował W. Krajewski/:
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Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXVII/204/2020 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr
XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata
2020-2023. /Zał. Nr 22/
Ad. pkt 16
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo Radni otrzymali
informację, ona jest dość obszerna. Jeżeli są pytania to bardzo proszę.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, może takie zapytanie, tutaj padło takie
hasło – LO Zduny, chodzi oczywiście o wycinkę drzew prawda, tam była
podjęta decyzja, ale moje pytanie jest inne, ja cały czas o to pytam. Czy jest
jakiś pomysł Zarządu na pustostan, na nasz majątek, bo wiemy przecież, że
kilka lat temu była z Technikum w Zduńskiej Dąbrowie, które wstępnie
zaoferowało się, dało jakiś pomysł na zagospodarowanie tejże szkoły, teraz jest
taki martwy punkt. Wiem, że jest pewne stowarzyszenie, które jest
zainteresowane czy powiedzmy poddzierżawieniem czy wynajęciem pewnych
pomieszczeń. Jaka jest wizja, jaki jest zamysł na ten pustostan, który trwa od
paru lat, naprawdę to wygląda kiepsko.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jesteśmy w trakcie rozmów ze szkołą i
przede wszystkim z Ministerstwem, tu Minister Ardanowski był w czerwcu po
Bożym Ciele, w sobotę rozmawialiśmy z nim, no rozmawiamy też z Urzędem
Wojewódzkim, to jest szerszy temat, na razie nie robimy z tym nic, bo może to
po prostu przejmie Ministerstwo wszystko w zamian za grunty Skarbu Państwa,
ale to…
Radny Jerzy Wolski: Przepraszam, jakie Ministerstwo?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Rolnictwa, no oczywiście prowadzące
Ministerstwo Rolnictwa, bo prowadzi tą szkołę, Minister Ardanowski
powiedział, że nam pomoże tutaj przy tym, także być może zamienimy być
może grunty i szkole się to przyda a nam też się przydadzą. Rozmowy trwają,
nie chciałbym na razie tutaj żadnych deklaracji ani jakichś tam innych
przedstawiać. Oczywiście słusznie Państwo zauważyliście, że staramy się
informować, kiedy już jest sprawa pewna i tutaj dla dobra powiatu działamy.
Radny Jerzy Wolski: Ja rozumiem, że Pan Dyrektor Kosmowski jest żywo
zainteresowany?
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, jesteśmy, rozmawiamy z Panem
Dyrektorem Kosmowskim również.
Radny Jerzy Wolski: Dziękuję.
Ad. pkt 17
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 27 czerwca w związku z dwoma
poważnymi wydarzeniami w życiu i działalności politycznej Władysława
Grabskiego wziąłem udział w uroczystości pod jego pomnikiem przy ulicy
Kaliskiej. 1920 roku objął tekę premiera II Rzeczpospolitej Polskiej a 30
czerwca 1920 roku wygłosił w sejmie expose, w którym przedstawił kierunki
polityki swego gabinetu. 27 czerwca brałem udział w święcie pułkowym
zorganizowanym przez członków Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku
Piechoty w Łowiczu, 1 sierpnia na Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu
uczestniczyłem w miejskich obchodach 76 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, jak co roku zorganizowanego przy pomniku Szarych Szeregów
przy kolegiackim cmentarzu. 14 sierpnia w Katedrze Łowickiej wziąłem udział
w koncercie zorganizowanym z inicjatywy Starosty Łowickiego pod nazwą
,,Cud nad Wisłą na 100-lecie Bitwy Warszawskiej”, 15 sierpnia uczestniczyłem
w obchodach święta Wojska Polskiego ustanowionego na pamiątkę zwycięstwa
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 24 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli. Czy są pytania?
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, pytanie może nie do Pana, ale
padło nazwisko Władysław Grabski. Przypomniało mi się, Kapituła Łowickiej
Róży się odbyła, wiem że są wybrane osoby, które to wyróżnienie dostaną a
medal Grabskiego? Czy w tym roku nie będzie Kapituły medalu Grabskiego?
To jest pytanie do Pana Starosty, bo o tej porze roku zawsze już namaszczone
były jakieś instytucje czy osoby i były przyznawane medale im. Władysława
Grabskiego. Coś się wydarzyło w tym roku?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wpłynął żaden wniosek niestety.
Radny Jerzy Wolski: Rozumiem.
Ad. pkt 18
Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
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Radny Jacek Chudy: Pełni troski o uczniów i nauczycieli naszych szkół
ponadgimnazjalnych chciałem zapytać Pana Starostę czy ma wiedzę na dziś, bo
na jutro miała być ogłaszana czerwona strefa w Powiecie Łowickim. Czy ta
czerwona strefa zostanie ogłoszona, czy macie Państwo wiedzę? A dalej ciągnąc
ten wątek chciałem powiedzieć, że jest szereg informacji sprzecznych
podawanych przez różne źródła, każdego dnia są jakieś nowości, dzisiaj
wyczytuję, że w szkołach tych przestrzeniach wspólnych już rekomendujemy
noszenie maseczek, że te zajęcia mają się odbywać w taki sposób, że kiedy
będzie jakiekolwiek zagrożenie dla uczniów czy nauczycieli to już nie dyrektor
szkoły a inspektor sanitarny będzie podejmował decyzję do modelu nauczania.
Czy coś w tym temacie więcej Pan Starosta może nam powiedzieć?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy mógłbym bardzo dużo, w tej
chwili tych materiałów jest sporo, właśnie na stronach nasz sanepid też
udostępnił komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, no tego jest
naprawdę dużo. My mamy swoje procedury, tutaj CUW przygotował też
kilkanaście stron tych procedur, natomiast myślę, że to co mówiłem wczoraj na
Komisji Rewizyjnej – jutro jest narada dyrektorów w Kuratorium i tam na
pewno też dyrektorzy otrzymają informację. Jak zebrać takie klu tylko,
jakbyście Państwo chcieli, żebym się nie rozwodził, tylko najistotniejsze tezy,
przesłania Ministerstwa, więc to jest tak: po pierwsze decyduje Dyrektor w
porozumieniu z organem prowadzącym oraz sanepidem miejscowym
powiatowym i trzy modele funkcjonowania szkół w zależności od stopnia
zakażenia. Ja jeszcze pragnę dodać, że informacje MEN-u, które dziś, bo to
Sławek dzwonił do mnie w trakcie sesji, które dziś sanepid otrzymał, one
dotyczą właśnie żółtej i czerwonej strefy. Są trzy modele jakby przez
Ministerstwo proponowane: pierwszy to jest normalny sposób prowadzenia i do
tego będą procedury i to też zależne od właśnie i strefy, w jakich znajdują się
dane szkoły i od sytuacji w danym terenie, bo może być ognisko na terenie
danej szkoły a wcale może to nie oznaczać, że dana miejscowość jest w jakiejś
strefie, więc tu naprawdę by bardzo długo na ten temat można było mówić,
model hybrydowy, do którego my też jesteśmy przygotowani, tzn. że gdy dzieci
będą na kwarantannie, co nie oznacza, że będą naprawdę zakażeni, ale będą na
kwarantannie i będzie to kilka dni, no i część uczniów będzie wtedy w klasie a
część uczniów będzie w domu i też trzeba będzie te zajęcia prowadzić, no i
model zdalny, ale na ten model zdalny tutaj już organ musi wyrazić zgodę, żeby
faktycznie było to… jakby Ministerstwo idzie w kierunku, żeby były zajęcia
wewnątrz, natomiast nie chciałbym, bo może wprowadzę w błąd, mówić na ile
będzie w maseczkach lub przyłbicach prowadzona nauka, czy w klasach będzie
ta nauka właśnie prowadzona w maseczkach. Wcześniej była taka wersja, że
przemieszczać się będą tak, jak byłem wcześniej na stadionie w czasie meczu
ekstraklasy też, tam gdzie siedziałem bez maseczki, ale jak już tylko podniosłem
się i zrobiłem krok do przodu to steward kazał mi maseczkę zakładać i miałem
chodzić po obiekcie sportowym w maseczce. I nie wykluczone, że też takie
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procedury zostaną zastosowane, natomiast myślę, że musimy się wstrzymać co
najmniej do jutrzejszego dnia, kiedy to dyrektorzy dostaną konkretne wytyczne
od kuratora.
Radny Jacek Chudy: Nie pozostawmy rodziców samych sobie z dziećmi
dlatego, że powiem szczerze, ceny tych maseczek są czasami zwalające z nóg w
Łowiczu, w tym centrum handlowym, ostatnio oglądałem za 225,00 zł.
zabezpieczmy szkoły w razie takiej potrzeby, bo nie wszyscy będą mogli te
maseczki…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jak bym mógł ad vocem Ci Jacek
odpowiedzieć. W Ministerstwie 50 mln maseczek już wysłało na teren Polski,
więc poczekajmy aż dojdzie do nas ten transport, my też mamy udrożnione
pewne kanały, gdzie na przykład KGHM nam pomagał przy pewnych, czy
płynie do dezynfekcji czy jakich tam rzeczy, gdzie dostaliśmy też tam trochę
rzeczy, Orlen nam trochę pomagał, dlatego myślę, że tutaj też trochę będziemy
patrzeć na nasze finanse. Postaramy się zdobyć i środki czystości i te maseczki i
wszystko tak, jak z Urzędu Marszałkowskiego sporą ilość tych maseczek żeśmy
dostali, poczekamy aż przyjdą i na pewno to uzupełnimy. W tej chwili nie jest to
jakaś rzecz niemożliwa. No ja rozumiem, że są różne ceny, będziemy się starali
dlatego jak najmniej wydać.
Radny Jacek Chudy: Dziękuje za tą informację, bo ona uspokaja w bardzo
dużym stopniu, także serdeczne dzięki za tą informację.
Radny Krzysztof Górski: Ja jeszcze nawiąże do tej sprawy, o której przed
chwilą mówiliśmy, bo wczoraj też na Komisji Budżetu mówiliśmy, ja pytałem
się Panów Starostów jak z przygotowaniem do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego – powiedziano mi, że wszystko w porządku, a godzinę później odbyła
się Komisja Rewizyjna i wiem, że opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna.
Czy ktoś mi może powiedzieć jak w tej sytuacji, czy były rzeczywiście jakieś
zarzuty i problemy z przygotowaniem? Mam jeszcze jedno pytanie, ale najpierw
na to bym poprosił odpowiedź.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dobrze, to moja odpowiedź na to pytanie
jest bardzo prosta, ponieważ radni zażyczyli sobie procedur, jakie szkoły mają,
na co my odpowiedzieliśmy, że czekamy na tą naradę w Kuratorium, więc radni
stwierdzili, że negatywna jest opinia, jeśli idzie o właśnie tą kwestię, więc Pan,
doświadczony samorządowiec wiem, że czasami radni różnymi kierują się
podejmując decyzję. Jeszcze jedną chciałbym tutaj, bo nie odpowiedziałem co z
czerwoną strefą. W napięciu czekamy na ten dzień, tydzień temu o 14:00 była
podana ta informacja, z tego co ja wiem to do liczenia dzisiejszego, gdzie tam
chyba w województwie łódzkim chyba 39 jest tych zakażeń na ileś tam w
Polsce, no to nasze są dwa i to troszkę zmienia naszą sytuację i jesteśmy na
krawędzi. Nie wiemy w jaki sposób, no sanepid też tego nie wie, mają jakiś
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swój algorytm i z niego wynika, że jutro może być decyzja czy zostajemy w
żółte czy, że tak powiem w tamtą stronę, czyli że zostajemy w czerwonej, że
przechodzimy do czerwonej, także na dzień dzisiejszy trudno nam powiedzieć.
Oczywiście to zmienia postać rzeczy, jeśli idzie o dowóz, co nie leży w naszej
gestii, bo oczywiście nie mamy szkół podstawowych, gdzie jest obowiązkiem
gminy dowieźć uczniów, natomiast tutaj mogą pojawić się problemy i to
nauczanie hybrydowe czy nawet tak, jak na spotkaniu z dyrektorami mówiliśmy,
że jeden dzień jedna, drugi dzień druga grupa no to już muszą dyrektorzy o tym
zadecydować, bo to do różnych szkół, w niektórych jest więcej dzieci, które na
miejscu są, niektóre dojeżdżają, także to jest problem bardzo złożony i to
naprawdę dyrektorzy myślę, że nasi, Państwo przecież znacie ich, myślę że
racjonalne decyzje będą i z korzyścią dla uczniów. Ja jeszcze chciałbym jedną
rzecz powiedzieć, tym bardziej jako rodzic dziecka, które w 8 klasie jest, ja
życzyłbym sobie i tego też wymagam od dyrektorów, żeby uczniowie klas
maturalnych, czy tak jak w gminach jest uczniowie klas 8, żeby przede
wszystkim tu był nacisk położony na to, żeby jednak przeprowadzać zajęcia w
klasach, bo o ile powiedzmy to był już koniec roku – marzec, kiedy klasy
maturalne miały zdalne nauczanie, no to tutaj przed nami cały rok, gdzie
młodzież licealna czy z technikum czy też 8 klasy będą przygotowywać się do
egzaminów i wyniki egzaminów są takie, że mówią, że niestety, ta sytuacja
zaskoczyła wszystkich i ja rozumiem, że wszyscy stają na uszach i robią co się
da lepszego, natomiast no będziemy kładli nacisk, jako Zarząd, aby zajęcia dla
klas maturalnych absolutnie jak najbardziej się odbywały i będziemy sprawdzać
to.
Radny Krzysztof Górski: Dzięki.
Radny Michał Śliwiński: Ja ad vocem, bo Pan Starosta tutaj wypowiedział się,
odpowiedział Panu Krzysztofowi, jeżeli chodzi o Komisję – to nie jest widzi mi
się Komisji Rewizyjnej, że tak sami żeśmy ustalili. Pan zaczął dzisiaj Panie
Starosto, że dyrektorzy będą ustalać, ale też za zgodą organów prowadzących
szkoły, także jeżeli procedur na tą chwilę nie mieliśmy przygotowanych
żadnych, no to niech Pan nie wymaga od nas, żebyśmy zaakceptowali, że
jesteśmy przygotowani do nowego roku biorąc pod uwagę to, że mamy w
perspektywie czerwoną strefę. To tutaj organ prowadzący powinien też w jakiś
sposób wpływać na to, żebyśmy byli przygotowani na nowy rok, także nie
życzyłbym sobie, żeby Pan mówił, że to jest radnych widzi mi się, którzy
głosowali tak na Komisji Rewizyjnej, bo tak nam się widziało. Chcieliśmy
rozmawiać, chcieliśmy w piątek jeszcze spotkanie, to nie jest bez przyczyny,
takie spotkanie będzie też Komisji Rewizyjnej w poniedziałek, żebyśmy byli
przekonani, że faktycznie jesteśmy przygotowani do nowego roku szkolnego i
my, jeżeli będzie takie przygotowanie ze strony powiatu to my swoje
stanowisko bardzo chętnie zmienimy i będziemy spokojnie patrzeć, jak
rozpoczyna się nowy rok w placówkach szkół ponadgimnazjalnych.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja nie mogę zacząć tej odpowiedzi inaczej
niż tylko, jak świetnie mieć takiego radnego, który na każdy temat doskonale
doradzi i podpowie, co należy robić. Panie Michale, moja wypowiedź jest do
odsłuchania. Ja powiedziałem wyraźnie, że mamy przygotowane procedury, bo
nawet dzień wcześniej było spotkanie w CUW i Pan Dyrektor w CUW
przedstawiał…
Radny Michał Śliwiński: Bardzo chętnie odsłucham wczorajsza Komisję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Niech Pan mi da dokończyć, naprawdę, ja
Panu nie przerywałem. Pan Dyrektor przekazał, natomiast powiedziałem
wyraźnie, że to wszystko może się zmienić. Powiedziałem do Radnego
Frankiewicza, że jest tak często, że coś jest przygotowane a potem Kuratorium
w naradzie w jeden dzień przewraca wszystko do góry nogami, dlatego my nie
chcieliśmy tego pokazywać. Absolutnie nikt nie powiedział, że my nie jesteśmy
do tego przygotowani, bo jesteśmy. Czekaliśmy na ostateczne wytyczne - widzi
Pan, dzisiaj pojawiły się nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji odnośnie strefy
żółtej i czerwonej, wczoraj jak rozmawialiśmy jeszcze tych wytycznych nie
było, więc to, co byśmy pokazali nawet mając, to by okazało się być może, ja
nie wiem, bo nie mam czasu przestudiować, ale tak jak mówię, godzinę temu
dowiedziałem się o tych wytycznych, także sytuacja jest dynamiczna. Zresztą
jest, zawsze tak było, że te narady dotyczące nowego roku szkolnego były kilka
dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tak było zawsze i nie ma co się
dziwić, że taka jest sytuacja a naprawdę nie powiedziałem, że jesteśmy
nieprzygotowani, wręcz przeciwnie, mówiłem, że jesteśmy przygotowani.
Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, Pani Dyrektor Wężowska wczoraj
powiedziała, że było spotkanie z dyrektorami i mają przygotować procedury,
także niech Pan mi nie mówi, że mamy procedury. Jeżeli macie to super, tylko
trzeba było nam te procedury pokazać a nie, jeżeli Pani Dyrektor mówi, że nie
ma takich procedur, że dyrektorzy mają przygotować te procedury to my się
wstrzymaliśmy tak naprawdę za pozytywnym zaopiniowaniem przygotowania
się do nowego roku szkolnego, bo jeszcze tego przygotowania nie było i
znaleźliśmy się w środku takim, że w piątek – nie w piątek to w poniedziałek i
Komisja Rewizyjna może zmienić to zdanie. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Radny Krzysztof Górski: Teraz mam takie pytanie do Panów Starostów, ja
mieszkam w tych Zielkowicach, ale żyję Łowiczem i takie różne informacje do
mnie dotarły odnośnie przyznanych nagród ,,Anioły Rodziny”. Przyznam się, że
jak słuchałem tych ludzi, którzy mi o tym mówili, to byłem troszeczkę
zbulwersowany, ponieważ ja nie wiem czy za tym idzie gratyfikacja finansowa
czy tylko dyplom, nie wiem. Wiem, że jest wiele wieloletnich rodzin
zastępczych, które opiekują się różnego rodzaju dziećmi, bardzo często obcymi
a nagrody ,,Anioły Rodziny” dostali ludzie powiązani rodzinnie z Fundacją ,,JaTy-My”, wychowują od niewielkiego czasu wnuki swojej konkubiny i to w
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środowisku rodzin zastępczych jest bardzo źle odbierane. Nie wiem czy to było
świadome działanie, czy takie nagrody się należały, nie wiem dlaczego tylko
sam PCPR czy i wy akceptujecie takie rzeczy, nie powinno tak być. Dla mnie
powinna być taka opinia a jak zwykle zostało to odebrane w środowisku.
Wybaczcie, że to mówię, ale takie plotki, może nie plotki, ale fakty słyszałem.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy tutaj to Panu Radnemu
Górskiemu mogę powiedzieć tylko tyle, że na piśmie damy odpowiedź, bo nie
znam sprawy, tak się czasami zdarza.
Radny Krzysztof Górski: To wśród rodzin było źle odebrane.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Drugi temat jeszcze do Radnego
Śliwińskiego, naprawdę proszę odsłuchać to, co ja mówiłem na tej Komisji.
Radny Jacek Chudy: Panie Starosto, bardzo piękny kawałek drogi od
Leśniczówki do Bąkowa, został już niewielki kawałek, żeby połączyć Sobotę z
Bąkowem, żeby tam na tej drodze w końcu było bezpiecznie. Czy Panowie
rozważacie jeszcze w tym roku poszerzenie tego pasa na tym odcinku, który nie
został zmodernizowany? Byłoby naprawdę dobrze jeszcze znaleźć jakieś środki
i załatwić te kwestie tego poszerzenia dlatego, że jak wiemy przez 2, 3 lata,
kiedy ujeździ się to pobocze nie ma problemów z położeniem chodnika, Pan
Wójt zawsze deklarował chęć współpracy, pomocy, czy nasza koparką czy w
inny sposób, także rozważcie Panowie ten temat, bo bezpieczeństwo tutaj
mieszkańców jest najważniejsze a ten kawałek drogi po prostu jest bardzo,
bardzo niebezpieczny.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tutaj z przykrością odpowiem, że nie ma
takiej możliwości, żebyśmy w tym roku prowadzili tam jakieś prace. Jest
zrobiony projekt, złożony do Funduszu Dróg Samorządowych, jest możliwość
szukania jeszcze dodatkowych dotacji na również dofinansowanie Funduszu
Dróg Samorządowych.
Radny Michał Śliwiński: Ja tylko chcę zapytać co z tymi moimi drogami, które
są wokół mnie robione, bo tutaj rozmawialiśmy i chciałbym uzyskać od Pana
Starosty, czy podtrzyma to, co ustaliliśmy, że faktycznie, może nie ustaliliśmy,
co chciałem Pana Starostę poprosić, żebyśmy ten odcinek tej drogi od 92 do
wojewódzkiej tutaj na Goleńsku został nam w kawałku 200 m niedokończony,
ale z drugiej strony jest też kawałek, który jest nieposzerzony i chciałem
poprosić, żebyśmy mogli tą sprawę sfinalizować, tym bardziej, że ten odcinek
między dwoma zakrętami, Pan Starosta wie, między Goleńskiem a Niedźwiadą
jest 4,5 m drogi powiatowej łączącej dwa główne ciągi dróg, wojewódzkiej i
krajowej.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Zgadza się, ten temat będziemy
prowadzić, dlatego nie została złożona ta cała droga, ponieważ wychodziła poza
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ramy Gminy Chąśno, ale tak jak Pan dobrze zauważył, można te działki i nawet
trzeba, więc z Panią Dyrektor rozmawiałem, aby ta droga tam była
odpowiedniej szerokości została uregulowana i na taki niewielki odcinek na
pewno będę starał się, aby z Zarządem Dróg po prostu i oczywiście z Radą też,
jeżeli będzie taka możliwość przy głosowaniu też pozytywnie zagłosować, ale
tak jak mówię, Pani Dyrektor w niedługim czasie przedstawi wyliczenia ile
musimy średnio zapłacić za wykup tych działek i aby ta droga miała
odpowiednią szerokość i w przyszłym roku, jeżeli Bóg da to będziemy chcieli,
żeby ciąg został zrobiony.
Radny Michał Śliwiński: To jeszcze o ta drogę przy szkole na Wyborów, co z
tym odwodnieniem to już wiemy czy nie wiemy? Ja wiem, że Pani Dyrektor nie
ma, ale…
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, właśnie Pani Dyrektor nie było, ja
tam rozmawiałem trochę z Dyrektorem Karczem, Pani Dyrektor w dniu, kiedy
rozmawialiśmy razem no już udawała się na urlop i w poniedziałek wraca. No
nie chciałbym obiecywać, ale naprawdę w przyszłym tygodniu dam informację,
jak wróci, jak wygląda sytuacja odwodnienia, bo tam jeszcze ta droga nie
została do końca wylana, przed Wyborowem jeszcze trochę zostało, więc
ubytków… tam mieszkańcy dzwonią czy zostanie dokończona – na pewno
zostanie, ale w przyszłym tygodniu się zdzwonimy i wszystko przekażę.
Radny Aleksander Frankiewicz: Bardzo serdecznie dziękuję za tą drogę w
Gminie Zduny, w imieniu mieszkańców Gminy Zduny, przede wszystkim
Bąkowów, ale nade wszystko powstał tam newralgiczny chodnik między
Bąkowem Górnym a Dolnym, gdzie było wielkie niebezpieczeństwo, bo tam
prędkości dosyć szybkie, ze względu na położenie drogi. To powodowało, że
tam był newralgiczny i trudny moment i udało się ten chodnik zrobić za co
jestem bardzo wdzięczny w imieniu dzieci przede wszystkim, mieszkańców,
starszych osób, oni będą z tego chodnika korzystali, ale tez bardzo ważne, że
udało się ten chodniczek mimo, może nie nieuwzględniania w projekcie, ale
udało się też wyciągnąć pod szkołę, więc też za to nade wszystko dziękuje w
imieniu mieszkańców, uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowie, nauczycieli no
i pracowników. Dziękuje bardzo.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze tylko, bo wczoraj, albo
przedwczoraj Pan Radny Krzysztof się pytał o Klickiego, tam też jest taki duży
problem – była rozmowa i dyrekcja ma się zająć. Widzimy, że tam te prace kolei
postępują, natomiast ma być tak zrobione, żeby mieszkańcy nie mieli do nas, do
Powiatu, do Rady, Zarządu i PZDiT pretensji. Zostanie tak to wyrównane i
oznakowane, aby te prace mogły być przeprowadzone bez problemu i
mieszkańcy, żeby się nie denerwowali.
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Radny Krzysztof Górski: Pan Mirek Karcz już się ze mną kontaktował w
trakcie sesji.
Ad. pkt 19
Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXVII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus-Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Marek Jędrzejczak
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