PROTOKÓŁ Nr XXIX/20
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniach 28 października – 02 listopada 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
– 19
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty
Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego
za rok szkolny 2019/2020.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019
r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu łowickiego na 2021 rok.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012
r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Powiat Łowicki od Skarbu Państwa darowizny prawa
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własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4670/1, o powierzchni
0,2307 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podtrzymania
stanowiska Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr
XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
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 XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXIX Sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
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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?
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym prosił o wprowadzenie punktu –
uchwały, może powiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby na czas dłuższy do 5 lat
przekazać w zarząd droga, która w tej chwili jest kończony jej remont czy został
skończony jej remont, drogę nr 2119E odcinek Wyborów-Niedźwiada. Gmina
realizuje w tym roku inwestycje na przejętej w zarząd naszej drodze, w związku
z faktem, iż część zakresu prac objętych projektem przekazanym przez PZDiT
została zmodyfikowana przez inwestora - gminę postanowiono na czas gwarancji
oraz trwałości projektu pozostawić przedmiotowy odcinek w zarządzie gminy,
mając na celu sprawniejsze uruchomienia w przypadku ewentualnych rozmów z
wykonawcą na okoliczność przeglądów gwarancyjnych. Mamy pewną różnicę
zdań co do realizacji i zmian, które wprowadziła gmina i gmina się zdecydowała
po prostu wziąć odpowiedzialność za zmiany w umowie, za co Panu Wójtowi
dziękujemy i proszę o wprowadzenie takiego punktu w punkcie 7, czyli przed
uchwałą, którą jest ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi…”.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze inne
wnioski?
Radny Jacek Chudy: Witam wszystkich Państwa. Panie Przewodniczący, w
ubiegłym tygodniu nastąpiła nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z
panującą pandemią, Dz. U. z 2020 r. poz. 1829, która mówi, że w czerwonej
strefie konferencje są zabronione, zakazane. Czy my podlegamy temu zakazowi?
To jest jedno moje pytanie a do porządku obrad chciałem wnieść dwa punkty, w
punkcie 5: Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie poparcia
protestu rolników w sprawie zaprzestania procedowania w obecnej formie
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nowelizacji ustawy z dnia 18 września 2020 r., Dz. U. poz. 638 o ochronie
zwierząt, tzw. ,,piątki” i w punkcie 6 ,,Przyjęcie Stanowiska przez Radę Powiatu
Łowickiego w sprawie o wstrzymanie ogłoszenia opinii tzw. Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej z 22 października 2020 r., w celu
ograniczenia a właściwie może nie ograniczenia, tylko wyciszenia konfliktów
społecznych, jakie odbywają się w naszych miastach, wsiach i innych miejscach.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wnioski do
porządku obrad? Jeżeli wniosków nie ma to proszę Państwa, jeżeli chodzi o
wnioski złożone przez Pana Radnego Jacka Chudego, ja nie wiem czy Rada
Powiatu ma kompetencje, żeby takie uchwały przyjmować odnośnie, bo powiem
w ten sposób, w sprawach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia są
ostateczne, w związku z powyższym my nie mamy tutaj jakichkolwiek
możliwości realnych wpływania na te decyzje. Co do ,,piątki Kaczyńskiego”
dotyczącej zwierząt to myślę, że również my możemy jakąś wyrazić opinię w tym
zakresie, natomiast jakiekolwiek podejmowane tutaj działania nie są z naszej
strony, w związku z tym nie bardzo rozumiem sens stawiania takiego wniosku.
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, ja nie mówię, żeby w punktach,
które zgłosiłem przyjmować jakąkolwiek uchwałę, tak jak zdarzyło się to na
ostatniej sesji. Jest to tylko przyjęcie stanowiska rady powiatu a stanowiska rada
powiatu może wyrażać takie, jakie wypracuje na sesji, komisji, bądź na innych
spotkaniach.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zgodnie z zasadami to tak, my jako
rada musimy otrzymać to stanowisko, radni muszą się z tym stanowiskiem
zapoznać, żebyśmy mogli poddać to pod głosowanie. W związku z tym myślę, że
najbardziej chyba będzie zasadne zrobić teraz przerwę, przynajmniej 10minutową, żeby można było w ogóle zająć się tą sprawą.
Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ja myślę, że tutaj Radnemu
Chudemu chodzi o zajęcie stanowiska, nie uchwały i co do takiego sposobu rada
może podejmować takie stanowiska i takie stanowiska przy wprowadzaniu do
porządku obrad być myślę, że nie musi. Jeżeli będzie dyskusja, wypracujemy w
ramach dyskusji odpowiednie stanowisko to Biuro Rady sformułuje takie
stanowisko i je dopiero przyjmiemy. My jesteśmy na etapie przyjęcia,
wprowadzenia punktu do porządku obrad. Podejmowaliśmy już uchwały, w
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których odwoływaliśmy się do wiary, więc nie ma przeszkód, żebyśmy takiego
stanowiska wsparcia nie mogli przyjąć.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tego w żaden sposób nie neguję,
tylko że dla nas, jako tutaj Biuro Rady i mnie to jest to stanowisko, które się
pojawia teraz, w tym danym momencie i w związku z tym trzeba się do tego
wszystkiego przygotować, bo my najpierw, gdy cokolwiek wprowadzaliśmy to
wprowadzaliśmy na zasadzie takie, że każdy miał z radnych wiedzę dotyczącą
omawianej kwestii, w związku z tym, że jest to wprowadzenie czegoś nowego.
Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, my nie wiemy jeszcze czy w
ogóle będziemy nad tym procedować.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, tylko że widzi Pan, to nie jest
tak, że my od razu przechodzimy do tego, że uważamy to za coś nieistotnego. Ja
uważam, że warto do każdej sprawy się odnieść, w związku z tym wiedza radnych
dotycząca tego stanowiska, jakie ma przyjąć powinna być.
Radny Piotr Gołaszewski: W związku z tym, co słyszę a to są sprawy dość
poważne, proszę o pół godziny przerwy.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No ja zaproponowałem 10minutową przerwę, ale jestem w stanie przychylić się do prośby Radnego o 30minutową przerwę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:20 ogłosił przerwę w
obradach XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:50 wznowił obrady
XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady. Proszę radnych
o zajmowanie miejsc. Chciałbym się zwrócić do Radnego Jacka Chudego, czy
mnie słyszy?
Radny Jacek Chudy: Tak Panie Przewodniczący, słyszę Pana bardzo dobrze.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Mam taka prośbę do Pana, ponieważ
otrzymałem stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w stosunku do tej ,,piątki
Kaczyńskiego”, natomiast nie mam stanowiska w sprawie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego.
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Radny Jacek Chudy: Znaczy ja to przesłałem w komplecie na Biura Rady
Powiatu, także powinno do Pana Przewodniczącego dotrzeć.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W tej chwili mam tylko stanowisko,
jeżeli chodzi o ,,piątkę Kaczyńskiego”.
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, rozmawiałem telefonicznie z Panią
Wiolą, Pani Wiola potwierdziła, że to stanowisko drugie, o które wnioskowałem
w punkcie 6 też dotarło.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Już mamy, już w tej chwili mamy.
Panie Radny, skoro do nas dotarło w tej chwili to będzie to procedowane.
Radny Jacek Chudy: Dobrze, dziękuję Panie Przewodniczący bardzo uprzejmie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jak tylko dotrze do mnie to pismo
to ja rozpoczynam już obrady, bo troszkę nam się to przeciągnęło.
Radny Jacek Chudy: Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tylko moja prośba jest do Państwa
odnośnie takiego rodzaju takich działań, żebyśmy jednak wcześniej byli
informowani, bowiem w tym momencie radni powinni mieć możliwość
zapoznania się. Tutaj mam prośbę z Biura Rady o 5 minut przerwy.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:55 ogłosił przerwę w
obradach XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 wznowił obrady
XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady. Przepraszam, że
ta przerwa nam się troszeczkę przeciągnęła, ale pojawiły się te wnioski, jeżeli
chodzi o głosowanie do wprowadzenia na dzisiejszą nasza sesję. Ja tu już
wspomniałem przerywając poprzednio, że moja prośba na przyszłość jest taka,
żeby jednak Radę informować. My powinniśmy się do tego przygotować z punktu
widzenia takiego procedowania później, ale ponieważ to jest taka sytuacja
wyjątkowa, mam nadzieję, że w przyszłości będziemy informowani, żebyśmy się
do tego po prostu przygotowali.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem
do porządku obrad w punkcie 7 punktu: ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatową Nr 2119E
Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek Wyborów-Niedźwiada w granicach
administracyjnych Gminy Łowicz. /Zał. Nr 3/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 7 punkt: Rozpatrzenie projektu
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia
zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatową Nr
2119E Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek Wyborów-Niedźwiada w
granicach administracyjnych Gminy Łowicz.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem
do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie o wstrzymanie ogłoszenia opinii tzw. Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej z 22 października 2020 r.
/Zał. Nr 4/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
–8
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–0
Nie wprowadzili do porządku obrad w punkcie 6 punktu: Przyjęcie Stanowiska
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie o wstrzymanie ogłoszenia opinii tzw.
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej z 22 października
2020 r.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przystępujemy do kolejnego
głosowania, tym razem o wprowadzenie do porządku obrad Stanowiska Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie ,,piątki dla zwierząt”.
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ja tylko mam
pytanie, w którym punkcie mamy wprowadzić, bo to jest głosowanie…
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Już informuje, po wolnych
wnioskach, to jest punkt 19. Nie, przepraszam, to jest wtedy punkt 20. Czy są
jeszcze pytania do tego stanowiska? Głosujemy Stanowisko w sprawie piątki
Kaczyńskiego, ,,piątki dla zwierząt”.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, głosujemy
wprowadzenie do porządku obrad?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak jest, głosujemy wprowadzenie
do porządku obrad Stanowiska Rady w sprawie ,,piątki dla zwierząt”, w punkcie
20 ta sprawa będzie omawiana. Myślę, że w tej chwili mamy już wszystko jasne.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem
do porządku obrad w punkcie 20 punktu: Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie poparcia protestu rolników w sprawie zaprzestania
procedowania w obecnej formie nowelizacji ustawy z dnia 18 września 2020 r.
Dz. U. poz. 638 o ochronie zwierząt, tzw. ,,piątki”. /Zał. Nr 5/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 20 punkt: Przyjęcie Stanowiska Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie poparcia protestu rolników w sprawie
zaprzestania procedowania w obecnej formie nowelizacji ustawy z dnia 18
września 2020 r. Dz. U. poz. 638 o ochronie zwierząt, tzw. ,,piątki”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty
Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
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6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego
za rok szkolny 2019/2020.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatową Nr 2119E
Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek Wyborów-Niedźwiada w
granicach administracyjnych Gminy Łowicz.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019
r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu łowickiego na 2021 rok.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012
r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Powiat Łowicki od Skarbu Państwa darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4670/1, o powierzchni
0,2307 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podtrzymania
stanowiska Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr
XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020
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roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
16.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.
17.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
18.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z
działalności w okresie między sesjami.
19.Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
20.Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie poparcia
protestu rolników w sprawie zaprzestania procedowania w obecnej
formie nowelizacji ustawy z dnia 18 września 2020 r. Dz. U. poz. 638 o
ochronie zwierząt, tzw. ,,piątki”.
21.Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXVIII
Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do
protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.
Radny Zbigniew Kuczyński: Panie Przewodniczący, mam takie pytanie – czy
jeżeli wprowadziliśmy zmianę w porządku obrad to czy cały porządek nie
powinniśmy przegłosować?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie.
Radny Zbigniew Kuczyński: Nie musimy?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ma takiego obowiązku.
Radny Zbigniew Kuczyński: Ciekawe. No dobra.
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Ad. pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty
Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił informację nt.
oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu RPŁ. /Zał. Nr 6/
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek przedstawił informacje nt. oświadczeń
majątkowych złożonych Staroście Łowickiemu. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok
szkolny 2019/2020.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2019/2020.
/Zał. Nr 8/
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządu droga powiatową Nr 2119E Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada
odcinek Wyborów-Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy
Łowicz.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatową Nr 2119E
Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek Wyborów-Niedźwiada w granicach
administracyjnych Gminy Łowicz.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia
zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu droga powiatową Nr
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2119E Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek Wyborów-Niedźwiada w
granicach administracyjnych Gminy Łowicz. /Zał. Nr 9/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/212/2020 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/77/2019
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu droga powiatową Nr 2119E Pniewo-Wiskienica-Niedźwiada odcinek
Wyborów-Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.
/Zał. Nr 10/
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja przyjrzałem się
troszeczkę bliżej, nie ukrywam przed komisjami nie miałem zbytnio czasu
przejrzeć ten program i mam takie pytanko odnośnie paragrafu, rozdziału 6,
paragrafu 6, to są jakie zadania obejmują poszczególne działy i w punkcie 5 mamy
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i tam zwróciłem uwagę, że
bardzo duży nacisk kładziemy wyłącznie na dzieci i młodzież, tak jak tylko byśmy
skupiali się na Szkolnym Związku Sportowym, na tej rywalizacji międzyszkolnej,
podstawowej czy ponadpodstawowej a nie mamy tak nic praktycznie zawarte,
jeśli chodzi o to zawodnictwo na poziomie np. LZS-ów, tak, Ludowe Zespołu
Sportowe, tam gdzie również seniorzy występują. Są to zadania rekreacyjne, są
to szkolnictwo jest również, mamy igrzyska czy to powiatowe czy wojewódzkie,
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ogólnopolskie, gdzie również na tym szczeblu są seniorzy, czyli te osoby powyżej
18 roku życia, które występują. Czy to nam nie będzie komplikowało w jakiś
sposób wsparcia dla takich…
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: Może powiem tak,
projekt Rocznego Programu Współpracy zgodnie z zapisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był poddany konsultacjom, w
których mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe. Te konsultacje trwały 10
dni, nikt tutaj nie zgłosił uwag ani też jakichś sugestii, co do rozszerzenia zapisów
w poszczególnych zakresach. Natomiast myślę, że jeśli tutaj padła kwestia LZSów i nawet tych osób po 18 roku życia to jak najbardziej te zapisy, które mamy
nie blokują tym organizacjom możliwości składania ofert.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Mam rozumieć, że ten
Program jest praktycznie tożsamy z Programem z ubiegłego roku?
Główny Specjalista w Wydziale OR Joanna Idzikowska: Tak, dokładnie tak.
Jeśli chodzi o zakresy to tak.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: No to tutaj już nie mam
żadnych więcej pytań. Dziękuję.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 11/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/213/2020 RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 12/
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Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30
października 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
Radny Michał Śliwiński: Tak, wcześniej nie mieliśmy żadnego problemu, nie
było pandemii a teraz zdarzają się sytuacje, że faktycznie jak ,,Słoneczko” nam
wylatuje to mamy problem tak i czy w jakiś sposób inny można to było awaryjnie
na przykład jakąś aptekę mamy domówioną, że jeżeli ,,Słoneczko” nie będzie
działało to inna apteka przejmie jego dyżury czy będziemy tak w dalszym ciągu…
Wiem, że nie wszyscy aptekarze chcą te godziny nocne brać, bo to jest
przyzwyczajenie, że wszyscy jeździmy do ,,Słoneczka” i czy jakiś wariant taki,
że jak będzie problem znowu z koronawirusem w ,,Słoneczku” to ktoś nam,
dogadane mamy, że ktoś nam ten dyżur poprowadzi?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak, ja chciałam tutaj taką
informację przekazać, że sytuacja dotycząca pracy aptek na terenie Powiatu
Łowickiego w sytuacji, kiedy jest zwiększająca się ilość zachorowań powtórzyła
się z miesiąca marca w tym roku w miesiącu również październiku. Apteka
,,Słoneczko” przekazała nam informację o niemożności pełnienia, ale dyżurów
nocnych tylko, właśnie ze względu na brak odpowiedniej ilości osób. Niestety
wobec podjętych działań i wystosowanego apelu do naszych łowickich aptek,
których jest 17, nie udało się ustalić grafiku zastępczego harmonogramu dyżurów
nocnych aptek. Z 17 aptek, które funkcjonują na terenie naszego miasta Łowicza
tylko 7 wyraziło wolę i była to niewystarczająca ilość, aby zabezpieczyć
codzienny nocny dyżur. Wobec tego faktu jesteśmy właśnie bez funkcjonującej
apteki w godzinach nocnych. Następnym działaniem moim było skierowanie
ponownie apelu i zastępczego takie harmonogramu pracy aptek w miesiącu
listopadzie, jestem w trakcie zbierania odpowiedzi od aptek. Jeżeli uda się
uzyskać potwierdzenie od wszystkich aptek to będziemy mogli ten harmonogram
nocnych dyżurów uruchomić. Ale to trzeba jeszcze poczekać, bo do dnia
dzisiejszego spływają mi informacje. Dziękuje serdecznie.
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Radny Michał Śliwiński: Pewnie źle patrzę, ale patrzę w ten załącznik i właśnie
nie dopatrzyłem się tego całonocnego dyżuru. Rozumiem, że jest ten problem z
dyżurem i na tym załączniku na miesiąc październik w ogóle dyżuru tak, dobrze
zrozumiałem Panią Dyrektor?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Znaczy tak, chciałam uzupełnić
tutaj wypowiedź, że naszą apteka główną do pełnienia dyżurów nocnych była
apteka ,,Słoneczko” i w ramach załącznika numer 2 wskazane są alternatywne
apteki, które powinny w momencie, kiedy apteka ,,Słoneczko” nie będzie mogła
pełnić dyżurów, przejąć te dyżury zgodnie o czym mówi prawo farmaceutyczne,
ale wtedy apteka wskazana według harmonogramu to apteka ,,Hibiskus” niestety
nie podjęła tego dyżuru, który wynika z tego alternatywnego dyżuru. Nawet nie
otrzymałam żadnej informacji od nich, że oni nie będą podejmowali, nawet nie
otrzymałam żadnej odpowiedzi od nich, że zastosują się do zapisów uchwały.
Radny Michał Śliwiński: Bo nie możemy narzucić im tego, to jest ich dobra
wola, tak?
Radny Jerzy Wolski: Możemy prosić.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Pani Dyrektor, Pan Radny zapytał czy
możemy na nich wpłynąć. Proszę odpowiedzieć.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Rada Powiatu ustala w drodze
uchwały harmonogram pracy aptek. Absolutnie nie mamy żadnej mocy
sprawczej, żeby zmusić kogokolwiek do podjęcia dyżuru.
Radny Michał Śliwiński: My akceptujemy harmonogram, który jest dogadany
już z aptekami, nie możemy wymusić na kimś tak.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak jest.
Radny Krzysztof Górski: Ja tylko słówko, no skoro jest taka niemoc i
rzeczywiście mamy wolny rynek to czy jest orientacja do kiedy potrwa ta
sytuacja? No bo skoro harmonogram jest do końca października a to jest tydzień,
to czy w listopadzie już będzie normalnie funkcjonowała apteka z nocnymi
dyżurami czy nie?
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Nie. Wobec informacji przekazanej
przez aptekę ,,Słoneczko”, apteka ,,Słoneczko” zgłosiła, że do końca roku nie
może pełnić tych dyżurów nocnych. Była pierwotnie ustalona tabela z praca aptek
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w przeciągu dwóch tygodni października, która no niestety nie została wdrożona,
a teraz uruchomiłam prace dotyczące opracowania harmonogramu dyżurów
nocnych w listopadzie. Do dzisiaj apteki mają mi przekazać informację czy
zaakceptują pracę we wskazanych… także wiem, że część aptek już przesłało
informację, ale musze poczekać aż większość aptek mi przekaże te dane.
Radny Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo.
Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym podzielić się tylko może taką nie sugestią.
Słuchajcie, to jest wolny zawód, ja też uprawiam zawód lekarza weterynarii, mam
swoją prywatną praktykę weterynaryjną, ale my jesteśmy wszyscy, którzy
uprawiamy ten zawód zobligowani być w izbach lekarsko-weterynaryjnych i tam
jest taki zapis, każdy już od ponad 20 lat jest punkt weterynaryjny, gabinet
weterynaryjny, jest przychodnia, klinika – taki maja status i jeśli zgłosisz, że masz
przychodnię to obligo, obowiązkowo masz 24-godzinną pracę. Jeśli masz tylko
gabinecik, masz tylko punkt – możesz sobie pracować do 15:00, 18:00, nikt cię
nie zmusi, ani wójt, że w nocy nie przyjmujesz, ale jeśli jest, ja nie wiem jak tutaj
jest z aptekami, być może, że tutaj gdzieś jest jakaś luka, ale u nas w weterynarii,
jeśli ja zgłosiłem, że mam przychodnię, to z automatu 24/h jestem pod telefonem.
Tak to wygląda, to tylko się dzielę powiedzmy z własnego podwórka jak to jest
zorganizowane.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No tutaj nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że powinny być zagwarantowane, no bo mówimy o sprawach
związanych ze zdrowiem ludzi, w związku z tym nie powinno tutaj być pod tym
względem takiej sytuacji.
Radny Piotr Gołaszewski: Ja jeszcze może wspomnę, że w czasie ostatnim, jak
Państwo obserwują może nasze życie publiczne, ta uchwała w sejmie –
procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty i wynika z tego, że tej ustawy de
facto nie ma z tego, co się orientuję. Jak ona będzie to pewnie takie zmiany jak
mówi Pan Radny także będą w tej ustawie zapisane.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XVI/129/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
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pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego
na 2020 rok. /Zał. Nr 13/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/214/2020 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
łowickiego na 2021 rok.
Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.
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 określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.
/Zał. Nr 15/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/215/2020 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na
2021 rok. /Zał. Nr 16/
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Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej 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
zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31
października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący mam takie pytanie, czy w
sprawie w ogóle tego, co się dzieje w szpitalu to w sprawach różnych czy można
w tym punkcie zadać pytanie?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że w sprawach różnych.
Radny Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuję.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 17/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Michalak/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/216/2020 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 18/
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Powiat Łowicki od Skarbu Państwa darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4670/1, o powierzchni 0,2307
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ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7.
Główny Specjalista w Biurze GN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od
Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości położonej w
Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
4670/1, o powierzchni 0,2307 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7.
Radny Michał Śliwiński: Ja w dalszym ciągu mam teraz takie pytanie do Pani
Kasińskiej: czy jeżeli Miasto Łowicz wystąpiłoby do Skarbu Państwa z
pozyskaniem tej działki na taki cel właśnie jak reprezentował Powiat, też miałoby
szansę otrzymać tą działkę?
Główny Specjalista w Biurze GN Anna Kasińska: Znaczy obrót
nieruchomościami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego jest
przewidywany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Miasto Łowicz
również jest jednostką, Gmina Miasto Łowicz jest jednostką samorządu
terytorialnego.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, ja oczywiście będę głosował
za przyjęciem tej uchwały, projektu uchwały, natomiast na Komisji
Gospodarczej, gdy Radny Śliwiński z naszym Starostą mieli różne zdania, no bo
przekazanie za darmo przez Wojewodę no to myślę niemądrym byłoby głosować
przeciw, natomiast ja po Komisji Gospodarczej dokładnie przyjrzałem się
terenowi i sprawie. Rozmawiałem z Prezesem, z człowiekiem, który jest dobrym
fachowcem w dziedzinie ciepłownictwa i poprzedni Zarząd, kiedy Prezesem był
jeszcze fachowiec a nie nominat polityczny były robione już badania gruntu na
tym terenie. Tam nie ma wód geotermalnych i jeżeli byłyby wybierane to będzie
to nieopłacalne. Ja nie wiem jakie są przyczyny prawdziwe, bo rzeczywiście nie
będzie tam przydatności do czerpania wód, natomiast skoro to jest nieodpłatne
przekazanie terenu i powiększenie naszych zasobów, no jako radny oczywiście
będę dwoma rękoma głosował za, ale mówię, zbadałem teren, przyjrzałem się,
byłem tam na miejscu, rozmawiałem z fachowcami i może dobrze by było inną
motywację wymyśleć, bo rzeczywiście tam w tym miejscu wód geotermalnych
na dobrej głębokości, dobrej temperaturze nie ma. Dziękuję bardzo.
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Radny Jerzy Wolski: Ja też byłem po tej burzliwej debacie na Komisji
Gospodarczej i też takie mam przemyślenia jak mój poprzedni kolega Krzysztof
Górski. Pewnie, że darowanemu koniowi się w zęby na zagląda, ale dla mnie
darowizna, jeśli ja otrzymuje darowiznę powiedzmy tysiąc złotych to nikt mi nie
będzie mówił na co te tysiąc złotych jest namaszczone, także tutaj troszkę
niepoważnie jesteśmy jako Rada traktowani. Otrzymujemy darowiznę, ale pod
warunkiem, no więc troszkę to jest takie… Jesteśmy poważnymi ludźmi i chyba
tutaj to nacelowanie, nakierowanie myślę, że w tej uchwale jest niepotrzebne.
Pewnie, że to, co Krzysztof powiedział, oczywiście będę za, jest to darowizna, ale
jeśli mamy być okiełznani, że nie możemy myśleć inaczej niż Pan, który nam daje
tą darowiznę to troszkę jest nie powiem, że nieprzyzwoite, ale to jest niepoważne.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj wyjaśnienie krótkie,
ja poprosiłem Radnego Michała Śliwińskiego o zabranie głosu, bo podnosił rękę
poprzednio a miałem do wyboru dwie osoby i…
Radny Michał Śliwiński: Ale wycofałem się Panie Przewodniczący. Krzysztof
poruszył ten temat, także już…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy prosiłbym jednak doświadczonego
samorządowca, naszego Radnego Krzysztofa Górskiego o nie robienie takich
niestosownych porównań czy ktoś tam był dobry, czy ktoś tam był nominatem,
bo raczej obecny Prezes zbiera dobre recenzje, ja wiem o tym. To jest pierwsza
sprawa, druga sprawa – byliśmy w Narodowym Funduszu, byliśmy z Sekretarzem
Marcinem Plutą i rozmawialiśmy i to będzie słowo przeciwko słowu, ale jak my
się przygotujemy i złożymy ten wniosek to ten wniosek może zostać rozpatrzony
tylko wtedy, kiedy okaże się czy były tam robione te badania czy nie. My wiemy,
że nie było tych badań robionych, więc no Panie Radny, doświadczony
samorządowcu jednak może warto gdzieś w jakichś źródłach spojrzeć, bo my
byliśmy u źródła, czyli w Narodowym Funduszu i urzędnicy, którzy zajmują się
tym tematem powiedzieli naprawdę, że w tym miejscy na pewno nie było żadnego
odwiertu robionego.
Radny Krzysztof Górski: Ja mam prośbę do doświadczonego Starosty, żeby nie
w ten sposób do mnie się odzywał. Ja wiem co mówię i gdybym nie rozmawiał z
kimś to nie używałbym tych słów. Dziękuje bardzo.
Radny Michał Śliwiński: Mylimy pojęcia. Dlaczego to będzie odwiert GT2? Bo
już mamy tutaj w okolicach Łowicza ten odwiert, on był stosowany przy
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poszukiwaniu ropy i tutaj na podstawie tego teraz z tego co rozumiem Pan
Starosta mówi to będziemy też poszukiwać wody geotermalnej, dlatego jest to
GT2, bo jest dofinansowanie na próbne odwierty, żeby sprawdzić, czy faktycznie
tą wodę mamy u nas czy nie, tylko ja w dalszym ciągu mówię czy to jest nasze
zadanie, powiatu. To nie jest zadanie powiatu, bo wiemy o tym, że licząc się z
tym, że dostaliśmy te 25 arów działki, no to trzeba, jeżeli będziemy się ubiegać
na dofinansowanie do tego odwiertu no to trzeba też pomyśleć, że będziemy
musieli wyłożyć na to pieniądze dodatkowe w budżecie, bo to nie jest tak, że na
wszystko dostaniemy tak, bo to jest pewne nawet czy przygotowanie projektu,
wniosku, to też jest… akurat ZEC dysponuje dokumentami, które były
przygotowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, także tutaj to
wszystko jest, tylko czy to jest zadanie nasze powiatu. Bo trzeba wziąć pod uwagę
to, że pozyskamy jakieś środki, ale własne też będziemy musieli jakieś wrzucić i
tu nie ma dwóch zdań, że to będzie wszystko darmo, tak. Dziękuję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Po wymianie zdań na Komisji obiecałem
sobie, że nie będę, ale powtórzę to co powiedziałem na Komisji. My chyba
pokazaliśmy już w jaki sposób podchodzimy do spraw inwestycyjnych i robimy
wszystko, aby pozyskać maksymalną liczbę środków do działań związanych z
inwestycjami i tak też będzie w tym przypadku, że Narodowy Fundusz będzie z
nami rozmawiał pod warunkiem, że będziemy mieli działkę. My tą działkę
przejmujemy. Jeżeli domówimy się z Narodowym Funduszem na temat kosztów
to na pewno Państwa o tym poinformujemy i poinformujemy jak my widzimy to
finansowanie tej inwestycji, bo widzimy to z kilku źródeł, jest kilka możliwości
finansowania i powtórzę to, co mówiłem na Komisji, rozszerzę, bo umknęła mi
jedna sprawa: to jest po pierwsze Narodowy Fundusz, po drugie Spółka
Geotermia Polska, podlega pod Narodowy Fundusz, ale to jest inna instytucja, no
i jest jeszcze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, o tym nie wspomniałem
na Komisji, ale wydawało mi się to oczywiste, który ma większościowy pakiet w
ZEC-u. I w momencie, kiedy będziemy wiedzieli jak będzie skonstruowane
finansowanie tej inwestycji to wtedy podejmiemy decyzję. Na razie, żeby zacząć
rozmawiać potrzebowaliśmy działki.
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 przyjęcie przez Powiat Łowicki od
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Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości położonej w
Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
4670/1, o powierzchni 0,2307 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7. /Zał. Nr 19/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny J. Michalak/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/217/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Powiat Łowicki od Skarbu Państwa darowizny prawa własności
nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka 4670/1, o powierzchni 0,2307 ha, dla której w
Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr
LD1O/00000605/7. /Zał. Nr 20/
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia
2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2020.
Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia
zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Uchwała porządkuje
finanse PFRON-u i jest związana z tym, że PUP przekazał do PCPR-u kwotę 80
tys. zł niewykorzystaną na działania dla niepełnosprawnych. Poza tym jeszcze są
oszczędności w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, ponieważ osoby
niepełnosprawne ze względu na COVID rezygnują z udziału w turnusach i
niewielkie pieniądze na sport i kulturę i te pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć
na zadania, które są jeszcze do wykonania w tym roku i osoby niepełnosprawne
mogłyby skorzystać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że na Komisji Zdrowia, jak
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przedstawiałam tą uchwałę, to tutaj się wkradła taka omyłka pisarska i w
paragrafie pierwszym powołano się na wadliwy numer uchwały. Ta pomyłka
została skorygowana i już na Komisji Budżetu było prawidłowo i ta uchwała,
którą teraz prezentuję też jest prawidłowo przygotowana.
Radny Piotr Gołaszewski: Ja może jeszcze dopowiem, że w tej uchwale, w
sprawie tej uchwały spotykała się, aczkolwiek zaocznie, Społeczna Rada Osób
Niepełnosprawnych, bodajże 2 tygodnie temu, nie pamiętam. Oczywiście opinia
Rady była pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia
zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. /Zał. Nr 21/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecna B. Kołodziejczyk/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/218/2020 RPŁ w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2020. /Zał. Nr 22/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podtrzymania stanowiska
Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu.
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Frankiewicz
przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie podtrzymania stanowiska Rady
Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łowickiego
wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. /Zał. Nr 23/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny K. Figat/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/219/2020 RPŁ w sprawie podtrzymania stanowiska
Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
/Zał. Nr 24/
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
/Zał. Nr 25/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 19

24

Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/220/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 26/
Ad. pkt 16
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.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz 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.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
/Zał. Nr 27/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIX/221/2020 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 20202023. /Zał. Nr 28/
Ad. pkt 17
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami. /Zał. Nr 29/
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawozdanie zostało Państwu Radnym
dostarczone, czy są pytania?
Radny Krzysztof Górski: Ja tak, oczywiście czytałem to sprawozdanie i mam
takie pytanie: czy warto w sprawozdaniu pisać o sprawach kadrowych, ponieważ
tak, więcej dowiadujemy się z mediów niż z tego sprawozdania, w pierwszym
punkcie dotyczącym spraw kadrowych, natomiast odnośnie powołania dyrektora
PCPR-u i konkursu, ja mam przed sobą zarządzenie dotyczące tego powołania,
pomijam, że na jednej ze stron są błędy, ale problem polega na tym, że tu bardzo
dziwne układy zaczynają funkcjonować. Ja wiem, że jest to możliwe prawnie, ale
co to będzie za Dyrektor PCPR-u, bo czytałem to w BIP-ie, boi się podać swoich
danych osobowych. Nie rozumiem tego. Ja uważam, że jeżeli tak mają być
podawane sprawy kadrowe, gdzie wiemy więcej z mediów niż ze sprawozdania
to lepiej przynajmniej dla mnie to nie powinno mieć miejsca. Dziękuję bardzo.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jestem
przewodniczącym komisji i chciałbym tylko przekazać Państwu informację, że w
tej chwili na najbliższym zarządzie Zarząd będzie podejmował decyzje,
przekazałem informację jakie jest stanowisko komisji, przeszła jedna
kandydatura, ze względu na RODO nazwiska oczywiście nie podaję i jak mówię
Zarząd podejmie decyzję. Dziękuję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja pragnę tylko powiedzieć, że po pierwsze
jeśli idzie o formę sprawozdania no to ona się nie zmieniła od wielu, wielu lat.
Jeśli zaś idzie o niepodawanie danych osobowych jedna z osób, która
uczestniczyła w tym konkursie zastrzegła sobie, żeby nie podawać żadnych
informacji nikomu, nie tylko mediom, zresztą to chyba mogę powiedzieć, że ta
osoba zrezygnowała ostatecznie z kandydowania. My nic tutaj nie ukrywamy i
działamy zgodnie z prawem.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze Szanowni Państwo, jeżeli są
jakiekolwiek pytania to na wszystkie odpowiemy. Prosiliśmy Biuro Rady, żeby
w niektórych miejscach oczywiście było to sprawozdanie bardziej rozszerzone i
jak ja teraz czytam na pewno jest rozszerzone. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania to
jak najbardziej odpowiemy za całą pracę przez ostatni miesiąc, nie mamy nic do
ukrycia. Dziękuję.
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Ad. pkt 18
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w
okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 10 października uczestniczyłem w
spotkaniu informacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia RODAK, 11
października uczestniczyłem w XX Dniu Papieskim, 11 października brałem
udział na Starym Rynku w odsłonięciu Gwiozd Łowickich 2020, 23 października
brałem udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska a 26 października w posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Ad. pkt 19
Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Radny Krzysztof Górski: Ja tradycyjnie będę chciał się pytać o nasz szpital i
przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć czy jest już jakaś decyzja odnośnie
tego COVID-u w naszym szpitalu, czy to będzie w oddziale chirurgii czy w
Stanisławowie? Czy są jakieś ustalenia i czy cokolwiek wiadomo na ten temat?
Poza tym chciałbym się dowiedzieć czy można powiedzieć coś na temat stanu
zdrowia lekarzy w naszym szpitalu, bo wiem, że niektóre osoby są dość poważnie
chore i dość długo, no i trzecie najtrudniejsze pytanie, czy wiadomo coś odnośnie
zastępcy dyrektora, bo w tej sytuacji, gdy Pani Dyrektor została sama, to
rzeczywiście tylko jej współczuć w takim okresie pracy.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, zacznę od tego, że na dzień
dzisiejszy na oddziale chirurgii zostało stworzonych 17 łóżek, sytuacja jest
delikatnie powiem trudna ze względu na ilość osób, które są z potwierdzonym
wynikiem i teraz już nawet w łowickim szpitalu oczekują na przyjęcie. Na chwile
obecna 15 osób na tych łóżkach covidowych przebywa, natomiast na izbie przyjęć
mamy już, znaczy w takiej strefie jakby izolacji mamy już kilka osób też do
przyjęcia, więc jakby jak dyrektor szpitala podejmie decyzję dalej, wygląda to
tak. Natomiast są 2 osoby pod respiratorem, zostają nam wolne jeszcze dwa
respiratory do użycia. Kadra ze Stanisławowa również będzie wspierać
funkcjonowanie naszego szpitala, jednak część osób ma dość poważne objawy i
nie może pracować. Natomiast jeżeli chodzi o oddziały w naszym szpitalu to
oddział wewnętrzny przyjmuje pacjentów, tam jest obłożenie na dość dużym
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jakby poziomie, to jest 30 łóżek, oddział ginekologiczny przyjmuje, oddział
pediatryczny również, jednak będzie to tak naprawdę tydzień, który w Polsce
pokaże czy wytrzymamy, czy służba zdrowia w Polsce wytrzyma, tak jak
patrzymy to po państwach w całej Europie, czyli jakby ja tutaj odbiegam też o
rozmowie jakiejkolwiek tam polityce, tylko po prostu jest tak podobnie w całej
Europie, widzimy to, dlatego też jakby musimy bardzo spokojnie do tego tematu
podchodzić, bo wiemy już jaka jest atmosfera ze względu na to, że jakby niektórzy
lekarze niestety z łowickiego szpitala też są chorzy, niektórzy z nich są w stanie
niezadowalającym, nie mogę mówić w jakim kto, ale powiedzmy te osoby, które
zostały wyłączone z oddziału chirurgicznego, z oddziału wewnętrznego,
ginekologicznego poprzechodziły dość ciężko chorobę, także i dodatkowe
gałęzie, jak transport medyczny, były leczone też w szpitalu w Łodzi i dlatego też
jest to trudna sytuacja, jednak współpraca w szpitalu jest odpowiednia na ten czas
i jakby wspieramy, rozmawiamy z lekarzami. No tak naprawdę nic więcej w tym
momencie nie możemy zrobić, także jakby wiemy o tym, że Pani Dyrektor
prowadzi rozmowy co do zastępcy dyrektora, Zarząd również ją w tym wspiera.
Jednak podjęcie takiej decyzji w takim momencie na pewno jest trudną decyzją
dla osoby, która miałaby się podjąć, więc też to rozumiemy. Jeżeli są pytania to
proszę.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, do Pana Piotra Malczyka, tutaj padło hasło:
Stanisławów. Właśnie miałem o Stanisławów zapytać, bo bardzo dużo było
zamieszania wokół Stanisławowa, były tam pewne plany Wojewody, potem z
tych planów zaniechano, z tego co wiem tam poważny bunt się wręcz na statku
zrobił w Stanisławowie, także podał się do dymisji nie tylko Dyrektor Grabowski.
Proszę skomentować co miało być w Stanisławowie, dlaczego nie zaszło i
dlaczego też tam dymisje poleciały.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak, o żadnych dymisjach nie wiem,
Pani Dyrektor mi nie przekazywała i jakby to nie są dymisje, tylko zwolnienia
lekarskie ze względu na to, że osoby są z informacji, które dostaliśmy chore na
COVID. Natomiast Pani Kierownik ma kontrakt do końca roku, nikt nam nie
składał jakby tutaj takich informacji. Jeżeli chodzi o kadrę pielęgniarską to były
takie informacje, że powiedzmy są duże obawy, natomiast ja do tego podchodzę
też w ten sposób, że wszyscy mają te obawy i jakby nie będę się odnosił do tego
czy na przykład ktoś się obawia i jakby nie będzie wspierał pomocy lekarskiej.
To jakby już zostawiam do rozwagi Pani Dyrektor, natomiast uważamy, że
personel medyczny w tym momencie powinien jak najbardziej wspierać siebie
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nawzajem i też o to jakby prosimy. Ja także dlatego też sygnalizowałem
niektórym osobom, że jednak to wsparcie w tym momencie jest bardzo ważne, po
prostu wybraliśmy taki zawód. Natomiast ja więcej, dalej nie będę się wywodził
na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o Stanisławów to wygląda sytuacja tak, że
Pan Wojewoda, to co było powtarzane na komisjach, 9 października jakby podjął
decyzję, aby w łowickim szpitalu stworzyć łóżka izolacyjne, natomiast w
następnym piśmie z połowy października wybrał Stanisławów, aby tam stworzyć
40 łóżek, 40 łóżek dla chorych na COVID. Sygnalizowaliśmy tutaj w Zarządzaniu
Kryzysowym Urzędu Wojewódzkiego o jakby różnych problemach, jeżeli chodzi
o łączność, Pani Dyrektor również to sygnalizowała i Pan Wojewoda przychylił
się do tych sugestii i jakby wrócił do poprzedniej decyzji, gdzie szpital ma
stworzyć 17 łóżek izolacyjnych. Ja tutaj więcej nie widzę chyba jakby tematu, ale
proszę oczywiście, na wszystkie pytania odpowiem.
Radny Jerzy Wolski: Wracając do tego Stanisławowa, tam chyba to zamieszanie
jednak nie było potrzebne, bo z tego co wiem, a wiem doskonale, po paru
tygodniach pobytu ludzi wysłano do domu i jest olbrzymie niezadowolenie, także
to bardzo, chyba nie powinno dojść do takiej sytuacji, że ludzi chorych, którzy
poszli tam na turnus a po 5-6 dniach dyskretnie ich oddano do domu, tak. To jest
takie niesmaczne trochę w tym wszystkim.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: To już tutaj te sugestie pozostawiam też
jakby Panu, jeżeli Pan tak uważa…
Radny Jerzy Wolski: To komentarz z drugiej strony, że wielu ludzi właśnie
musiało wrócić do domu z racji właśnie na to zamieszanie, także to są słowa ludzi
których miałem okazję spotkać w terenie, że tak powiem.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc krótko odpowiem Szanowni
Państwo, że teraz nam zależy na ratowaniu życia a nie na ratowaniu jakby, znaczy
jakby na rehabilitacji tak, bo rehabilitacja to nie jest ratowanie życia i ja
rozumiem, że te osoby mogły poczuć się, bo też tam byłem wiele razy podczas
poprzedniego tygodnia, no i rozumiem, bo to osoby były jednak też starsze i
mogły poczuć się w tym przypadku jakby źle, natomiast zależy nam na ratowaniu
życia i dlatego jakby to jest moja odpowiedź, że tamte tematy mogą poczekać.
Musimy teraz ratować życie.
Radny Krystian Cipiński: Mam pytanie o liczbę respiratorów, jakimi dysponuje
szpital łowicki. Moją intencją jest rozwarstwienie ile mamy respiratorów takich,
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które faktycznie mogą funkcjonować stale przy łóżku a ile jest respiratorów tzw.
transportowych, bo okazuje się, że do wspólnej puli Rząd wrzuca właśnie oba
rodzaje a to jest duża różnica.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: W szpitalu mamy 8 respiratorów, mówię
tutaj stricte o szpitalu. Są również respiratory w karetkach, natomiast jeśli chodzi
o szpital to mamy 4 w tym momencie używane na intensywnej terapii, 2 są
używane dla osób chorych na COVID i mamy 2 w rezerwie. Nasz szpital w tym
momencie ma stworzonych 17 łóżek właśnie po to, aby te osoby, które są w
ciężkim stanie zostały dalej przesyłane do szpitali, gdzie jest ta opieka
specjalistyczna. Te respiratory na chwile obecną, które mamy są wystarczające
dla pomocy. Nie jesteśmy jakby szpitalem II stopnia, gdzie na stałe te respiratory
miałyby być używane, natomiast mamy takie respiratory i nawet jeżeli one nie są
w 100% odpowiednie tak, jak na przykład te stacjonarne to tak będziemy ich
używać, żeby osobom pomagać, tak. Mamy mówię w tym momencie 8
respiratorów, nie rozgraniczę Państwu ile jest przenośnych, ale pod kątem tego,
że mamy łóżka niestworzone pod II stopień leczenia, ten sprzęt jest jakby
odpowiedni.
Radny Krystian Cipiński: Czy mamy wiedzę ile czasu taki respirator
transportowy może obsługiwać pacjenta?
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nie chcę Państwu odpowiadać na takie
pytania, natomiast z tego co powiedzmy ja mam takie doświadczenie medyczne
to mając respirator przenośny można go podłączyć pod tlen z instalacji w szpitalu
i można go obsługiwać, ten respirator można także podłączyć pod butlę i
przewozić pacjenta w karetce, więc jakby ten respirator można używać normalnie
w szpitalu podłączając pod sieć. Jednak nie jestem anestezjologiem, żebym się
wypowiadał, jeżeli chodzi jakby jak wygląda leczenie, bo tutaj chodzi nam o
leczenie pacjenta i dlatego leczenie pacjenta COVID-owego odbywa się, jeżeli
ma takie już ciężkie objawy w szpitalach II stopnia. U nas ta osoba przebywa,
jeżeli jej stan jest ciężki to zostaje przewożona dalej. Natomiast jeżeli będzie tak
dalej to oczywiście musimy mieć świadomość, że będziemy pomagać tym
sprzętem, który mamy i on jest również odpowiedni.
Radny Krzysztof Górski: Ja teraz tak, no związane jest to z COVID-em, bo
rozmawiamy tylko o szpitalu, ale oświata też jest naszym trudnym problemem.
Czy Pan Starosta mógłby powiedzieć jak wygląda sprawa z przypadkami COVID
wśród naszych pracowników służby zdrowia i uczniów, a ponieważ jest nauczanie
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zdalne to czy jest też pełna wiedza odnośnie korzystania z komputerów tych
dzieci najbiedniejszych i z siecią, bo rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na ten
temat jak to wygląda.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Sprawa jest i skomplikowana i bardzo
prosta, jeżeli o to idzie. Rozmawialiśmy oczywiście z dyrektorami, we wrześniu
rozmawialiśmy i teraz rozmawialiśmy i przecież wiadomo, że są szkoły, gdzie i
frekwencja i dostępność do internetu i do sprzętu będzie, a są szkoły, gdzie
problemem będzie wszystko, żeby uczeń uczestniczył w zajęciach, tak jak
czasami wszystko jest problemem, żeby dotarł na te zajęcia stacjonarnie. Z tego
co mamy informację no to sytuacja jest taka, że wszystko jest pod kontrolą,
zajęcia się odbywają i toczy się to tak, jak toczy się w całej Polsce.
Ad. pkt 20
Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie poparcia protestu
rolników w sprawie zaprzestania procedowania w obecnej formie nowelizacji
ustawy z dnia 18 września 2020 r. Dz. U. poz. 638 o ochronie zwierząt, tzw.
,,piątki”.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bardzo bym prosił o przerwę do
poniedziałku do godziny 14:00 w obradach sesji.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jakie są tutaj wypowiedzi innych w
tej sprawie? Czy robimy przerwę do poniedziałku do godziny 15:00?
Radny Jacek Chudy: Bardzo żałuję, że tego Stanowiska nie możemy podjąć
dzisiaj. Na początku mojego wystąpienia w dniu dzisiejszym pytałem Pana
Przewodniczącego czy nasze spotkanie jest legalne dlatego, że tak jak
powiedziałem zostało w ubiegłym tygodniu znowelizowane rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie określeń, ograniczeń, zakazów w sprawie tam tej pandemii,
która występuje u nas. Jest to bubel prawny oczywiście, ja po prostu zapytałem
Pana, że miał Pan świadomość, że takie buble prawne są, bo przecież chciałem
rozwinąć dalej swoją wypowiedź, że takim bublem prawnym jest ,,piątka”
Kaczyńskiego. Jeżeli Państwo uważacie, że musicie się konsultować w tej
sprawie z kimkolwiek i chcecie przetrzymywać tą kwestię do poniedziałku to
oczywiście nie ma sprawy, ale jest to kwestia dotycząca nie tylko samych
rolników, bo rolnictwo to system naczyń połączonych. Rolnictwo to nie tylko
hodowla zwierząt, nie tylko uprawa…
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ja złożyłem
wniosek formalny. Proszę o przegłosowanie wniosku formalnego.
Radny Jacek Chudy: …transport… No nie chce Pan wysłuchać to nie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja powiem w ten
sposób, że ten wniosek został przez Pana złożony, ja bym prosił Pana Radnego
Jacka Chudego o jedną rzecz – jeżeli nasza dyskusja będzie prowadzona w
poniedziałek to stanowisko, które Pan w tej chwili prezentuje, bo Pan już
przystąpił do prezentacji stanowiska, nic się nie stanie, jeżeli zostanie przeczytane
w poniedziałek a w tej chwili no to będziemy sobie przedłużali ta dyskusję. A ja
myślę sobie tak, że ponieważ ten temat jest jak Pan wie tematem, o którym się
bardzo dużo mówi, zresztą muszę powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili to my
mamy taką sytuację, że to jest tylko i wyłącznie projekt, bo z tego co Pan wie i ja
wiem to jest prawem w momencie, kiedy zostaje podpisane przez Prezydenta i
uchwalone w Dzienniku Ustaw. Natomiast w tej chwili to my prowadzimy
dyskusję na temat projektu, nie żadnej ustawy, tylko projektu ustawy a to
zasadnicza różnica, w związku z tym uważam, że jeżeli to jest nadal projekt to nic
się nie stanie, jeżeli my na temat projektu będziemy rozmawiali w poniedziałek.
Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli rozmawiać a my na ten temat rozmawiać
będziemy, bo Rada wyraziła zgodę, żeby to stanowisko było przedmiotem
rozmowy. Pismo, które zostało tutaj trafiło do Biura Rady przez Państwa,
spotkało się z różną oceną, w związku z tym dajmy, ponieważ ja uważam, gdyby
to pismo wpłynęło powiedzmy wczoraj, każdy miałby szansę się z nim zapoznać,
to nie byłoby żadnego problemu, żeby prowadzić dyskusję dzisiaj, natomiast
Państwo złożyliście to pismo praktycznie w trakcie naszej sesji, nikt spośród
radnych nie miał możliwości zapoznania się z tym projektem. Ja powiem jedną
rzecz, jestem osobą bardzo otwartą na każdą formę dyskusji i prezentacji, ale
musimy sobie przynajmniej jedną rzecz powiedzieć, że wszyscy mamy
możliwość zapoznania się z konkretnym dokumentem, który do nas trafia i na ten
temat rozmawiamy. Nikt nie powiedział o tym, że nie będziemy na ten temat
rozmawiali. Jest tylko prośba ze strony Starosty, żeby ta rozmowa została
przesunięta do poniedziałku. Uważam, że nie jesteśmy w sytuacji takiej, że już w
tej chwili ten projekt jest dalej procedowany w Sejmie, bo nawet nie jest
procedowany w Sejmie, on dopiero do Senatu tam trafił, do Prezydenta to jeszcze
daleka droga, więc nasze spotkanie w poniedziałek jest spotkaniem jak
najbardziej zasadnym. To jest taka moja opinia, uważam, że sensowna.
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Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym się odnieść do wniosku Starosty Marcina
Kosiorka, no ja mówię tylko o sprawach organizacyjnych. To nie jest tak, no
przecież Komisja Gospodarcza i komisje, w których ja uczestniczyłem, sesja,
widziałem od kilku dni już harmonogram dni, tygodnia mam zadysponowany,
szczepienia psów też mam poukładane w kalendarzu, jestem osobą cierpliwą,
siedzę cierpliwie do końca tejże sesji, poniedziałek jest również dniem
zadusznym. Ja w niedzielę mam dyżur, w poniedziałek kolega ma dyżur i też chcę
groby na przykład poobjeżdżać. Mi absolutnie taki poniedziałek nie odpowiada,
to jest drugi dzień po Wszystkich Świętych, na pewno wielu z nas chciałoby przez
te dwa dni czy przez weekend naprawdę poobjeżdżać groby zmarłych. Także dla
mnie ze względów czysto technicznych, ja bym prosił abyśmy wszyscy
posiedzieli jeszcze troszkę, dokończyli tą dyskusję i przegłosowali. To jest
stanowisko, to nie jest uchwała, także myślę, że tu nie mówi się, że nie mamy
czasu się tym zająć itd., a stanowisko podejmiemy. Wielu mieszkańców Powiatu
Łowickiego szczególnie czeka naprawdę na taki gest poparcia, na stanowisko. To
nie jest uchwała. Im wcześniej to zrobimy to mieszkańcy Powiatu Łowickiego
naprawdę spojrzą bardziej przychylnym okiem na to, co my tutaj wyczyniamy.
Ale przede wszystkim ja bym prosił, aby dokończyć tą sesję chociażby z racji na
to, że absolutnie, poniedziałek Dzień Zaduszny, wielu z nas być może, ja na
pewno, po prostu mam wolne od pracy i chcę po prostu odwiedzić groby zmarłych
z racji na to, że w niedzielę no niestety pracuję, taki mam zawód.
Radny Piotr Gołaszewski: Ja się może odniosę tak przy okazji do słów Pana
Radnego Wolskiego. Jak byście Państwo chcieli tak naprawdę, żeby to było
przeprowadzone sprawnie i dobrze to byście dali nam ten pomysł na stanowisko
wcześniej a teraz w ten sposób widać, że Pan Radny Wolski sam się zapędził w
kozi róg, bo uważa, że w poniedziałek nie może. Bardzo proszę o to, żeby w tym
momencie i to jest mój wniosek formalny, przegłosować już, zakończyć dyskusję
w tym temacie i spotykamy się w poniedziałek o godzinie 14:00.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja się zgłaszam już od
dłuższego czasu.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale powiem w ten sposób Panie
Radny, wpłynął wniosek formalny dotyczący przegłosowania. Bardzo bym prosił
krótko, ale potem już przystępujemy do głosowania na temat wniosku
formalnego, który zgłosił Radny Piotr Gołaszewski.
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Radny Michał Śliwiński: Ja chciałbym ad vocem odpowiedzieć Panu
Gołaszewskiemu, bo jeżeli strona A4 do przeczytania potrzebne jest nam czas do
poniedziałku to trochę to jest dziwne, tak. Wiemy jak procedowane jest szybko w
Sejmie, czasami to może być tak, że się okaże, że wróci już z Senatu do
poniedziałku, zostanie przyjęte i Pan Prezydent podpisze w nocy. My chcemy to
Stanowisko przekazać Panu Prezydentowi jak najszybciej. Może przeczytamy to
stanowisko, jak ma Pan problem z czytaniem, bo trzeba do poniedziałku czekać.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale Panie Radny, ja wobec Pana nie
stosuję żadnych złośliwości a Pan wobec mnie tak. Ja uważam, że…
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący,
wniosek formalny był.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wniosek formalny był i w związku
z powyższym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym o
przerwanie do poniedziałku do godziny 15:00. 14:00, przepraszam.
Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, zgłaszałem się długo przed
wypowiedzią Radnego Gołaszewskiego. Czy będę mógł zabrać głos? Szanowni
Państwo, myślę, że już propozycja umieszczenia tego punktu w 20 punkcie dała
bardzo dużo do myślenia, że my tego Stanowiska dzisiaj nie przyjmiemy. Przykro
jest Panie Starosto, że tak Pan sobie to po przerwie ułożył. Naprawdę myślę, że
nie będzie miał Pan z tego tytułu żadnych nieprzyjemności w swoim środowisku,
jeżeli…
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, te uwagi…
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To miała być wypowiedź
merytoryczna, natomiast nie bawmy się w tej chwili w komentarze polityczne, bo
to nie ma żadnego sensu. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o
przerwanie sesji do poniedziałku do godziny 14:00. Radny Jacek Chudy.
Radny Jacek Chudy: Jest mi niezmiernie przykro, że w połowie zdania Pan
Przewodniczący pozwala Panu Staroście przerywać moja wypowiedź. Jeżeli Pan
Starosta potrzebuje czasu do poniedziałku, żeby dostać rozkaz co z tym fantem
zrobić.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak nie wolno, przerywam,
zabieram głos, bo nie wolno mówić o rozkazach. To nie są te czasy, że będziemy
mówili o rozkazach. Przystępujemy do głosowania.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem
Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka o przerwanie obrad XXIX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego do dnia 02 listopada 2020 r. /Zał. Nr 30/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecni K. Cipiński, Z. Kuczyński/:
Za
– 11
Przeciw
–6
Wstrzymało się
–0
Zdecydowali o przerwaniu obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego do dnia
02 listopada 2020 r. do godziny 14:00.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przerwał obrady XXIX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego w dniu 28 października 2020 r.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak wznowił obrady XXIX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego w dniu 02 listopada 2020 r.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, wznawiam
XXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego przerwaną w środę, termin dzisiejszy
14:00 wznawiamy obrady.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Radni, w związku ze Stanowiskiem przedstawionym przez Radnego
Jacka Chudego, Klub Samorządowcy Razem przedstawia Stanowisko, które ja w
tym momencie odczytam.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk przedstawił projekt Stanowiska Rady
Powiatu Łowickiego wypracowanego przez Klub Samorządowcy Razem.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Panie Przewodniczący, to jest stanowisko
Klubu Samorządowcy Razem. Chciałbym, żeby wszyscy radni zapoznali się z tą
treścią.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ wpłynęło Stanowisko
Klubu Samorządowcy Razem i jest to kolejne Stanowisko, które trafiło do Rady,
w związku z powyższym właściwym jest przesłanie tego Stanowiska radnym,
żeby mogli się z nim zapoznać i żebyśmy mogli procedować nad stanowiskiem
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przedstawionym przez Radnego Jacka Chudego, jak również nad Stanowiskiem
przedstawionym przez Pana Starostę Piotra Malczyka.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja mam taką prośbę techniczną, to znaczy
poprosiłbym o 10 minut przerwy, żeby wszyscy radni mogli się, żeby to e-mailem
zostało rozesłane już z Biura Rady to Stanowisko, żeby wszyscy radni mieli te 10
minut na to, żeby się zapoznać i to jest wniosek mój, żeby zrobić te 10 minut
przerwy, to chyba nikomu nie zaszkodzi. Dziękuję.
Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto uważam, że tutaj nie będziemy grali na
zwłokę na czas. Tak jak w środę wzięliście Państwo 30 minut przerwy, zrobiła się
godzina z tego, z tej przerwy. Ten czas zmarnowaliście, zabraliście nam ten czas
niepotrzebnie. Naprawdę rolnicy czekają na jednoznaczne określenie. To
Stanowisko nie może sobie czekać aż takie będzie, może inne, teraz będziemy się
spierać na argumenty dlaczego tego nie robimy. Procedujmy to w końcu tak czy
inaczej, bo naprawdę ta gra na czas nas nie interesuje, rolników, którzy czekają,
naprawdę czekają, żeby się jednoznacznie określili. I jeszcze raz ja chciałbym
zwrócić uwagę, Jacku to jest słowo do Ciebie, chciałbym, żebyś tu i teraz odczytał
jeszcze raz Stanowisko, które ty zaprezentowałeś w środę, bardzo bym prosił, bo
mamy sesję na żywo, na świeżo dwa stanowiska. Bardzo proszę Panie
Przewodniczący.
Radny Michał Śliwiński: Jurek powiedział w sumie wszystko, co chciałem
powiedzieć, bo tak, Stanowisko, które zgłaszał Jacek Chudy – dobrze, że też
pisałem z Panem Jackiem, ale do tej pory go nie dostałem na swoją skrzynkę, do
tej pory jeszcze też nie widzę Stanowiska, które przygotowywał Klub, w którym
jest Pan Wicestarosta, Pan Członek Zarządu i nie wierzę, że do dnia dzisiejszego
siedzieliście i nie mogliście nam przesłać tego wcześniej. My jesteśmy zwykłymi
radnymi, nie mamy takich możliwości jak Panowie, ale okej. Także chcielibyśmy
to Stanowisko dostać, otrzymać na e-maila i żebyśmy też się zapoznali z tym
Stanowiskiem, które było przedstawiane, zgłaszane było na sesji ale nie było
przedstawiane na I części sesji.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos? Jeżeli nie to tutaj mam pytanie, czy przerwa 15-minutowa jest
wystarczająca?
Radny Jerzy Wolski: Prosiłbym najpierw przed przerwą, aby Jacek Chudy
jeszcze raz odczytał Stanowisko ze środy, bo nie wszyscy to dostali Państwo tak,
jak przed chwilą słyszeliśmy, na żywo Stanowisko…
Radny Michał Śliwiński: Jurek, nie jeszcze raz. My tylko zgłaszaliśmy, to
Stanowisko nie było czytane.
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Radny Jerzy Wolski: Nawet nie było czytane, także skoro jest przerwa, przed
przerwą przeczytajmy i usłyszmy to Stanowisko.
Radny Jacek Chudy przedstawił projekt Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo cieszę się z inicjatywy Klubu
Samorządowcy Razem dlatego, że tak jak myślałem, od środy tutaj już jesteśmy
w innym punkcie. Ministerstwo wyraźnie wydało komunikaty dotyczące tego, że
praca rozpocznie się na nowo, dlatego uważam, że Stanowisko przygotowane
przez Klub Samorządowcy Razem jest dużo lepszym Stanowiskiem dlatego, że
wyraża wolę tego, aby brać pod uwagę interesy wsi przed powstaniem ustawy,
natomiast stanowisko Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo takim
politycznym stanowiskiem, co rozumiem, absolutnie rozumiem to, że każdy mógł
zdyskontować jakieś niezadowolenie i najeść się nim, natomiast teraz…
Radny Michał Śliwiński: Teraz to Pan Starosta przesadza.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: …jesteśmy w innym zupełnie miejscu,
dlatego właściwe byłoby przyjęcie Stanowiska przygotowanego przez Klub
Samorządowcy Razem.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ad vocem bo ja nie zacząłem
kopać tutaj Pana Starosty ani ugrupowania Pana Starosty, to Pan Starosta zaczyna
tutaj wyjeżdżać z tekstami ,,najeść się” albo coś. Nie, my naprawdę myślimy o
tym co się dzieje. Wiemy o tym, że Rząd przygotowuje coś tam, tak. Znamy już
przykłady partii rządzącej, że wycofuje się pół kroku a idzie dwa kroki dalej, także
nie mówmy tutaj o… bo jak Pan Starosta będzie mnie w taki sposób kopał czy w
taki sposób będzie mnie zaczepiał to nie będzie spokojnej sesji. Po co to? Mamy
dwa stanowiska, mamy 15 minut przerwy, zapoznamy się z tym i niech Pan
Starosta nie stosuje zaczepek to ja wtedy też nie będę dawał się sprowokować i
Pan Starosta nie będzie obrywał.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:40 ogłosił przerwę w
obradach XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 wznowił obrady
XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wznawiam obrady. Każdy z
radnych zapoznał się ze stanowiskiem przedstawionym przez Pana Starostę Piotra
Malczyka i Klub Samorządowcy Razem.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, my zgłaszając swoje
stanowisko mówiliśmy o problemie, jaki występuje na wsi, jeżeli będzie ta ustawa
przyjęta, tak. Oczywiście poza tym dajemy też sygnał, bo tutaj w tym Stanowisku,
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które przedstawił Pan Starosta Malczyk piszemy tak: ,,Z zadowoleniem
przyjmujemy komunikat…” – co to są za komunikaty? Tu już mamy ustawę, która
tak naprawdę została w jakiś sposób wyprocedowana przez sejm, przez senat i my
się z tym stanowiskiem nie zgadzamy. Teraz my wysyłamy list pochwalny do
Pana Prezydenta, że jest wszystko w porządku i chcemy powiedzieć tym
rolnikom, którzy w tym stanowisku, które przedstawił Pan Malczyk, źle w ogóle,
że protestowali. Jak ja mam teraz wyjść i powiedzieć rolnikom, którzy też jeździli
na te protesty, że w sumie jak byście się nie odzywali to i tak nic by z tego nie
było. Gdyby się rolnicy nie odzywali nie byłoby protestu i ta ustawa przeszłaby
w takiej formie, jak była przedstawiona w sejmie i nie byłoby żadnego gadania,
bo nikt by się nie wystraszył, tak? A tu rolnicy wyszli, tupnęli nogą i tak naprawdę
stanowisko i Związków Zawodowych Rolniczych jest takie, że ta ustawa ma iść
do kosza. Nikt nie mówi o tym, żeby ta ustawa ma być w jakiś sposób
procedowana czy zmieniana i takie stanowisko jest nasze, które zostało
przedstawione i przeczytane przez Jacka Chudego. W innym temacie nawet nie
chcemy dyskutować. To są głosy rolników, którzy produkują… ja, jeżeli mogę
Panie Przewodniczący, mamy jeszcze dwóch rolników z drugiej strony, może by
się wypowiedział też Pan Krzysztof Dąbrowski, może by się wypowiedziała też
Basia jako rolnik, niech powie jak do tego podchodzi, bo jeżeli jesteśmy
zadowoleni z czegoś, że coś będzie procedowane, nie wiemy jak będzie
procedowane, my wyrażamy swoje stanowisko jasne, w którym mówimy, że
rolnicy wiedzą jak prowadzić produkcję zwierzęcą, żeby zwierzętom nie było źle.
Już nie chcemy nawet przytykać tutaj ekonomicznych aspektów dotyczących
całego kraju, tylko dotknęliśmy ekonomiczne aspekty rolników w naszym
stanowisku a nie teraz my, jako Rada Powiatu wystawiamy laurkę, że no fajnie,
że coś tam, że coś się zastanawiacie. Będę wiedział nad czym się zastanawiają to
im laurkę wystawię. Póki co dla mnie nie ma, to Stanowisko jest stanowiskiem,
nad którym nie mogę zagłosować za. Dziękuję.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w bardzo
dziwnej sytuacji się znajdujemy, bo tak, w środę, gdy została przeczytana treść
apelu została ogłoszona przerwa, potem przeniesiony punkt na ostatni punkt
porządku obrad, potem zawnioskowano, żebyśmy dzisiaj rozmawiali na ten
temat… Ja myślałem, że na trochę wyższych szczeblach się kłamie, ale u nas w
tej chwili, gdybyśmy mieli sesję na żywo to przed swoim mikrofonem ze znakiem
zapytania napisałbym czy tu siedzi kompletny idiota. Naprawdę tak nie wolno nas
traktować. Ja uważam, że to, co mówi się w Rządzie, gdy oszukiwani jesteśmy
od ustawy od IPN-ie do wejścia na cmentarze no to osobne zdanie. Nie chcę
polityki tu wprowadzać. Gdybym powtórzył to, co powiedziałem o 16:00 czy
16:15 na cmentarzy katedralnym od ludzi, którzy głosowali na PiS to posądzam,
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byście mnie wyrzucili z sesji za niecenzuralne słowa. Ja nie wierzę w to, że nagle
tak fajnie się zmieni, natomiast moi szanowni koledzy, ja nie wiem, jak będziemy
głosować, czy będziemy głosować za propozycją jedną i drugą, czy będziemy
głosować za jedną i druga przepadnie. Ja uważam, że troszkę tu działa się nie w
porządku. Po prostu musimy zacząć się, przynajmniej my, nawzajem zacząć się
szanować a tutaj najpierw przeniesiono to na poniedziałek, przegłosowano drugą
propozycję, która jest laurką dla Rządu i krytyką osób strajkujących i
protestujących i mamy teraz zająć stanowisko. Naprawdę, zastanówcie się nad
tym, co robimy, bo ta polityka, która zeszła tutaj do nas to jest coś strasznego.
Zostaliśmy postawieni przed ścianą tak samo, jak przy naszej uchwale odnośnie
zawierzenia Matce Boskiej i ja bym dwoma rękoma podpisał się pod apelem, żeby
Biskup odprawił za nas mszę i modlił się za Powiat, poszedłbym tam pierwszy,
ale nie w formie uchwały. Tutaj robi się laurkę zamiast przedłożyć właściwe
stanowisko Rady, które było… nie wiem czy właściwe, przepraszam, zapętliłem
się, stanowisko, które było z sytuacji z zeszłej środy podane Radzie a teraz
wystawiamy pochwałę krytykując rolników, którzy protestują. No zastanówmy
się nad tym, co robimy i rzeczywiście musimy to wszystko chyba przemyśleć.
Dziękuję bardzo.
Radny Jacek Chudy: Wiele rozmów odbyłem Szanowni Państwo z rolnikami na
terenie Powiatu Łowickiego, zanim została przez nasz Klub przygotowana ta
odezwa do Pana Prezydenta. Ona w pierwszej swojej wersji była zdecydowanie
bardziej mocna, ale nie będę wracał do tworzenia tego dokumentu. Z rozmów
jasno wynika, że rolnicy Powiatu Łowickiego oczekują od nas, od Rady Powiatu
Łowickiego jasnego stanowiska w tej sprawie. Michał powiedział, że nie będzie
dotykał kwestii ekonomicznych. Ja tylko powiem o dwóch spotkaniach, jakie
odbyłem z kolegą – hodowcą drobiu, który kolejny rzut wyprodukował i sprzedał
poniżej kosztów produkcji, czyli dołożył do wielu dziesiątek tysięcy sztuk
kurcząt, które wyprodukował. Taka sama sytuacja jest w produkcji bydła
mięsnego. Takich przykładów można mnożyć i podawać tutaj mnóstwo. Pan
Starosta powiedział, że dzisiaj jesteśmy w innym miejscu a tak naprawdę proszę
Państwa ja nie wiem w jakim miejscu my jesteśmy, bo tydzień temu
dowiedziałem się, że cmentarze nie będą zamykane przez Wicepremiera Sasina,
o 16:00 w piątek siedząc już w samochodzie z żoną, gdzie mieliśmy udać się na
cmentarz, kiedy żona skończyła pracę, wróciliśmy z drogi, bo cmentarze
zamknięte. Miały być respiratory – respiratorów nie ma. Żyjemy w czasie, kiedy
kłamstwo jest na porządku dziennym, kiedy okłamuje się w żywe oczy obywateli
i tutaj w tym miejscu ten apel, który przygotowaliśmy proszę, żeby został przyjęty
w takiej formie, bo my laurek Rządowi, ani tym wszystkim, którzy kłamią w tych
kwestiach wystawiać nie zamierzamy. Niechże ogarną, się wszyscy Ci, którzy
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kłamią, bo te kłamstwa wszystkie wychodzą na jaw. Co zrobią z oczami? Nie
mam zielonego pojęcia.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko
przypomnieć co niektórym, bo może nie wszyscy radni zdają sobie sprawę z tego,
że laurek nie ma potrzeby nikomu wystawiać, nasz Klub również i chciałbym
tylko powiedzieć kto bronił w ostatnim czasie rolników, kto organizował
spotkania, kto zorganizował spotkanie, jak był problem z ASF-em, który radny
zorganizował to spotkanie? To ja zorganizowałem spotkanie w Mastkach, gdzie
obdzwoniłem wszystkie koła łowieckie, żeby pomóc osobom z trzody chlewnej.
Możecie dzwonić Państwo i się pytać, to ja to zorganizowałem. To ja
zorganizowałem spotkanie również w budynku Starostwa, gdzie przyjechał lekarz
wojewódzki. Pan Wojewoda wtedy łączył się bardzo często Pan Profesor Rau,
potem łączyłem się z Panem Wojewodą Młynarczykiem, żeby pomóc rolnikom,
jak był problem z ASF-em, bo nie mieli gdzie sprzedać trzody chlewnej. I nie
róbcie drodzy Państwo dzisiaj polityki wobec mnie, ponieważ jest to stanowisko
rozsądne na ten moment. Jeżeli chcecie nakręcać tą sytuację, która jest i dolewać
dodatkowej oliwy do ognia to jasne, jest to potrzebne, ale czy jest to potrzebne
dla naszych rolników? Ja zdaję sobie sprawę jaka jest sytuacja, bo razem z bratem
i z rodziną wiele lat utrzymywaliśmy krowy mleczne. Za rządów PSL-u jak było?
Że mój brat musiał zamknąć gospodarstwo. Musiał zamknąć gospodarstwo, więc
teraz nie róbcie polityki, bo to nie jest na to czas. W tym momencie przyjmujemy
Stanowisko dlatego w tej wersji, ponieważ Pan Wiceminister poinformował, że
będą na nowo prace, to chcemy, aby Prezydent w tym uczestniczył, ponieważ
wiemy, że z Panem Ministrem Ardanowskim również o tych problemach
rozmawiał. Jeżeli chcecie tworzyć u nas w powiecie dodatkową, nie wiadomo w
jakim celu wojnę to mówcie te słowa. Ja nie chcę, ja pochodzę ze wsi, miałem
ogromne problemy razem ze swoją rodziną za rządów PSL-u, ale nie będę tego
przypominał nikomu, chyba że chcecie, bo mam dobre przykłady, żeby uciszyć,
ale tego nie będę robił, nie jest to nikomu potrzebne. Przejdźmy do głosowania
tych dwóch wersji Panie Przewodniczący, bo nie ma sensu dalsza rozmowa.
Dziękuję.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy
Radni, chciałbym zwrócić uwagę, w waszym Stanowisku, Stanowisku
przedstawionym przez Starostę Malczyka jest jedno zdanie ,,W obecnej sytuacji
wskazany jest dalszy stonowany dialog”. No przecież. We wrześniu wyszła
ustawa – czy ktokolwiek z Rządu rozmawiał ze Związkami Zawodowymi, z
rolnikami? Przecież bez żadnych dialogów, bez żadnej konsultacji to zrobiono,
dlatego też Ci ludzie wyszli na ulicę strajkować a wy teraz chcecie pisać
stanowisko o dalszym stonowanym dialogu? Nie trzeba być nauczycielem języka
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polskiego, żeby wiedzieć, definicję co to jest dialog. Dialog to jest wtedy, kiedy
ktoś mówi ktoś słucha i odwrotnie, kiedy rozmawiają obydwie strony. Nie było
rozmów do września, kiedy zrobiono tą uchwałę, z rolnikami z nikim nie ustalono,
dlatego ci rolnicy są zbuntowani i teraz my mamy dziś się podpisać o dalszym
stonowanym dialogu? Ja wiem, co to jest dialog, ale wiem co to jest i monolog.
Za monologiem ja nie będę głosował. Dziękuje bardzo.
Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto Malczyk, jak już Pan swoje zasługi i
chce Pan wchodzić to zapytam tylko tak po prostej. Mówi Pan, że zaczął Pan
działania odnośnie ASF-u tak i jak te działania wpłynęły na to, że mamy mniej
ognisk w kraju? Tak naprawdę wykonywał Pan działania, które było pod
zarządzaniem kryzysowym, tutaj nic Pan wielkiego nie wykonywał więcej, także
proszę mi tutaj nie mówić, że Pan się wybił z czymś a tutaj my tego nie
organizowaliśmy. Pan jest teraz Wicestarostą, Starostwo odpowiada też za
zarządzanie kryzysowe i taki Pan ma obowiązek. Jak nie Pan to Pan Starosta
Kosiorek, a że Pan Starosta Kosiorek wyręczył się Panem to już Pański problem
jest.
Radna Barbara Kołodziejczyk: Może ja już będę tą osobą, która to zakończy i
chciałabym, żeby tak było. Wywołał mnie Michał, że tak powiem do tablicy, więc
no może coś powiem. Powiem tak, to co się dzieje obecnie jest bardzo przykre.
To, co się dzieje na ulicach teraz i to, co się działo na ulicach, no nie wiem, 2
tygodnie temu też było bardzo przykre. Odnośnie tej ,,piątki” ja po prostu byłam
rozczarowana tym bardzo, nie powiem że nie, ale my zarzucamy obecnej władzy,
że z nami nie konsultuje. Nie będę mówić jaka władza, bo to nie o to chodzi, ale
ja po prostu powiem drodzy radni, że ja po prostu przeszłam swoje i nikt nie
potrafił mi pomóc. Nie będę tu mówić czego to dotyczy, bo to nie o to chodzi i
też z nami nikt nie chciał rozmawiać, uwierzcie mi drodzy radni. Było to bardzo
przykre a odnośnie hodowców drobiu, jestem sama hodowczynią i powiem
szczerze, że mnie się nikt wcześniej nie pytał czy mi się dzieje krzywda. Ja
wielokrotnie wychodziłam na ulicę, tak jak wychodzą teraz i ja naprawdę
współczuję tym, co teraz wychodzą i współczuję tym, co wcześniej wychodzili,
ale uwierzcie mi, że ta władza to chociaż trochę chce rozmawiać, chociaż trochę
a poprzednia i nie powiem jaka, bo to nie o to chodzi, naprawdę nie chcieli
rozmawiać, bo mnie to bezpośrednio dotyczyło, możecie wierzyć, możecie nie
wierzyć. I powiem jeszcze więcej, mojej koleżanki dziecko, które ma 14 lat,
uwierzcie mi, że wyszło na protest i pytam mojej koleżanki: Słuchaj, a po co ona
tam poszła? – No bo koleżanki ją wołają. No nie no, ludzie, no po prostu no
ogarnijmy się, no nie może tak być no. I my mamy za tym stać murem, że ma to
być dobrze? No ja uważam, że chyba nie. Wybaczcie mi, bo po prostu aż mnie
emocje biorą, że no no… Jak będziemy się tak podsycać i będziemy jedni na
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drugich no to do dobrego nie doprowadzi. A jeszcze gdzie tu w powiecie, po co
nam to potrzebne? Owszem, to co do nas należy trzeba wykonywać, ale naprawdę,
dajmy spokój z takimi tam różnymi sobie uszczypliwościami, bo to naprawdę,
uwierzcie mi, ja, jako kobieta, która jest I kadencję naprawdę mi to jest naprawdę
nieprzyjemnie. Może wy macie większe doświadczenia, faktycznie są radni,
którzy są bardzo długo, pewnie wiedzą jak to trzeba działać, ale to nie o to chodzi.
Dziękuję bardzo.
Radny Michał Śliwiński: A to o co chodzi?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałem powiedzieć Państwu,
większość osób, która się wypowiadała używała określenia, że ,,ja nie chcę
wypowiadać się politycznie”, ale wypowiadała się politycznie. Ja uważam w ten
sposób, że nie mówmy tego, że się wypowiadamy politycznie czy nie
wypowiadamy, bo to wygląda dosyć dziwnie, że mówimy, że się nie
wypowiadamy a się wypowiadamy, w związku z tym lepiej, jak ja – osoba, która
się przysłuchuje każdej wypowiedzi prosiłbym, żeby nie używać, bo i tak się
wypowiadamy politycznie a słuchają nas wszyscy i ci, którzy słuchają po prostu
mogą tylko i wyłącznie się uśmiechnąć, bo po co ta uwaga, że ja się nie
wypowiadam politycznie, skoro wypowiadam się politycznie. Wypowiadam się i
już i myślę, że to jest ta rzeczywistość, która jest, to jest pierwsza uwaga. Druga
uwaga jest następująca, że to, że my wypowiadamy się w konkretnych sprawach
jest czymś dla mnie naturalnym, bo tak powinno być. Myślę sobie w ten sposób,
że bez względu na to czy to wypowiadam się ja czy każdy z Państwa, nam zależy
na tym, że jesteśmy na wsi i staramy się, żeby interesy polskich rolników były
reprezentowane. Ja się cieszę Panie Starosto, że w tej chwili ta ustawa ma być
realizowana, procedowana od nowa, to jest dla mnie bardzo ważny komunikat,
myślę, że dla rolników również i mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy
musieli zajmować się dyskusją na temat takiego stanowiska, bo takiego problemu
nie będzie. Ja taką wyrażam nadzieję i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Dzisiaj natomiast, ponieważ wpłynęło stanowisko, tutaj jeszcze jedna taka uwaga
– ja spróbuję być obiektywny, można mi różne rzeczy zarzucać, ale ja chcę
zwrócić uwagę, że my stanowisko przedstawione przez Radnego Jacka Chudego
otrzymaliśmy też na sesji, w związku z tym mówienie, że my nie mamy
możliwości zapoznania się jest jak najbardziej racjonalne. Ja nie mam o to
pretensji, ale to pojawiło się, ja na przykład zapoznałem się z tym Stanowiskiem
na sesji i myślę, że teraz kolejne stanowisko również zostało przedstawione i to
jest dla mnie nic nadzwyczajnego. Zrobiliśmy przerwę, każdy mógł się z tym
pismem zapoznać i myślę sobie, że tutaj mówienie na zasadzie takiej, że to pismo
wpłynęło na sesji to też nie ma żadnego sensu…
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Radny Michał Śliwiński: Tylko że nam wystarczyło 15 minut a wam potrzeba
było 4 dni, ale…
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja Państwa bardzo przepraszam,
Pan Radny Tadeusz Kozioł stracił połączenie, możliwość tutaj kontaktu z nami,
więc bardzo bym prosił o chwilkę cierpliwości, ponieważ chciałbym, żeby
wszyscy, którzy są obecni mieli możliwość głosowania.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja już nie chcę dyskutować nad
treścią tych oświadczeń rady, tylko czy mogę zaproponować sposób głosowania
Panie Przewodniczący?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Słuchamy Pana.
Radny Michał Śliwiński: Żebyśmy głosowali tak: kto jest za stanowiskiem
przedstawionym przez Pana Chudego, kto jest za stanowiskiem przedstawionym
przez Pana Malczyka i kto się wstrzymuje od głosu i wtedy każdy z nas będzie
mówił, za którym stanowiskiem jest, tak.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy tutaj wyjaśnię Radnemu,
że od samego początku taki był program, że my głosujemy stanowiska i to będą
dwa głosowania, bo tak uważam…
Radny Michał Śliwiński: Czyli jednak dwa głosowania.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dwa głosowania, każdy będzie miał
szansę wypowiedzieć się zarówno… pierwsze głosowanie będzie dotyczyło
Stanowiska Radnego Jacka Chudego, drugie Stanowisko będzie dotyczyło
propozycji Starosty Piotra Malczyka. Kolejność wynika ze zgłoszenia, ponieważ
pierwsze zostało przedstawione na sesji w środę, drugie wpłynęło dzisiaj i tym
kieruje się w ten sposób, że taka będzie kolejność, tylko tutaj bym prosił o chwilę
cierpliwości, bo Radny Tadeusz Kozioł chciałby uczestniczyć…
Radny Michał Śliwiński: Możemy jeszcze, żeby nie uciec to po głosowaniu
chcemy jeszcze zgłosić jeden punkt do porządku obrad, także żeby Pan
Przewodniczący jeszcze nie zamknął sesji, jak taka będzie… bo zawsze jeszcze
sesja trwa, więc od razu uprzedzam, żeby nie było, że zamykam sesję, bo jeszcze
chcemy jeden punkt wprowadzić do porządku obrad.
Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym się zwrócić do Wicestarosty Malczyka.
Powiem tak drogi Piotrze, nie szastałbym tak rządem PSL-u, bo jak wejdziesz w
zestawienie środków przekazywanych na rolnictwo, rządowych, to od 2015 co
rok te środki są mniejsze. Jest to na stronie rządowej, można to sobie sprawdzić,
to jedna rzecz. Druga rzecz. Bardzo dobrze, że działałeś w obronie i likwidacji
ognisk ASF-u, cieszy mnie to, powinien to robić Starosta, ale skoro robiłeś to ty,

43

to bardzo Ci jestem za to wdzięczny, natomiast tych ognisk mieliśmy niespełna
40 a mamy ich w tej chwili ponad 150, to druga rzecz. I trzecia rzecz to jest taka,
że te działania, możliwości sprzedaży wieprzowiny przy ASF-ie pojawiły się, ale
w relacjach cenowych z tamtego okresu do tego myślę, że to nie ma wielkiego
odniesienia. I druga rzecz i trzecia rzecz jest taka, że każdy podejmuje decyzje o
tym, w jakim zakresie chce prowadzić gospodarstwo. Skoro twój brat
zrezygnował z krów mlecznych no to taką podjął decyzje, nikt myślę, że go do
tego nie zmuszał. Mleko jest w takiej cenie a nie w innej, myślę, że będę
dosłownie powiem dzisiaj, że nasze mleko jest w cenie europejskiej i niestety nie
da się wziąć czy to za rządu PSL-u czy to za rządu PiS-u nie da się za to mleko
zapłacić więcej niż może zakład za to zapłacić, bo jeżeli do tego będzie dążone to
połozy to firmę, jaką jest spółdzielnia a spółdzielnia jest własnością rolników i
póki co dzięki Bogu niech tak po wieczne czasy zostanie. I na koniec, Basiu, ja
cię bardzo rozumiem, bo ja też straciłem tam, gdzie i ty straciłaś dużo pieniędzy
tam i ja straciłem dużo pieniędzy i jeszcze włóczyliśmy się po sądach z czego
niewiele wynikło, także bardzo Cię rozumiem. Myślę, że też pamiętasz, jak razem
protestowaliśmy w obronie rolnictwa, wtedy był z nami jeszcze Waldek, szkoda,
że teraz go nie ma. Dziękuję bardzo.
Radny Aleksander Frankiewicz: Chciałbym się odnieść do słów Pana Radnego
Jacka Chudego z początku naszej rozmowy. No ja troszkę inaczej widzę retorykę
dialogowania a to mówienie o kłamstwie i trudnościach związanych z dniem
Wszystkich Świętych i zamkniętymi cmentarzami, no proszę Państwa, to jest
jasna sprawa. Proszę tylko prześledzić liczbę dziennych zakażeń tydzień
wcześniej i przed wszystkimi świętymi, to jest jeden z argumentów akurat.
Pewnie każdy z nas miał trudności, ja tak samo, każdy. No trzeba się dostosować
do ogólnie panujących trudności i warunków. I co do tego pisma, Stanowiska
Państwa no to tam są dwa zdania, jedno o zawetowanie tej antypolskiej ustawy,
drugie o zablokowanie tej haniebnej ustawy to obowiązek każdego polskiego
patrioty. No proszę Państwa, no retoryka tych słów to po prostu, no ja tutaj nie
chcę się nawet na ten temat wypowiadać. Haniebne, antypolskie, polski patriota…
No proszę Państwa, no chcemy na ten temat rozmawiać, na temat polskiego
patriotyzmu…
Radny Michał Śliwiński: Uczyliśmy się od naczelnika.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę sobie nie przerywać.
Radny Aleksander Frankiewicz: To właściwie tyle. Ja chciałbym Pana Michała
usłyszeć, bo nie usłyszałem co powiedział do mnie.
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Radny Michał Śliwiński: Uczyliśmy się tych słów od naczelnika, od tego
naczelnika, który do tego wszystkiego doprowadził. To są jego słowa i dlatego
napisaliśmy, żeby wiedział, żeby te słowa trafiły do prezydenta, bo go często
słucha, to żeby trafiły.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chcę powiedzieć Radnemu, że to
w tej chwili jest już czysta polityka.
Radny Michał Śliwiński: Jest, ja nigdy nie mówiłem, że nie politykuje.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem zupełnie szczerze, nie
miejsce i nie czas na to, bo to nie jest forum, my jako rada nie będziemy teraz
dyskutowali kto jest tu naczelnikiem, kto ma jakie uprawnienia. Powiem tylko
jedną rzecz, Państwo sami prowokujecie się nawzajem. Po co to robić?
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja tylko ad vocem do Pana Radnego
Krzysztofa Figata. Powiedział Pan, że miał możliwość zrezygnowania. No
właśnie teraz też rolnicy mają możliwość zrezygnowania i my nie idziemy taką
drogą jak było wtedy.
Radny Krzysztof Figat: Miał prawo wyboru.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc jeżeli miał prawo wyboru to ja nie
będę chciał iść tą samą drogą jak w tamtych latach, że rolnicy mieli prawo wyboru
i mogli rezygnować, tylko idę tą drogą, żeby była debata, rozmowa i żeby rolnicy
nie musieli rezygnować, bo czasem wybór nie jest możliwy, więc jakby Pan musi
zrozumieć, że były wtedy takie czasy, że właśnie Rząd mówił ludziom, że macie
prawo wyboru i likwidowali a teraz chodzi o to, żeby utrzymać to rolnictwo przez
debatę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Zamykam dyskusję i
przystępujemy do głosowania.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad Stanowiskiem
Rady Powiatu Łowickiego zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego.
/Zał. Nr 31/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecni Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za
–6
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–0
Nie podjęli Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego zgłoszonego przez Radnego
Jacka Chudego. /Zał. Nr 32/
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad Stanowiskiem
Rady Powiatu Łowickiego zgłoszonym przez Wicestarostę Łowickiego Piotra
Malczyka. /Zał. Nr 33/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecni Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za
– 11
Przeciw
–6
Wstrzymało się
–0
Podjęli Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego zgłoszone przez Wicestarostę
Łowickiego Piotra Malczyka. /Zał. Nr 34/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny Michał Śliwiński zgłaszał
taką prośbę, że chce zgłosić wniosek do porządku obrad.
Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, ja może rozpocznę a poproszę potem, żeby
Jacek zgłosił w tej nazwie, która była zgłaszana przez niego w środę. Z racji tego,
że od środy bardzo dużo się zmieniło w naszym kraju w ramach tej ustawy, jeżeli
chodzi odnośnie wyroku Trybunału i tutaj, jeżeli Panie Przewodniczący można
oddać głos Panu Jackowi, chciałbym żeby ten punkt, który głosowaliśmy w środę
jeszcze raz go spróbować wprowadzić dzisiaj na sesję dzisiejszą a chciałbym,
żeby było w takim samym brzmieniu, jak było ostatnio. Możesz Jacku?
Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Panu Michałowi i Panu
Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, to co dzieje się dzisiaj, wczoraj i
przedwczoraj, każdego dnia na ulicach jest ogromnym zagrożeniem, Myślę, że
rządzący powinni natychmiast wyrzucić te wszelkie animozje do kosza i ogłosić,
że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niebrany pod uwagę i nie będzie
publikowany. Ja w dwóch zdaniach chciałem Państwu odczytać nasze
Stanowisko, które proponuję, żeby Rada Powiatu Łowickiego przyjęła.
Radny Jacek Chudy przedstawił projekt Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego
dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. /Zał. Nr 35/
Radny Jacek Chudy: Proszę o przyjęcie takiego Stanowiska. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja w gwoli wyjaśnienia chciałbym
powiedzieć w ten sposób, że nasze Stanowisko, które prezentowaliśmy w środę
jest bardzo podobne.
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, teraz ponawiamy ten wniosek
o wprowadzenie tego do porządku obrad i teraz myślę, że potwierdzeniem tego
naszego apelu jest tez stanowisko, które Państwo przygotowaliście odnośnie
Stanowiska do Prezydenta tak. Droga protestów, publicznych manifestacji nie jest
z pewnością drogą właściwą tak, no i chcecie dialogu, tak. To może ktoś zacznie
rozmawiać z tymi osobami i powie, że na razie wstrzymujemy ten wyrok, siadamy
do rozmów, niech to się wszystko uspokoi i będzie bezpiecznie. Myślę, że to
Stanowisko w tej wersji, którą przedstawiliśmy do tego zmierza i teraz pokaże
prawdę nad czym Państwo głosujecie, czy idziecie w tym kierunku, że wasza myśl
jest jedna czy nie. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja jestem zobowiązany
gwoli wyjaśnienia. Jeżeli jest Stanowisko dotyczące wyroku Trybunału
Konstytucyjnego to muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz: wyrok
Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny, tak stanowi Konstytucja. W związku
z powyższym, jeżeli tak to przyjęcie Stanowiska informującego o tym, że on nie
jest ostateczny to naruszenie. W związku z powyższym to jest taka informacja,
która gwoli tego Stanowiska, bo my go oczywiście przegłosujemy, ale ja jestem
zobowiązany Państwu tą rzecz wyjaśnić. Oczywiście, ma rację tutaj Pan Jacek, że
można tego wyroku nie publikować, ale niepublikowanie jest złamaniem prawa,
żeby była jasność. W związku z tym, jeżeli my mamy cokolwiek głosować to
przede wszystkim taka informacja powinna zostać podana. Ja to mówię tylko z
punktu widzenia merytorycznego, nie wypowiadam się co do meritum, tylko co
do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Radny Michał Śliwiński: Z merytorycznego, Panie Przewodniczący, jeżeli mogę
ad vocem, z merytorycznego punktu widzenia jest stan nadzwyczajny można
powiedzieć konieczności.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie ma.
Radny Michał Śliwiński: Jest stan nadzwyczajnej konieczności, bo jest epidemia
i tutaj uchwały, w sensie wyroku sądów może być wstrzymane. Rząd może
wprowadzić też stan wyjątkowy, pewnie go wprowadzi niedługo, ale się pewnie
krew musi polać, bo w tym kierunku idziemy. Po drugie wiemy też o tym, w jaki
sposób był wybrany Trybunał, także niech mi tu Pan nie mówi, że Trybunał jest
ostatecznością, bo jest na to furtka, tylko trzeba chcieć ją znaleźć i jeżeli chodzi
Wam tak naprawdę o to, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby,
bo tutaj Pan Frankiewicz powiedział mi, że cmentarze zostały zamknięte na dwa
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dni i już spadła ilość chorych to nie jest tak. Po prostu teraz był weekend, mniej
badań było przeprowadzanych, to jest raz a po drugie nie w ciągu dwóch dni
rozwija się wirus, także Panie Frankiewicz, niech Pan trochę też poczyta, jak już
Pan takie głupoty mówi.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja powiem jedną rzecz, ja bym
prosił o taki język normalny, bo ja od samego początku o to proszę, żeby nie
mówić sobie, że głupoty tak i powiem jedną rzecz, za chwilę wystąpi Pan
Aleksander Frankiewicz i może powiedzieć to samo. A do czego to? Przecież
oglądają to głównie młodzi ludzie, w związku z tym lepiej niech się uczą języka
poprawnego a nie języka polegającego na tym, że będziemy sobie mówili, że
jeden mówi coś bardzo ważnego, drugi mniej ważnego, nie o to w tym wszystkim
chodzi.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja
popieram to, co przed chwilą Pan Przewodniczący powiedział. Jestem przeciwny
temu, żebyśmy mówili sobie niepotrzebne rzeczy, ale moi drodzy, ja jako stary
człowiek czuję się od 5 lat obrażony. Powiedziano o połowie Polaków i o mnie
między innymi, że jestem człowiekiem drugiego sortu. Rozmawialibyśmy z sobą
inaczej, po przyjacielsku, bez podtekstów, tylko ktoś nas podzielił i niepotrzebnie,
zupełnie niepotrzebnie a teraz nie wiemy jak z tego wyjść i naprawdę potrzebny
jest nam dialog, normalny, rzeczowy, uczciwy dialog. Nie obrażajmy się, tu ma
Pan w pełni rację, ale trzeba w jakiś sposób to przeciąć. Ci, którzy robili źle niech
się przyznają, przeproszą i będzie wszystko dobrze. Może wtedy uda się usiąść
do stołu tak, jak to było 31 lat temu, ale nie widać dobrej chęci do tego, żeby
szczerze wyciągnąć dłoń i naprawdę zacząć szczerze rozmawiać. To boli wielu
ludzi i to jest przykre, dlatego nie wiadomo jak z tego wyjść, nie wiadomo jaką
metodą rozpocząć dialog, ale spróbujmy, rzeczywiście nie obrażajmy się,
spróbujmy ze sobą rozmawiać, bo nic dobrego to nie da. Dziękuję bardzo.
Radny Aleksander Frankiewicz: Radny Michał Śliwiński, no najwyraźniej nie
słucha Pan tego co ja mówię. W żadnym wypadku nie chodziło mi tutaj o sytuację,
że teraz nagle jest zmniejszona liczba zakażeń. Czy padło z moich ust coś takiego?
To jest po pierwsze, po drugie – mówiłem o zakażeniach i czytam to każdego dnia
proszę Pana, czytam każdego dnia i wiem ile było zakażeń dwa tygodnie temu,
trzy tygodnie temu, ile teraz, ile teraz jest robionych testów, ile było testów
robionych wcześniej, więc tutaj niech Pan mi nie zarzuca jakiejś głupoty. Bardzo
proszę, mówię o retoryce i kulturze pewnej i tutaj to Pan Przewodniczący
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zauważył, tylko to. Ja w życiu nie powiedziałem w żaden sposób, Pan Michał
Śliwiński najwyraźniej chce usłyszeć to, co chce usłyszeć. Nigdy nie
powiedziałem o czymś takim, że zakażenia spadły po Wszystkich Świętych.
Powiedziałem, że utrudnienia były, że panuje taka sytuacja a nie inna i wcześniej
też była inna. Stąd powiedziałem tylko wyraźnie, że nazywanie kłamstwem na
przykład danej sytuacji, która ma miejsce no nie jest na miejscu akurat w tym
momencie. Dziękuję.
Radny Jacek Chudy: Kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem a przecież nie
tak dawno Panie Aleksandrze Premier polskiego Rządu namawiał starych ludzi
do pójścia na wybory, nie ma pandemii, sytuacja opanowana. Tak opanował Rząd
sytuację, że dzisiaj mamy dwadzieścia kilka tysięcy zakażeń, dzisiaj na szczęście
dużo mniej. Dziękuję za zezwolenie na wypowiedź.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja chce tylko powiedzieć
tak, że my musimy zacząć jednak od swojego podwórka. Jest nas naprawdę
wąskie grono osób a jak ciężko nam się porozumieć między nami. Tu nie trzeba
już myśleć w kategoriach tam wyżej, my jesteśmy grupą wąską i praktycznie
rzecz biorąc też nie potrafimy się porozumieć. Używamy takich argumentów
moim zdaniem, zwłaszcza ten ostatni. Ja powiem tak, ja bym przyjął ten
argument, ale proszę zwrócić uwagę co się dzieje na całym świecie, bo my nie
jesteśmy bezludną wyspą. Ja nie chcę powiedzieć, że w Polsce robione jest nie
wiadomo co, ale cały świat walczy i cały świat ma z tym wielki problem i ja tego
argumentu bym nie podnosił, bo gdyby to było tak, że w Polsce jest 20 tys. a na
świecie 3 to ja przyjmuje taki argument, ale świat boryka się jako cały świat, nie
potrafi sobie poradzić i my tutaj, jeżeli chodzi o ten element to byłbym bardzo
ostrożny, bo na to jeszcze nikt nie znalazł sposobu. Oczywiście można
powiedzieć, że ta decyzja była właściwa, inna nie, natomiast muszę powiedzieć
w ten sposób – podejmuje się różne decyzje z różnym skutkiem. My mamy
zupełnie sytuacje taką, którą w historii od dawien dawna nie było i muszę
powiedzieć jedną rzecz, nikt nie potrafi dzisiaj jakiegoś sensownego znaleźć
rozwiązania.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja bym Pana prosił, żebyśmy
wrócili do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: I bardzo słuszna uwaga Radnego. W
takim razie proszę, został zgłoszony wniosek przez Radnego Jacka Chudego o
wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady w sprawie decyzji Trybunału
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Konstytucyjnego. Czy Radny Jacek Chudy zgadza się z takim sformułowaniem
tego wniosku?
Radny Michał Śliwiński: To jest Stanowisko do Premiera.
Radny Jacek Chudy: Tak Panie Przewodniczący, proszę o przyjęcie Stanowiska
do Premiera.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W sprawie decyzji Trybunału
Konstytucyjnego, tak?
Radny Jacek Chudy: Tak jest.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze.
Radny Jacek Chudy: W wersji odczytanej przeze mnie przed chwilą.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj Pani Beatka zapisze, żeby
było dokładnie.
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, tekst macie przesłany na pocztę,
także proszę skorzystać z tekstu, będzie łatwiej. Ale sens Pan Przewodniczący
przedstawił.
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem
do porządku obrad punktu dot. Stanowiskiem Rady Powiatu Łowickiego
skierowanego do Premiera RP w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
/Zał. Nr 36/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny Jacek Chudy.
Radny Jacek Chudy: Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Krystian Cipiński.
Radny Krystian Cipiński: Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Krzysztof
Dąbrowski.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Nim wyrażę swoją opinię to jedno zdanie
chciałem powiedzieć. Moi Drodzy, ja jestem w szczególnych przypadkach za
przerywaniem ciąży a odnośnie tego wniosku jestem przeciw.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Radny Krzysztof Figat.
Radny Krzysztof Figat: Najpierw może jedno słowo do Radnego Dąbrowskiego.
Krzysiu, nie da się być trochę w ciąży. Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Aleksander
Frankiewicz.
Radny Aleksander Frankiewicz: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Piotr Gołaszewski.
Radny Piotr Gołaszewski: Jestem zdecydowanie przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Krzysztof Górski.
Radny Krzysztof Górski: Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Marek Jędrzejczak
– jestem przeciw. Radna Barbara Kołodziejczyk.
Radna Barbara Kołodziejczyk: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Starosta Marcin
Kosiorek.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Byłem, jestem i będę za życiem, dlatego
jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Tadeusz Kozioł.
Radny Tadeusz Kozioł: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Waldemar
Krajewski.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Zbigniew
Kuczyński. Nie możemy się połączyć kolejny raz, wrócimy. Wicestarosta Piotr
Malczyk.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jestem przeciw.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Członek Zarządu Janusz
Michalak.
Członek ZPŁ Janusz Michalak: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radna Beata Sawicka.
Radna Beata Sawicka: Jestem przeciw.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radna Katarzyna Słoma
nieobecna. Radny Michał Śliwiński.
Radny Michał Śliwiński: Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Radny Jerzy Wolski.
Radny Jerzy Wolski: Jestem za.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jeszcze Pan Kuczyński Panie
Przewodniczący.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Wracamy, przepraszam bardzo,
Radny Zbigniew Kuczyński. Nie ma, nie możemy się połączyć. Taka jest sytuacja
z prowadzeniem i sesją online, ale trudno no. Żyjemy w takiej rzeczywistości. Ja
tez dość często podkreślam, że chciałbym wrócić na salę konferencyjną.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ,
nieobecni Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za
–6
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–0
Nie wprowadzili do porządku obrad punktu dot. Stanowiska Rady Powiatu
Łowickiego skierowanego do Premiera RP w sprawie decyzji Trybunału
Konstytucyjnego.
Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie do Krzysia Dąbrowskiego, bo zaczął
temat to może by mi wyjaśnił w jakich przypadkach jesteś za…
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę…
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, było głosowanie a Pan
dopuścił do dyskusji, no teraz może by mi jeszcze odpowiedział na pytanie no.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Umówimy się na kawę i Ci wszystko wytłumaczę.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że to będzie chyba
najlepsza forma dokończenia tej rozmowy.
Ad. pkt 21
Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXIX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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/-/ Marek Jędrzejczak

53

