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PROTOKÓŁ Nr XXX/20 

z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2020 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 19 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

Nagranie z obrad Sesji RPŁ     – /Zał. Nr 2/ 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2024. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na 

lata 2020-2022”. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu  uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

10. 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. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa 

własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka 
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oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 

o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice, oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni0,0088 ha i 96/1 o 

powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

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. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2020 rok. 

19. Przyjęcie planów Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2021 

rok. 

20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

23. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXX Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że porządek obrad 

wraz z materiałami Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku 

obrad? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić 

do porządku obrad w punkcie 18, czyli przed sprawozdaniami punkt ,,Uchwała 

RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego” 2020, czyli tzw. nie wygasy. Dziękuję. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w punkcie 18 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. /Zał. Nr 3/ 

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

nieobecny K. Dąbrowski, K. Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 18 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2020. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego.  

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2024. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na 

lata 2020-2022”. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu  uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

10. 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. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa 

własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka 

oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 

o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice, oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni0,0088 ha i 96/1 o 

powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
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strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

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. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2020 rok. 

20. Przyjęcie planów Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2021 

rok. 

21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami.  

22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

24. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXIX 

Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do 

protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Idzikowska przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu 

Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 4/ 
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Radny Michał Śliwiński: Dziękujemy za sprawozdanie no i tak, jeżeli chodzi 

nawet o tą opiekę to nawet dostajemy informację jakie środki zostały przyznane 

na zabytki w naszym Powiecie Łowickim, także ślicznie dziękujemy za 

przedstawione sprawozdanie. 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/284/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Łowickiego oraz o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego w 2021 roku. /Zał. Nr 5/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2021-2024. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, całkiem inaczej jest jak się czyta raz 

materiał, drugi, zawsze jak się wczyta kolejny raz to tych pytań nasuwa się więcej 

i do tego pozwolę sobie zapytać, jeżeli mogę, Panią Skarbnik, bo tak, opinia RIO, 

którą też Pani nam przedstawiła no wskazuje tak naprawdę, że przyjmujemy 

budżet na pewnych granicach, jeżeli chodzi o, Pani Skarbnik zresztą też na 

Komisjach to mówiła, jeżeli chodzi o współczynniki, tak, bo te współczynniki 

tam mamy 0,01%, 0,03%, to jest wszystko na granicy. Ja zdaję sobie sprawę z 

tego, że mamy COVID, bo wszyscy możemy się zasłonić COVID-em i powołać 

się na COVID, ale Zarząd obecny dopiero rozpoczął tak naprawdę, to jest drugi 

budżet, który jest tego Zarządu tak i tutaj mam takie pytanie czy wiemy, w którym 

kierunku zmierzamy tak, żebyśmy…. Wiem, że trudno jest to ocenić w obecnej 

sytuacji, którą mamy, jeżeli chodzi o COVID, ale nie możemy się wszyscy za 

COVID chować, bo to jest najprostsze z rozwiązań. Czy my naprawdę rozumiemy 

to, żebyśmy byli przygotowani, bo może być druga fala teraz mamy, może być 

trzecia fala, może być czwarta fala, ten wirus jeszcze inaczej się mutuje, tak i w 

którym kierunku my zmierzamy, bo mam jeszcze jedno pytanko, nadwyżka 

budżetowa za 2019 rok  - czy dobrze zrozumiałem, że ona będzie ok. 2 mln zł? 

Tak wynika z tego, co przedstawiła też Pani Skarbnik i z opinii RIO, że ok. 2 mln 

zł będzie nadwyżki. To będzie nadwyżka, która będzie przeznaczona też na spłatę 
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kredytu, tak czy nie, czy bierzemy kredyt kolejny, żeby spłacić poprzedni, ale już 

zapisujemy, że ta nadwyżka będzie zabezpieczeniem do tego kredytu, ale 

oczywiście jeszcze rada nie podjęła decyzji co z tą nadwyżką zrobimy, bo 

będziemy podejmować ją w przyszłym roku na wiosnę. Ta tak, jak by mogła mi 

Pani Skarbnik wyjaśnić. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Może ja się najpierw odniosę do drugiej 

kwestii odnośnie nadwyżki budżetowej. My jako powiat nadwyżki budżetowej w 

Wieloletniej nie wprowadziliśmy, natomiast zmieniły się przepisy dotyczące 

wolnych środków i od 2021 roku będziemy mogli je przeznaczyć na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, nic się nie mówi na temat 

wydatków bieżących, jak to do tej pory była taka możliwość. Następna sprawa – 

bierzemy kredyt 5 750 000,00 zł, z czego 2 861 936,88 zł jest na pokrycie 

deficytu, natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jest 

2 888 063,12 zł a na dzień dzisiejszy bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie 

powiedzieć ile pieniążków będziemy mieć na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Natomiast odpowiadając, postaram się tak na pierwsze pytanie, to zdajemy sobie 

z tego sprawę, że ten budżet, tak jak pisała Regionalna Izba Obrachunkowa i jak 

stwierdził Pan Radny, różnica we wskaźnikach jest naprawdę niewielka, więc 

wymaga to ogromnej dyscypliny w wydatkowaniu środków, więc każdy grosz 

będzie liczony i oglądany, że tak powiem dookoła, jeżeli chodzi o wydatkowanie, 

bo tak, jak zwróciła Regionalna Izba, my mamy wskaźniki przy wykonaniu 

pełnych dochodów i pełnych wydatków, więc liczymy na to, że te dochody uda 

nam się zrealizować. Następna sprawa, wracając do sytuacji COVID-owej, jeżeli 

by się okazało, że ona będzie wpływać na samorządy to myślę, że już w tym roku 

były pewne ulgi dla samorządów, żeby na przykład nie zachowywać wskaźników, 

tylko ma to odzwierciedlenie w latach następnych, więc nie wiadomo w którą 

stronę nasz ustawodawca pójdzie i na ile nam pozwoli, bo powiem Państwu tak, 

na wszystkie wydatki, które są przewidziane na COVID w 2020 roku, ona jak 

gdyby są wyłączone ze wskaźnika i ten wskaźnik ulega poprawie. To jest do 

końca 2020 roku a co będzie w 2021 – no ciężko przewidzieć, natomiast nie mniej 

jesteśmy świadomi tego, że budżet jest trudny i wymaga ogromnej dyscypliny 

budżetowej, jeśli chodzi o wydatkowanie i wzmożonych działań, żeby były jak 

najwyższe zrealizowane dochody. 

Radny Michał Śliwiński: Bo tak, mówimy tak, jak z komisji, z naszych rozmów, 

które były na komisjach dostaliśmy wskaźniki do tworzenia budżetu i z tego, co 

dobrze pamiętam, jeżeli nie to Pani Skarbnik mnie poprawi, były założone 
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większe wpływy, jeżeli chodzi o podatki, stąd moje pytanie, które też było na 

Komisji Rozwoju, że w obecnej sytuacji gospodarczej, jaką mamy i sytuacji 

epidemiologicznej, no to ja nie byłbym taki optymistyczny, że będziemy mieli 

większe wpływy z podatków tak, a ustawodawca tak naprawdę nam w pewnym 

sensie takie wyższe wpływy pozwolił założyć do budżetu tak, dobrze to rozumiem 

Pani Skarbnik? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak, ustawodawca nie tylko tyle, że 

pozwolił, natomiast nakazał nam przyjąć takie wpływy do budżetu. Jeśli chodzi o 

rok 2020, bo na nim możemy się opierać, więc wykonanie, bodajże na Komisji 

Rozwoju rozmawialiśmy, wykonanie dochodów było na poziomie 94%, jeżeli 

chodzi o udziały w podatku dochodowym, natomiast Państwo otrzymaliście 

materiał, wpłynęło dodatkowe 1,3 mln zł i to wykonanie polepszyło nam się. Do 

zrealizowania 100% dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych 

zostaje nam jeszcze niecałe 1,1 mln zł a dopiero mamy powiedzmy połowę 

grudnia, więc udziały mogą wpływać do 15 stycznia, więc ja w tym momencie 

jestem optymistycznie nastawiona, bo tak na dobrą sprawę w grudniu wpłynęło 

nam ponad 2,5 mln zł tak. O ile przez cały rok to się różnie kształtowało, 

rozmawiałam z RIO pytając czy my możemy coś zrobić w temacie zmniejszenia 

dochodów, no RIO raczej uważa, że nie powinniśmy, bo takie dane dostają i oni 

i my z Ministerstwa Finansów, tylko cierpliwie czekać jak to się kształtuje 

wykonanie. Nasze wykonanie odbiegało od wskaźnika upływu czasu o 6 pkt 

procentowych, 7 pkt procentowych, więc po takim pytaniu w RIO stwierdzili, że 

to u nas nie jest źle, że są samorządy, gdzie to jest dużo wyższe, w związku z 

powyższym nie mamy jak gdyby podstawy zmniejszać tych dochodów. 

Przyjmujemy je takie, jak podaje Ministerstwo Finansów. 

Radny Jerzy Wolski: Spodziewałem się prawdę mówiąc przy dyskusji na temat 

budżetu, że głos zabierze Pan Starosta Marcin Kosiorek i powie, dlaczego ten 

budżet jest tak skrojony, dlaczego on jest dobry, czy optymalny, może tak, bo 

zawsze mógłby być lepszy i myślałem, że wokół tego budżetu… 

Radny Michał Śliwiński: To przy budżecie będzie Jurek. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: To będzie przy budżecie, mówimy teraz 

o Wieloletniej, taka jest kolejność. 

Radny Jerzy Wolski: A przepraszam bardzo Pani Skarbnik, czy dyskusja będzie 

inna przy budżecie? 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie.  

Radny Jerzy Wolski: Ja myślę, że te dwa punkty powinniśmy przedyskutować 

jednakowo, to jest jedno z drugim związane. Jak nie w tym momencie to ja zabiorę 

głos za chwilę, w takim razie wycofuję się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja mam do Państwa takie pytanie, w 

związku z tym, o czym powiedział Radny Jerzy Wolski, czy my będziemy jeszcze 

prowadzili taką debatę przy budżecie czy w tej chwili porozmawiamy przy 

Wieloletniej a przy uchwale budżetowej już takiej dyskusji nie będzie? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, myślę, że wiemy 

o tym, że prognoza wieloletnia jest powiązana ściśle z budżetem i tutaj takim 

zwyczajem, jak w tamtym roku robiliśmy dyskusję razem myślę, że tak będzie 

potem już łatwiej przejdzie drugi punkt nam. Jeżeli tak można, no bo… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że jest to bardzo dobra 

propozycja, żebyśmy w tej chwili prowadzili debatę budżetową a potem w 

kolejnym punkcie już przyjęli uchwałę. W związku z tym zachęcam wszystkich 

do tego, żeby zabierali głos. 

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak 

mówiłem na komisjach, ja odnośnie samego projektu budżetu uważam, że jest 

skromny, ale w miarę możliwości do zrealizowania i uważam, że co do samego 

budżetu na przyszły rok tutaj nie powinniśmy mieć większych obiekcji. Nie 

postąpię tak, jak bardzo często robi opozycja i będę głosował przeciw – będę 

głosował za, bo uważam, że ten budżet jest do zrealizowania i jest przy tym co 

robi Zarząd zdobywając środki zewnętrzne jest do zrealizowania. Natomiast co 

do wieloletniej prognozy finansowej, no tutaj mam tak, jak i moi koledzy, ale 

mam bardzo duże obiekcje, ponieważ tak, wszedł przepis, weszła ustawa, która 

mówi, że straty w szpitalu będą pokrywane. Jak to będzie fizycznie – zobaczymy. 

Wtedy te wskaźniki zadłużenia też mogą ulec zmianie, bo mogą być inne 

potrzeby, żeby zaciągać kredyty a jesteśmy tak na granicy, żeby realizować jakieś 

inne zadania statutowe, dlatego mówię, boję się bardzo prognozowania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo może być bardzo różnie. Tu chyba 

wszyscy się ze mną zgodzicie, że to jest taka loteria i tutaj mówię, trudno wnosić 

jakieś uwagi czy mówić rzeczy, które za rok czy za pół roku mogą być zupełnie 

inne i tu nie ma co filozofii jakiejś toczyć. Natomiast co do budżetu 
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przyszłorocznego to mówię, skromny, ale uważam, że powinniśmy się do niego 

przychylić, takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Spodziewałem się, że Pan Starosta stanie i powie 

słuchajcie, jest taki budżet na miarę możliwości, tak jak padły słowa wcześniej i 

niech nas Pan Starosta przekona dlaczego ten budżet jest optymalny, dlaczego my 

mamy wszyscy, jak tutaj jesteśmy mamy za nim głosować. Ale myślę, że Pan 

Starosta może słusznie czeka po prostu co tutaj się w dyskusji przejawi, bo 

dyskusja wokół budżetu nie sposób, żeby nie była, pewnie jakieś spostrzeżenia, 

uwagi muszą być, także czekam na słowo końcowe Pana Starosty Marcina 

Kosiorka. Ja wrócę do naszych dyskusji na komisjach, które odbyły się w 

listopadzie i teraz przed chwilą mieliśmy grudniowe, bo troszkę się zmieniła 

propozycja budżetu. Ja zawsze zaczynam od cyferek Pani Skarbnik, prawda, w 

listopadzie usłyszeliśmy, że to będzie 30% skala zadłużenia na 31.12.2021 r. W 

ciągu miesiąca Pani zasugerowała, że coś się wydarzy in plus i może to być 

poniżej 30%. No świetnie. Czyli gdybyśmy przełożyli tą komisję… 

Radny Michał Śliwiński: Na razie jest 33% Jurek w tym budżecie. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 32,08%. 

Radny Jerzy Wolski: A ja już prawie zasugerowałem, że zrobimy tak, jak w 

mieście – przeniesiemy sesję budżetową na styczeń i usłyszymy cyferkę 25%. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 25 nie będzie Panie Jurku, ale będzie 29 

na pewno, także… 

Radny Jerzy Wolski: Dobrze, w takim razie kontynuujmy i kontynuujmy ta 

dyskusję. Tak wracając do początku, słuchajcie, budżety rok poprzedni, 2 lata 

wcześniej oscylowały w granicach 100 mln zł. Wydawać by się mogło patrząc tak 

schematycznie, że skoro ze 100 mln zł zeszliśmy na budżecie po stronie 

dochodów wydatków na ok. 90 mln zł, no więc skromny, rozważnie 

przygotowany, bardzo od strony matematycznej dobrze zrobiony, ale z tym nie 

idzie nic takiego innego in plus, nie mamy 21, 22, 23… Wyskoczyliśmy mocno 

mimo tego okrojenia o 10% na 32 z hakiem procent, to mnie bardzo niepokoi. 

Tutaj przed chwila padły słowa COVID. Ja miałem tego nie używać, bo to jest 

takie niewdzięczne, ale słuchajcie, paradoksalnie czy się nie zgadzacie, że wiele 

samorządów w Polsce, między innymi nasz powiatowy, naprawdę, paradoksalnie 

powiem to, wykorzystuje pieniądze na zwalczanie COVID-u, na łatanie dziur w 
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słabych punktach. To było w budżecie 2019 roku i to będzie w budżecie 2020. 

Pieniądze, nazwijmy to kolokwialnie COVID-owe trafiają na łatanie dziur 

niekoniecznie związanych z COVID-em. Aż strach pomyśleć, no głupio to brzmi. 

Jakby nie było COVID-u to jakby ten projekt budżetu na 2021 wyglądał? Pewnie 

nie 32% a 35, 36. Śmiesznie, co? To nie wszystko jeszcze. Tutaj o sytuacji ZOZ-

u Krzysztof Górski powiedział, faktycznie jestem zaniepokojony tak, jak my 

wszyscy. Sytuacja wokół szpitala naszego jest bardzo dynamiczna, nie wiemy jak 

to wszystko się będzie toczyło. Dodatkowo co chwilę dochodzą nas informacje, 

bardzo szybko krojone, zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych. 

Muszę to wokół budżetu powiedzieć, bo jestem jeszcze bardziej zaniepokojony 

sytuacją finansową również tego szpitala, jakie będą tego skutki, bo naprawdę, 

tak dużo rzeczy się dzieje, takie nazwiska padają na stanowiskach kierowniczych. 

Nie wiem, jeśli to idzie w dobrym kierunku to mam nadzieję, że i sytuacja 

finansowa też będzie nie gorsza. Też sobie zanotowałem, ale Michał Śliwiński już 

mnie ubiegł o ewentualnych dochodach z podatku od osób fizycznych. Pani 

Skarbnik nam na komisjach to wyjaśniła, faktycznie wypada tutaj mieć nadzieję, 

że idzie to raczej w dobrym kierunku, także nie tak, że ten temat omińmy. No i 

chciałbym wrócić jeszcze do jednego tematu, nawet miałem przygotowany, no 

może jestem troszkę nie zniesmaczony, zaskoczony sytuacja z ostatniej komisji 

oświatowej. Pamiętacie Państwo pismo do komisji oświatowej, wszyscy my radni 

dostaliśmy od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy prosili, abyśmy się 

przyjrzeli jeszcze raz rozporządzeniu, nad którym głosowaliśmy, co by im nie 

zmniejszyć pensum z 20 na 18 godzin. Tak było w listopadzie, Pani Dyrektor 

Wydziału edukacji, byliśmy zresztą zgodni, daliśmy jej miesiąc czasu, żeby 

policzyła matematycznie czym by to skutkowało, gdybyśmy powiedzmy tą 

propozycję, za tą sugestią byli. Zresztą byłem bardzo mile zaskoczony słowami 

Pana Marka Jędrzejczaka, nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem, są jeszcze 

inni nauczyciele z dużym doświadczeniem, spodziewałem się, że ten temat jakoś 

przypilnujemy, dopilnujemy do końca. Na komisji oświatowej wróciłem do tego 

tematu no i w zasadzie tak lakonicznie Pan Starosta Marcin Kosiorek, nie wiem 

czy jako starosta czy jako zwykły Marcin Kosiorek tak powiedział. Nie wiem czy 

to jest stanowisko Zarządu całego czy tylko Radnego Kosiorka, że ,,tak Panie 

Radny Wolski, pokaż mi te 300 tys. zł, skąd na to wziąć. Czyli ja mam rozumieć, 

że zgadza się Pan, Panie Starosto z tym, że może faktycznie można było się nad 

tym pochylić i poszukać tych pieniędzy czy w ogóle kiedy konstruujemy budżet 

te 300 tys. zł dla tych kilkudziesięciu nauczycieli to jest w zasadzie… nie w tym 

momencie o to pytam. Jestem troszkę zniesmaczony no i nie ukrywam, od moich 
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kolegów nauczycieli, którzy byli na tejże komisji, słowa nawet w dyskusji nie 

było. Nie wiem dlaczego, ja aż się zastanawiałem czy aż było potrzebne, że jakiś 

zwykły radny Jerzy Wolski się pyta o tą rzecz? Tu chodzi nie wiem, o 100 tys. zł, 

o 200, o 300, ale w ogóle sam fakt, że nie było wokół tego dyskusji. Ja pytam 

wokół budżetu, bo przecież proszę Państwa proszę bardzo, jeśli Zarząd w ogóle o 

tym nie wie, Pan Starosta Kosiorek, to proszę bardzo, weźcie 10 minut przerwy i 

pomyślcie jeszcze, zróbmy szybki retusz na budżet 2021. Naprawdę 

spodziewałem się innej dyskusji i innej odpowiedzi na Komisji oświatowej. Nie 

jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy na Komisji oświatowej. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj Jurek Wolski poruszył bardzo ważny temat, bo 

trzeba się zastanowić nad tym też, jakie my chcemy szkoły. Jeśli ktoś coś próbuje 

zrobić, prowadzi jakieś przedsiębiorstwo to szuka tak naprawdę, ja to już 

mówiłem na Komisji Rozwoju czy na poprzedniej sesji, już nie pamiętam, że 

szukamy nauczycieli praktycznej nauki zawodu tak, bo nam jest trudno tak 

naprawdę, najprostsza szkołą, najtańszą dla powiatu byłyby licea. Zaczęliśmy iść 

w kierunku tym, żeby stawiać też na zawód w naszych szkołach, to pomysł, który 

zaczął poprzedni Zarząd, była w tym i aprobata też i przedsiębiorców i teraz 

zakładamy tak, czy 300 tys. zł i w dalszym ciągu rozwijamy bądź utrzymujemy 

szkoły zawodowe na tym poziomie bądź damy sobie spokój, nauczyciele wiemy 

o tym, jak trudno jest znaleźć nauczyciela od praktycznej nauki zawodu, bo to nie 

jest tylko kreda i tablica, tylko musi mieć doświadczenie też zawodowe, żeby 

mógł tych uczniów rozwijać w tym kierunku, w którym dany przedmiot jest 

prowadzony i dawno już, wielokrotnie były zwracane uwagi, że mamy problem z 

takimi nauczycielami, żeby ich pozyskać. Teraz, jeżeli tym nauczycielom 

faktycznie zabierzemy te pieniądze to okaże się, że będziemy tylko powiatem, 

który będzie miał tylko szkoły licealne tak, takie najtańsze – kreda, tablica, 

komputer i okaże się, że za 2-3 lata nie będziemy mówić o 300 tys. zł, tylko 

będziemy mówić o tym, że trzeba będzie którąś szkołę zamknąć, bo uczniowie 

wyjadą do powiatów ściennych i tam znajdą sobie szkołę zawodową a u nas 

zostaną tylko licea. To tak tylko do rozważenia i tutaj bardzo ważny temat 

poruszył Jurek. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Może ja tylko odniosę się do… bo 

powiedział Pan Jerzy Wolski, jeśli chodzi o dochody z funduszu przeciwdziałania 

COVID-19 to mamy kwotę tylko 1 086 406,00 zł, co mamy w tym momencie w 

budżecie. Wiemy, że będziemy mieć, przeszły nam 3 wnioski i tam jest kwota ok. 
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8 mln zł, znaczy plus minus tak, nie z groszami, niedokładnie, wtedy nasz budżet 

będzie oscylował ok. 99 mln zł i jeżeli zadłużenie damy do 99 mln zł naszych 

dochodów to wtedy wyjdzie matematycznie 29% poziom zadłużenia i o tym 

mówiłam. Natomiast na ta chwilę takiej poprawki nie mamy, bo nie mamy umów 

i nie możemy tego wyprowadzić. Poza tym czekamy, kiedy przyjdzie umowa 

dotycząca ,,Sportowej Polski”, ponieważ te właśnie 1 086 406,00 zł mamy jako 

wkład własny, natomiast drugi milion będzie ze środków Ministerstwa Sportu i 

też wprowadzimy, ale dopiero na sesji styczniowej z chwilą, kiedy podpiszemy 

umowę, znaczy kiedy ta umowa fizycznie do nas wróci, bo na tą chwilę fizycznie 

jeszcze nie wróciła. To tak tyle ode mnie. 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli mogę, bo przypomniało mi się teraz co miałem 

powiedzieć. Mówiliśmy o wskaźnikach 0,01, 0,03%, poprawiają się nam tak 

troszkę w późniejszych latach i teraz tak, mam takie pytanie do Pani Skarbnik, bo 

ja mniej więcej zdaję sobie sprawę czemu te wskaźniki służą, ale może nie 

wszyscy radni wiedzą. Gdyby mogła Pani nam to wytłumaczyć o co chodzi w 

tych wskaźnikach, bo wiemy o tym też, że póki co korzystaliśmy dużo ze środków 

wsparcia krajowego, do budżetu, chwała za to Zarządowi, ja tego nie neguję, ale 

wiemy o tym, że będziemy mieli też nową perspektywę budżetową Unii 

Europejskiej i jak mamy przygotowany ten budżet, który teraz przyjmiemy do 

tego, żebyśmy mogli te środki pozyskiwać. Bo jeżeli nie będziemy mogli wziąć 

kredytu na dofinansowanie jakiejś inwestycji, bo będziemy na granicy, no to może 

okazać się tak, że faktycznie będziemy korzystali ze środków wsparcia 

krajowego. Ja rozumiem, że tutaj Zarząd politycznie jest dobrze umocowany i te 

środki nam pozyskuje, ale jak będziemy chcieli sięgnąć po coś jeszcze dalej z 

zewnątrz, no to jak nam się będzie to przedstawiało? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli chodzi o dopuszczalny wskaźnik 

spłat, czyli jakie mamy spłaty, wzór jest dosyć skomplikowany, więc pozwolicie 

Państwo, że nie będę o nim opowiadać, natomiast bardzo ważna sprawa jest taka, 

że zmieniła nam się ustawa o finansach publicznych i z tego wskaźnika 

wyłączono wszelkie otrzymane dotacje z budżetu państwa, wyłączono środki 

unijne. W związku z powyższym każde dochody, które otrzymujemy ze źródła 

jakim jest budżet państwa bądź środki unijne są wskaźnikom obojętne, tak jak 

wydatki majątkowe są wskaźnikom obojętne. Najważniejsze są wydatki bieżące 

i tu właśnie nasz ustawodawca idzie w stronę, żeby ta nadwyżka budżetowa była 

jak największa, jak najwyższa. Na pewno na wskaźnik ma póki co jeszcze wpływ 

dochód ze sprzedaży majątku i on ten wskaźnik poprawia, bo zwiększa się nam 
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jak gdyby licznik i wtedy jest coraz lepiej. Zmienił nam się wskaźnik, ponieważ 

wszystko przyrównujemy do dochodów, kiedyś było ogółem a teraz tylko 

dochodów bieżących, w związku z powyższym wzięcie kredytu jako takie nie 

powoduje nam zmiany wskaźnika i tego, żeby on się pogorszył w którąś stronę, 

natomiast już spłaty rat kredytu mają na to wpływ, ale w latach poprzednich. 

Ponadto ten wskaźnik, którym my operujemy, czyli nie ten dopuszczalny,  tylko 

ten, który my wypracowujemy jest brany z trzech poprzednich lat. Od 2026 roku 

wchodzi wskaźnik 7-letni, czyli będzie brana średnia z 7 lat. Na pewno to poprawi 

nam sytuację. Natomiast 3 ostatnie lata, właśnie pokrywanie straty ZOZ-u 

spowodowało, że wydatki bieżące, bo to wchodzi w wydatkach bieżących, bardzo 

obciążało nam ten wskaźnik, no i niestety zbliżaliśmy się do tego poziomu 

dopuszczalnego przez wskaźnik spłat. To tak w telegraficznym w skrócie, jeśli 

wystarczy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? 

Nie widzę, więc może poprosimy Pana Starostę o komentarz. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo. No ja 4-krotnie się 

zgłaszałem do odpowiedzi, ale nie zostałem wywołany. Może zacznijmy tak, jeśli 

idzie o zadłużenie to już tak jak Pani Skarbnik powiedziała, po wprowadzeniu 

Funduszu Inwestycji Lokalnych wskaźnik nam spada poniżej 30% a przecież 

jesteśmy przed ogłoszeniem wpływów do naszego budżetu na Fundusz Dróg 

Samorządowych, także liczymy na to, że ten wskaźnik będzie jeszcze niższy i nie 

jest to Panie Jerzy jakieś tam mrzonki, tylko tak, jak Pan mówił na pierwszej 

bodajże komisji tej kadencji ,,a z tymi dofinansowaniami to różnie jest”, no to 

jednak tutaj dotrzymujemy słowa i tyle ile możemy to ściągamy i na tyle na ile 

można to zrobić, czyli tak, jak na przykład do tej pory według wskaźników 

dofinansowanie na drogi jest 70%. Ja rozumiem, że prawie wszystkie poprzednie 

rządy coś tam obiecywały i nie spełniały, ten jednak, jeżeli powiedział o 

dofinansowaniu to dotrzymał słowa i my te pieniądze pozyskaliśmy. Odnośnie 

jeszcze Unii Europejskiej i pozyskiwania środków to pragnę nadmienić, że tych 

środków to już zostało niewiele, bo perspektywa unijna się już zakończyła, 

natomiast to, co na koniec mogliśmy pozyskać to właśnie wprowadzamy do 

przyszłorocznego budżetu w ramach inwestycji, to jest modernizacja boiska przy 

I LO i pracownie na Podrzecznej i na Blichu w kwocie, o ile pamiętam 1,6 mln 

zł, także to jest Unia Europejska. Realizujemy także projekt, o który często pytał 

Radny Górski – Łowickie Centrum Usług Społecznych i tutaj pozyskanych 

środków unijnych jest ponad 2 mln zł, także te zdolności mamy i nie tylko 
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pozyskujemy środki rządowe, ale także unijne, co w tym budżecie, o którym 

będziemy za chwilę rozmawiać, o budżecie, bo tak sobie postanowiłem, że będę 

rozmawiał o budżecie, natomiast tutaj takie główny punkt, jaki jest to jest Fundusz 

Inwestycji Lokalnych. Ja myślę, że dyskusja na temat oświaty i dofinansowania 

zawodów to możemy ją przeprowadzić chyba w sprawach różnych i wtedy myślę, 

że odniesiemy się. W tegorocznym budżecie tych pieniędzy, o których 

powiedziałem na komisji nie mamy i dziwię się, bo Pan Radny Wolski wydawało 

mi się, że z przekonaniem i zrozumieniem przyjął to, co powiedziałem. Nocą 

jednak przemyślał i zmienił zdanie – my na razie nie zmieniliśmy. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy, bo teraz się trochę pogubiłem, od razu 

przyznaję Panie Przewodniczący, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Panie 

Starosto, w tym budżecie normalnie są zapewnione środki na tak, jakby szkoła 

miała działać w cyklu dziennym tak, jeżeli chodzi o tych nauczycieli 

zawodowych. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie rozumiem co Radny ma na myśli ,,w 

cyklu dziennym”? 

Radny Michał Śliwiński: No wiemy dlaczego wpłynęło to pismo tak. Pismo 

wpłynęło dlatego, że jest teraz zdalne nauczanie z tego co ja zrozumiałem i jeżeli 

się mylę to proszę mi wyjaśnić. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nauka przedmiotów zawodowych odbywa 

się stacjonarnie w naszych szkołach, zresztą tak jak we wszystkich. 

Radny Michał Śliwiński: No jak się stacjonarnie odbywa i dlatego tutaj pojawił 

się problem, że jeżeli nauka teraz nie odbywa się stacjonarnie przedmiotów 

zawodowych to nauczyciele mają zmniejszone pensum, dobrze rozumiem to? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. 

Radny Michał Śliwiński: No to bardzo proszę mi wyjaśnić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja mam taką prośbę. 

Pan Starosta powiedział o tym, że wrócimy do tego w sprawach różnych i myślę, 

że tą sprawę sobie wyjaśnimy, natomiast w związku z tym moja propozycja jest 

taka – czy do kwestii budżetowych jeszcze się odniesiemy, bo nawet tutaj jak Pan 

pyta o takie rzeczy to jest coś takiego jak w szkole arkusz organizacyjny i on ma 
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bardzo duży wpływ na to jak te godziny i jak to wszystko jest zrobione, ale mówię, 

wrócimy do kwestii… 

Radny Michał Śliwiński: Ja wiem, że jest arkusz organizacyjny, tylko kwestia 

czy w tym budżecie też zostały zmniejszone już te środki w tej sprawie, o którą 

nauczyciele pisali? I tylko o to mi chodzi, bo za co będzie płacone… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja powiem w ten 

sposób, że bardzo bym prosił, żebyśmy jednak do tego podeszli tak – albo 

prowadzimy tą dyskusję na temat tych przedmiotów zawodowych i godzin teraz, 

albo będziemy o tym rozmawiali w sprawach różnych. Musimy zdecydować, bo 

w tym momencie padła jedna propozycja, żeby… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ale budżet jest powiązany z 

płacami tak samo. Na jakim poziomie mamy, jeżeli chodzi o… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To w takim razie ja rozumiem, że 

rozmawiamy teraz. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, no ja 

uważam, że ta dyskusja właśnie idzie w bardzo złym kierunku. Przecież cała 

działalność powiatu w każdej dziedzinie, w najmniejszej dziedzinie opiera się na 

budżecie, więc jeżeli chcecie argumentować, mówię tutaj do Jurka i do Michała, 

jeżeli chcecie argumentować, że to jest związane z budżetem to przecież możemy 

o wszystkich sprawach całorocznych rozmawiać a to nie o to chodzi. Macie 

wniosek do budżetu – proszę, złóżcie go i już i tyle. A Michał chyba nie 

przeczytałeś tego, o co pytał Jurek, bo w przyszłorocznym budżecie nie ma 

żadnego zmniejszenia, bo myśmy nic nie zmniejszyli… 

Radny Michał Śliwiński: Ja tylko pytam Pana Starostę, bo nie wiem czy go 

dobrze zrozumiałem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę sobie nie przerywać, bardzo 

proszę Panie Michale. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, jak mówi jedna 

osoba to druga słucha i po skończeniu przez konkretna osobę się wypowiada a nie 

wchodzimy sobie w słowo, bo w tym momencie ta osoba, która się wypowiada… 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam Panie Przewodniczący. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem powiedzieć Panie Przewodniczący, 

jeśli mogę, bo to nie jest żadna debata, to jest dyskusja Michała i Jurka z Panią 
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Skarbnik, ewentualnie z Panem Starostą. Przecież mamy jakiś ustalony zresztą 

porządek procedowania na sesjach, jeszcze to za poprzedniej koalicji ustalony i 

nie ma tam, że Radny Michał Śliwiński 16 razy się wypowiada na temat jednej 

sprawy. No ja rozumiem, ze nie zamykajmy ust, ale no nie przesadzajmy, bo 

przecież wiesz, no nie każdy ma czas rozmawiać o tym samym przez 3 godziny. 

Radny Jerzy Wolski: Chciałbym może zakończyć ten temat, faktycznie 

dokończmy ten temat, jeśli będzie taka wola Rady, żeby w sprawach różnych. Ja 

nie przypadkowo, ten temat się w zasadzie pojawił w październiku, czyli było 

dostatecznie nie mało czasu przed głosowaniem nad dzisiejszą sesją budżetową. 

To pojawiło się w listopadzie, moje pytanie było zasadne, bo być może sobie 

pomyślałem, że jak Zarząd zastanowi się nad tym to jeszcze być może, że w tym 

budżecie, który jest dzisiaj przedstawiany i będzie za chwilę głosowany, być 

może, że ta zmiana, ten retusz za kilkaset tysięcy, do dzisiaj nie wiedziałem, do 

piątku o jaką tutaj sumę chodzi, że o 300 tys. zł. Tej wiedzy nie mieliśmy, ale 

skoro w tym momencie, to co Pan Starosta Marcin Kosiorek powiedział i to jest 

już dla mnie definitywna odpowiedź. Tak, w budżecie na 2021 tego retuszu, tej 

zmiany wokół tej propozycji nauczycieli nie będzie, także ja w tym momencie 

chciałbym prosić, aby zamknąć temat nad punktem, nad budżetem temat tejże 

oświaty. Spodziewałem się, że być może będzie to skutkowało w propozycji 

budżetowej na 2021. Jeśli nie to prosiłbym Panie Przewodniczący, żeby ten temat 

dokończyć już w sprawach różnych po zagłosowaniu nad budżetem. Dla mnie to 

jest sprawa oczywista, że w tym momencie ten punkt powinniśmy zamknąć. Ja to 

dawałem i chciałbym skończyć. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja tylko ad vocem. Szanowni Państwo, przecież 

wiecie o tym, że na każdej sesji i prawie na każdym posiedzeniu Zarządu budżety 

w oświacie są zmieniane, to jest najczęściej zmieniany element i nigdy nie są 

zmieniane, nie zmniejszane, tylko zwykle są zwiększane, więc dziś nie mamy 

jeszcze tych danych, które mogłyby nam pozwolić na wprowadzenie, ewentualnie 

wniosku złożonego przez nauczycieli. 

Radny Michał Śliwiński: Ja tylko tak, Jurek zrozumiał inaczej Pana Starostę, 

teraz już jeżeli Pan Starosta nie wnosi uwag do tego, co powiedział Jurek przed 

chwilą, jak został zrozumiany przez Jurka, bo ja miałem tutaj to pytanie czy w 

tym roku mamy to zmniejszenie i tutaj to się przekłada na ten budżet tegoroczny. 

Jeżeli Jurek już powiedział, że tutaj w tym roku się niewiele zmieniło w budżecie 

w stosunku do poprzedniego roku to ja… i tylko tyle wystarczyło powiedzieć. 
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Pan Janusz Michalak nie musiał się tutaj, że ja zadaję pytania. Ja po prostu 

czasami można czegoś niedosłyszeć, albo źle zrozumieć i tylko wyjaśnić. I po co 

ta buta, że Śliwiński tyle razy zabiera głos? Nie jest problemem pytać, ja nie mam 

problemu pytać. Ja nie jestem radnym, który będzie tylko podnosił rękę i będzie 

głosował, mamy się nie odzywać, tylko przyszedłem na radnego, żeby posiedzieć 

i wziąć dietę. Chcę się dowiedzieć i tylko tyle Panie Januszu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Szanowni Państwo, czy 

jeszcze są pytania do budżetu? Natomiast ja chciałbym powiedzieć jako 

nauczyciel, jako osoba, która jest związana z oświatą przez wiele lat, ja się 

wypowiedziałem w tej sprawie. Ja prosiłem Zarząd o to, żeby rozważył tą decyzję. 

Usłyszeliśmy jakie to są koszty związane z, ile to kosztuje – ponad 300 tys. zł, 

dowiedzieliśmy się. Jest rzeczą istotną, że Zarząd odpowiada za cały budżet. Ja 

jeszcze raz powtarzam, że bardzo mnie cieszy czy stanowisko Pana Starosty czy 

Pana Janusza, jako Członka Zarządu o to, że będą tą sprawę mieli na uwadze, 

ponieważ jest to sprawa dla pracowników oświaty bardzo ważna. Tym bardziej, 

że dotyczy to nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Ja uważam w ten sposób, że 

to są deklaracje, które mnie, jako nauczyciela cieszą, natomiast zwracam też 

uwagę na jedną rzecz, że mówimy o budżecie w konkretnej sytuacji i proszę 

pamiętać, że te arkusze obowiązują przez cały rok szkolny i jeżeli jakakolwiek 

zmiana to byłaby możliwa dopiero w nowym roku szkolnym i to jest dosyć taka 

istotna uwaga dotycząca tej konkretnej sytuacji. Natomiast jeszcze raz 

powtarzam, warto nad tym się zastanowić, warto to rozważyć, ponieważ dotyczy 

to właśnie pracowników związanych z takim elementem bardzo istotnym, jeżeli 

chodzi o szkolnictwo zawodowe a mianowicie nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu. To taka moja uwaga, jako nauczyciela w tym zakresie. Czy jeszcze są 

uwagi dotyczące tego budżetu? Ja jeszcze tutaj kilka zdań powiem, że jeżeli 

chodzi o ten budżet to zwracam uwagę na to, że jednak prowadzone są od 2 lat, 

odkąd jest nowy Zarząd, te inwestycje w takim kierunku, że ich rozmach jest 

naprawdę znaczący, w każdej praktycznie rzecz biorąc dziedzinie. Ja zwracam 

uwagę, że dość dużo a mało zostało to zaakcentowane, że duży wpływ na naszą 

sytuację budżetową niewątpliwie ma sytuacja w szpitalu i też trzeba mieć to na 

względzie, kiedy mówimy o ogólnej sytuacji budżetu. Do tego doszły tak, jak 

słusznie Państwo zwróciliście uwagę, okoliczności, które są od nas niezależne, 

dlatego też stworzenie takiego budżetu, jak w tym roku przy jednak z tego co 

wiemy inwestycje będą prowadzone i tak to zostało wszystko ułożone, że te 

wydatki są jednak związane ściśle z dochodami. Oczywiście chcielibyśmy na 

pewno, żeby ten budżet był jeszcze bardziej pro inwestycyjny, natomiast muszę 
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powiedzieć jedną rzecz: to, co udało się zrobić przez te 2 lata, ostatnio jak miałem 

możliwość oglądania tego, co udało się zrobić w szkole na Podrzecznej, która 

wyjątkowo, jak pamiętam jeszcze kilka lat temu była w bardzo takiej, jeżeli 

chodzi o sama stronę materialną ta szkoła naprawdę wymagała generalnego 

remontu i teraz wygląda zupełnie inaczej, także mówię, na każdym kroku, nie 

wspomnę o naszych drogach, które są realizowane, w związku z tym, jeżeli to 

będzie kontynuowane a już mamy zapewnienia dotyczące kontynuacji w 

przyszłym roku, będziemy dzisiaj głosowali kwestie działki, w związku z tym jest 

szansa na to, żeby również ta inwestycja związana z budżetem, z budową sali 

gimnastycznej przy Ekonomiku i naprawdę pod tym względem trzeba zwracać 

uwagę na to, że tutaj dzieje się bardzo wiele, jest to niewątpliwie zasługa Zarządu, 

że takie propozycje i udaje się w wielu wypadkach zyskać na to środki. To jest 

mówię, godne podkreślenia i ja z tego powodu się cieszę, bo każda inwestycja to 

jest wartość dodana i muszę powiedzieć jedną rzecz, że z tego jestem bardzo 

zadowolony. Natomiast mówię, tu też będzie dużo zależało od okoliczności 

zewnętrznych, jak to wszystko będzie się układało. Mam nadzieję, że ten budżet 

uda się zrealizować i myślę, że będziemy mieli satysfakcję w nowym roku, że te 

inwestycje, które są zrealizowane posłużą mieszkańcom i tak, jak to było 

dotychczas. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jak mogę ad vocem tylko o 

sprostowanie do Pańskiej wypowiedzi. Ja rozumiem, w zupełności się z Panem 

zgadzam, tylko że chciałbym, żeby Pan był precyzyjny, bo Podrzeczna to jeszcze 

wniosek poprzedniego Zarządu, realizacja teraz przypadła na ten Zarząd, także 

jakby Pan był taki precyzyjny, żeby mógł Pan ciągłość pokazać to byłbym 

zadowolony, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym Radnemu wyjaśnić 

jedną rzecz, że będąc w poprzedniej kadencji radnym ja zawsze doceniałem każdą 

inwestycję, która była realizowana, każdą jedną, ponieważ ona służy nam 

wszystkim i tu nie ma żadnego takiego znaczenia kto ją realizuje. Realizuje się ją 

dla takiego celu wspólnego. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że wniosek 

został złożony przez poprzedni Zarząd, chwała mu za to, że taki wniosek złożył. 

Ten Zarząd zrealizował. Najgorzej byłoby wtedy, gdyby ta inwestycja nie była 

zrealizowana i wtedy byłoby na pewno trudno kto za to jest odpowiedzialny a 

tutaj cieszmy się z tej inwestycji, że jest ona zrealizowana. Ale mówię, to jest 

jedna inwestycja, ja podałem taki przykład, bo bardzo ja zwracałem… 
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Radny Michał Śliwiński: Ale my się cieszymy Panie Przewodniczący, dobrze, 

już Pana rozumiem. Lećmy dalej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Widzi Pan, staram się. Ja teraz 

przepraszam, bo może trochę przedłużyłem. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. /Zał. Nr 6/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/222/2020 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli mogę zabrać głos i rozpocząć od takiej 

prośby, aby Pan Przewodniczący jednak, bo to jest sesja zdalna i wchodzenie 

sobie w zdanie no to utrudnia bardzo i odbiór i prowadzenie tej dyskusji. Nie będę 

komentował tych różnych uszczypliwości i takich czasami rzeczy, które dla mnie 

są niezrozumiałe, tylko przedstawię ten budżet tak, jak jest a od razu powiem, że 

wole zdecydowanie sesję, na której opowiadam o jego realizacji, realizacji 
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budżetu niż o przygotowaniu dlatego, że nie tutaj wielu rzeczy, które są założone 

i które mogą być zrealizowane, a które są chyba najważniejsze, bo zazwyczaj 

odkąd jestem radnym to jednak najwięcej emocji wzbudzają inwestycje i o te 

inwestycje najczęściej są spory i to jest takie powiem wam, to jest coś, co podoba 

mi się w samorządzie, dlatego że tutaj często znikają barwy stowarzyszeń, partii 

a odzywa się interes mieszkańców w każdym z radnych i to jest taka kwintesencją 

tego, co robimy. Pragnę również podkreślić, że budżet, który oddajemy jest o 15 

mln zł większy niż budżet, który otrzymaliśmy, bo o ile pamiętam to było 76 mln 

zł przyjmowany budżet na rok 2019, natomiast w tej chwili ten budżet my w 

dochodach zakładamy 91 mln zł, w tym wydatki bieżące ponad 88 mln zł, 

majątkowe 2,8 mln zł. W 2021 dochody są na porównywalnym poziomie do planu 

wydatków według projektu 2020, w 2021 wzrosły dochody bieżące a zmniejszyły 

się dochody majątkowe. Subwencja oświatowa to 37 787 000,0 zł, większa niż 

roku, który mija o 1 243 000,00 zł. Dochody majątkowe zakładają sprzedaż na 

poziomie 0,5 mln zł, dotacja do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 16 000,00 

zł, Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 086 000,00 zł i projekt ,,Wiedza plus 

Sport…” 1,2 mln zł. Teraz środki zewnętrzne, jakie są planowane i jakie są już 

pozyskane na przyszły rok to: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 

,,Samodzielnie w życiu i w pracy” – 232 tys. zł na zajęcia dla dzieci, ,,Aktywny 

przedszkolak” w tym samym ośrodki 65 tys. zł na zajęcia dla dzieci. ZSP Nr 1 - 

,,Od stażysty do specjalisty…” – to jest projekt, który zakłada stworzenie 

wyposażenia pracowni do lutowania oraz szkolenia i przygotowania nauczycieli 

i uczniów, ,,Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” to kolejny projekt na 

0,5 mln zł, realizowany będzie w ZSP Nr 2, czyli na Blichu, do Grecji, do Włoch, 

oczywiście jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli i w ramach projektu Erasmus 

ZSP Nr 1 - 62 tys. zł, ZSP Nr 2 – 316 tys. zł, ZSP Nr 3  w ramach POWER-a 124 

tys. zł, wracamy na Podrzeczną – Włochy – 79 tys. zł, II LO – Erasmus – 28 tys. 

zł, z Wojewódzkiego Funduszu na ekopracownię i projekty edukacji 

ekologicznej: I LO - 32 tys. zł, Wojewódzki Fundusz też przy II LO 10 tys. zł i to 

wiąże się z autopoprawką, którą wprowadzamy. Są zmiany w załączniku o 

inwestycjach, o tym też za chwilę powiem, utworzenie zadania ,,Modernizacja 

wewnętrznej linii zasilającej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu” w rozdziale 80134, 

zmniejszenie zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu 

Łowickiego”, 50 tys. zł tutaj przesuwamy. Zwiększenie dochodów w związku z 

projektami z Wojewódzkiego Funduszu i Erasmusa, o których już mówiłem, tj. II 

LO 32 919,00 zł i 10 118,00 zł, Erasmus 28 321,00 zł i ZSP Nr 1 79 940,00 zł – 
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tu razem to jest 151 299,00 zł i wzrost wydatków do kwoty 93 946 367,00 zł 

łącznie. Te wydatki właśnie tak się kształtują i są o milion wyższe w stosunku do 

planu projektu na 2020 rok. Wydatki bieżące to 85 281 716,00 zł, wydatki 

majątkowe – 8 664 650,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 90,8%, wydatki 

majątkowe – 9,2%. No i te rzeczy, na które radni chyba najbardziej czekają, to 

jest inwestycja, przy której na chwilkę chciałbym się zatrzymać, tj. most w 

Kompinie, gdzie mówiąc o FIL-u i o zmniejszaniu wskaźników, już otrzymaliśmy 

pieniądze z rządowych środków, natomiast czekamy cały czas na ogłoszenie 

przez premiera listy dotacji na Fundusz Dróg Samorządowych, bo od tego będzie 

zależało jak tak naprawdę, ile nas – powiat będzie kosztowała budowa tego mostu 

i no jakieś tam przecieki mamy, ale nie chciałbym tego głośno mówić. Może nie 

będzie aż tak dobrze, jak chcielibyśmy, ale może nie będzie też źle, to się okaże, 

jeszcze przed nami jakieś tam rozmowy i jeszcze próby dopięcia tematu, żeby 

tych środków dla powiatu było jak najwięcej. Droga Strzebieszew-Domaniewice, 

tutaj przeznaczone jest 239 960,00 zł ogólnie na drogi, bo wiemy, że 

przekazaliśmy gminom drogi, które zostały zgłoszone do Funduszu Dróg 

Samorządowych, na pewno nie uda nam się wszystkich zrobić, bo to bardzo duże 

kwoty są, zresztą mówiłem o tym niejednokrotnie, tutaj mamy kwotę 

zabezpieczoną 850 tys. zł. My również przygotowaliśmy termomodernizację 

budynku PZD, przypomnijmy, że tam również mieszczą się instytucje nie tylko 

nasze – 240 tys. zł. W ramach pieniędzy, które otrzymaliśmy na pediatrię jesteśmy 

zobowiązani do wkładu własnego w postaci remontu Izby Przyjęć tutaj w kwocie 

250 tys. zł i musimy to wydatkować, dotacje dla gmin mamy przeznaczone 50 

tys. zł i wspomniana już modernizacja wewnętrznej linii zasilającej w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to jest 50 tys. zł, projekt 

,,Wiedza plus Sport” – krótko mówiąc boisko przy I LO – 1 599 000,00 zł, projekt 

,,Sportowa Polska” i wkład własny z Funduszu Inwestycji Lokalnych  to jest 

1 086 000,00 zł, mowa o dwóch boiskach – ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. ,,Poprawa 

jakości powietrza” w ramach wkładu własnego 800 tys. zł i jeszcze dotacja na 3 

stodoły do Muzeum do skansenu – 515 tys. zł. zadanie inwestycyjne jeszcze 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 16 tys. zł. Rezerwa kryzysowa 

133 tys. zł, rezerwa ogólna 100 tys. zł, rezerwa oświatowa 1 029 000,00 zł. 

Ogółem dochody 91 084 430,19 zł, wydatki 93 946 367,07 zł, deficyt 

2 861 936,88 zł. Kredyt zaplanowany został do spłaty do 2024 roku przez 5 lat po 

1 150 000,00 zł, ogólny koszt kredytu, odsetki, VIBOR 1m 0,5%, stała marża 

banku 1%, 1,5% łącznie wynosi 417 820,00 zł. No i wskaźniki, to co mówiłem 

wraz z pozyskiwaniem środków na inwestycje, które są to jest 29% już ten 
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wskaźnik na ten rok po wprowadzeniu tego, co mamy a jeszcze nie mówimy o 

tym co dostaniemy z Funduszu Dróg Samorządowych. I teraz trochę może, bo to 

jest okazja do tego, żeby pokazać w którym kierunku zmierzamy i odniosę się do 

tej dyskusji o oświacie. Ja myślę, że tutaj, w tym budżecie widać doskonale, w 

którym kierunku zmierzamy, więc żeby młodzież wybierała nasze szkoły no to 

musimy mieć dobre zaplecza i kolejne pracownie, kolejne remonty w szkołach 

będą się odbywać. Przygotowujemy się, pojutrze jesteśmy umówieni do 

notariusza o przejęcie działki, o której była taka dyskusja, od miasta i 

przygotowujemy się do projektu budowy sali gimnastycznej przy Ekonomiku. 

Także te dwa boiska na przyszły rok przy szkołach pokazują, że chcemy zachęcać 

młodzież do tego, żeby wybierała nasze szkoły, bo infrastruktura jest 

zadowalająca i młodzież chce w tym uczestniczyć. Jesteśmy bardzo zbudowani 

dzisiejszą wizytą i rozmową z Panią Prezes Mleczarni. Mleczarnia bardzo 

poważnie chcę rozmawiać na temat współpracy w kierunkach zawodowych w 

szkole, umówiliśmy się na styczeń, po Trzech Królach siadamy i my tutaj 

przygotujemy się ze swojej strony i spróbujemy uruchomić. Wiecie dobrze, że 

próbowaliśmy uruchomić różne kierunku, niestety nikogo nie zmusimy do tego, 

żeby został technikiem meliorantem, gdzie będzie miał od razu pracę zapewnioną 

zaraz po zakończeniu szkoły i zrobieniu matury czy technikiem maszyn 

lotniczych, gdzie też od razu praca w zakładach lotniczych w Łodzi byłaby. Być 

może to brak kontaktu bezpośredniego, czyli sytuacja epidemiczna, gdzie 

przecież wiemy, że szkoły jeździły z promocją po szkołach podstawowych i w 

tym roku to nie zostało zrealizowane, a powiedzmy sobie szczerze, że w 

przyszłym roku też nie wiadomo jak to będzie z tą promocją, czy ona będzie tylko 

też w internecie mogła być przeprowadzona. To jeśli idzie o szkoły, jeśli idzie o 

drogi to myślę, że sytuacja jest nienajgorsza, już w tej chwili mamy za sobą już 

70 km tych dróg powiatowych wyremontowanych, odnowionych z samego 

Funduszu Dróg Samorządowych, bo jeszcze w Gminie Łyszkowice były robione 

drogi na współkę, że tak powiem z gminą. Ruszyliśmy chodniki, chociaż no 

przerażające są ceny budowy tych chodników, bo one są bez nakładki i no trudne 

to jest, ale nie mówimy jeszcze ostatniego słowa i myślę, że no kluczem takim i 

to podkreślam wszędzie, że najważniejszą rzeczą, takim opus magnum tej 

kadencji i liczę na zrozumienie też radnych będzie zbudowany na nowo most w 

Kompinie. Myślę, że wszyscy będziemy mogli być z tego dumni i chcielibyśmy, 

żeby ta inwestycja została zrealizowana. Jeśli idzie o szpital to cały czas czekamy 

oddłużanie szpitala, na ruch ze strony rządu – te ruchy na pewno będą, bo być 

muszą, dlatego spokojnie czekamy i będziemy na bieżąco reagować. Zresztą 
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jeżeli chodzi o służbę zdrowia, której temat tutaj był poruszony, jesteśmy 

zdeterminowani do zmiany pracy szpitala i uważamy, że w tych warunkach, jakie 

są czy w warunkach, do których każde państwo powinno być przygotowane czyli 

bardzo trudnych warunkach, wyszły pewne sprawy związane z zarządzaniem 

poszczególnymi oddziałami czy całym szpitalem, które muszą być dopracowane. 

Cała służba zdrowia polska przeszła bardzo trudny można powiedzieć chrzest 

bojowy, bo mówi się na świecie, że nadchodzą trudne czasy i na te trudne czasy 

wszyscy powinniśmy być przygotowani i tak też będziemy działać i tutaj nasza 

determinacja do tego, żeby było dobrze i żeby mieszkańcy byli zadowoleni, 

chociaż podkreślam to zawsze, że miejsce, gdzie się cierpi lub umiera niestety nie 

będzie się dobrze kojarzyć, ale zrobimy wszystko, żeby ten wizerunek łowickiego 

szpitala został zmieniony i nad tym pracujemy. Nie wiem, jeżeli coś pominąłem, 

jakiś dział to proszę o podpowiedź, jak macie pytania to odpowiem i na razie tyle, 

dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: To może nie będzie pytanie. Chciałbym Panie Starosto 

naprawdę szczerze podziękować Panu Panie Starosto i całemu Zarządowi 

naprawdę, że jesteście bardzo aktywni w sięganiu po fundusze z zewnątrz, na 

jakich działkach by nie było i tutaj ta prognoza na rok 2021 – oczywiście trzymam 

kciuki tak, jak wszyscy, a to, że głosowaliśmy nie wszyscy 19 do 0 to może i 

dobrze, bo 19 i 0 to jest niebezpiecznie, za dobrze, ale ja osobiście obiecuję i 

myślę, że wszyscy tutaj, bez względu na to, że nie było jednoznaczności w tym, 

jednomyślności, na pewno każdy z nas dołoży starań, żeby ten budżet był 

naprawdę, bardzo dobrze, optymalnie, maksymalnie zrealizowany, żeby ten 

wynik finansowy na 2021 był. Ja to osobiście obiecuję, mówię, bez względu na 

to, jak głosowaliśmy, ale na pewno jesteśmy tutaj jak wszyscy siedzimy żywo za 

tym, żeby ten budżet naprawdę zarządowi, nam wszystkim, żeby to się udało. 

Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, okej, ja się z tym zgadzam, Pan bardzo 

ładnie powiedział. Szkoda tylko, że nie było Pana Starosty czy żadnego Członka 

Zarządu, żeby tak przedstawić nam to też na sesji tak. I teraz takie pytanie, jeżeli 

chodzi o szpital, bo wiemy o tym, że Pan Starosta teraz gwoli, że są jakieś tam 

zmiany i teraz jeżeli są zmiany to znaczy, że wyszło coś takiego, co można 

powiedzieć zaniepokoiło też Zarząd do tego, żeby te zmiany były tak, bo widzę, 

że w tym temacie Pan Starosta jednoznacznie powiedział, że coś było nie tak. Ja 

nie chcę mówić tutaj, bo zaraz Pan Michalak powie, że Śliwiński się odzywa 

nielogicznie. Ja nie używam nawet takich słów jak ,,wiewiórki mówią w 
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Łowiczu” tak, w Powiecie Łowickim, tylko co się stało, że aż tak drastycznie 

idzie, bo wiemy o tym, że mają być tam coś zmieniani ordynatorzy i ja jestem za 

tym, żeby była młoda krew, była i krew doświadczona w sensie tym, że bo nie 

tylko młody może wiele zwojować, ja jestem za młodymi, bo młodzi mają zawsze 

otwarty umysł i mogą doprowadzić do, a jeżeli chodzi o szpital to mógłbym sporo 

mówić o szpitalach, bo w wielu szpitalach byłem i mogę powiedzieć jak to 

wygląda w różnych szpitalach, potrzebny jest i stary i młody. I teraz w którym 

kierunku Zarząd chce iść, bo tutaj Pan Starosta poruszył to przy budżecie i dlatego 

chciałbym też tą odpowiedź od razu uzyskać. No i Panie Starosto, to jeszcze w 

jakich kwotach oscylujemy, jeżeli chodzi o ten most, mniej więcej chociaż, bo 

kurcze różne są, jest tak: 15 mln zł, 17 mln zł… No ja rozumiem, że nie jest to 

jeszcze rozpatrzone i nie mamy pewnej kwoty, ale tak chociaż liźnięcie w tym, w 

którym kierunku możemy iść, bliżej 15, 17? Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No więc jeśli idzie o most, bo najbardziej 

rozpala moje namiętności no to bardziej do 15 byśmy… Jeśli idzie o szpital to 

przecież nie jest tajemnicą, że Dyrektor Grabowski w dosyć dramatycznych 

okolicznościach, rozmawialiśmy na ten temat, ale nie wiem czy Państwo Radni 

zauważyli, że ten Zarząd uznaje oprócz tej zasady, że pozyskujemy środki to 

również taka zasadę, może niewypowiedzianą jeszcze to ją wypowiem użyjąc się 

rosyjskim przysłowiem: ,,Tisze jedziesz dalsze budiesz” i tak myślę, że nie 

będziemy tu robić publicznej wiwisekcji, natomiast jest to związane właśnie z 

tym, że epidemia spowodowała, zresztą no jak wszędzie w całym społeczeństwie 

pewien podwyższony stan emocjonalny i nie zawsze w naszej ocenie racjonalne 

decyzje, dlatego też to powiedziałem, że przyszły trudne czasy i jest weryfikacja, 

tylko tyle. 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli chodzi o Pana Grabowskiego to tutaj Panie 

Marcinie, w tym temacie się zgadzamy, jeśli chodzi o Pana Grabowskiego. 

Państwo jak byliście po drugiej stronie, akurat my zwolniliśmy Pana 

Grabowskiego nie z punktów merytorycznych, tylko z punktów ustawowych, 

które nam ustawa narzuciła, nie. Cieszę się temu, że Pan sprawdził jeszcze czy 

nie można było się porozumieć i to rozstanie nastąpiło, może w całkiem 

spokojniejszy sposób, ale i cieszę się, że Pan Starosta stawia na młodych, chociaż 

wcześniej Pan Starosta bardzo mocno bronił Pana Grabowskiego, że tutaj ten Pan 

to jest najlepszy lekarz, w sensie studia i w ogóle i wszystkie inne rzeczy… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny… 
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Członek ZPŁ Janusz Michalak: No właśnie, Panie Przewodniczący, do czego 

Pan dopuszcza Panie Przewodniczący? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo proszę o to, żeby jednak 

troszeczkę starać się te swoje wypowiedzi ograniczać, ponieważ rozmawiamy, 

ciągle poruszamy się w tym samym temacie. 

Radny Michał Śliwiński: Pan Starosta powiedział o tym, że mało teraz 

rozmawiamy, bo jest stan epidemiologiczny, mam możliwość teraz porozmawiać 

Panie Przewodniczący i czy… 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, protestuję. To nie jest 

rozmowa na temat szpitala i Pana Grabowskiego. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja też protestuję Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, przyjmuję protesty… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Dąbrowski, Pan protestuje w jakim temacie? 

Niech jeszcze Pan Dąbrowski mi powie w jakim temacie protestuje i ja już się 

wyłączam. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Protestuję w tym temacie, że temat w tej chwili 

doktora Grabowskiego można w sprawach różnych, na komisji czy gdziekolwiek 

a w tej chwili jest to temat budżetu, a nie problem doktora Grabowskiego. 

Radny Michał Śliwiński: Mogę ad vocem? Ja chciałem pochwalić działania 

Zarządu w tym temacie a wy nie chcecie… Okej, dobra, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja chcę powiedzieć, że 

udzielam Panu głosu bardzo często, ale proszę teraz Pana Starostę Piotra 

Malczyka. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc temat budżetu trochę schodzi 

niestety, więc mam nadzieję, że do służby zdrowia wrócimy w sprawach różnych. 

Ja bym prosił o zakończenie tematu takimi słowami, że czekamy na zdjęcie 

obostrzeń, wtedy na sesji podziękujemy Panu Grabowskiemu. Pan Grabowski tak 

jak się umawialiśmy, jak zostawał zastępcą dyrektora swoje zadania wykonał 

bardzo dobrze, taką decyzję podjął. Jeżeli dyrekcja będzie potrzebować wsparcia 

to na pewno będzie się mogła zgłosić do tak dobrego menagera, jak Doktor 

Grabowski. Ja z tej strony mogę podziękować za tą pracę, którą włożył, bo tak 
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naprawdę to oddanie, które pokazał i tą reformę, którą przeprowadzał też 

finansowo – nam to pomogło w tych przyszłych inwestycjach no i z tej strony 

mogę podziękować. Jeżeli będą pytania co do tych spraw szpitala wewnętrznych 

to bardzo chętnie odpowiem, bo dzisiaj też rozmawiałem z niektórymi radnymi, 

uspokajam ich, ponieważ robimy wszystko, aby poprawić funkcjonowanie 

szpitala, więc taki mój wniosek o zamknięcie tej dyskusji na temat szpitala, chyba 

że są sprawy budżetu. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja powiem tak Szanowni 

Państwo, większość z was ma doświadczenie samorządowe i wie doskonale, że 

budżet to jest odrębna sfera, sprawy różne tak samo. Jeżeli mamy różnego rodzaju 

takie kwestie do poruszenia, nawet kwestie personalne to proszę, żeby to było 

poruszane w trakcie spraw różnych, natomiast jeżeli chodzi o budżet czy 

wieloletnią prognozę to skupmy się na tym i to powinno być przedmiotem 

naszego zainteresowania. To tak gwoli komentarza, bo dlatego, że w pewnym 

momencie ta dyskusja zaczęła przybierać takie rozmiary, których nie powinna 

przybierać. Ja myślę, że oddam głos teraz Pani Skarbnik o przedstawienie 

projektu uchwały. 

Radny Michał Śliwiński: Ja muszę ad vocem. Ja nie mam tutaj tego przycisku, 

żebym mógł sobie go wcisnąć, ale trzymam rękę cały czas w górze i myślę, że 

Pan Przewodniczący mi udzieli głosu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale to bardzo krótko, bardzo proszę. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ad vocem nawet do Pańskiej 

wypowiedzi, bo to, szpital i wszystko, to wszystko jest powiązane z naszym 

budżetem. To, że… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale relacje interpersonalne już nie. 

Radny Michał Śliwiński: Relacje interpersonalne często są powiązane z 

budżetem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale mówimy o budżecie, ale 

powiem jedną rzecz: ta sprawa została poruszona, ale nad tą sprawą… 

Radny Michał Śliwiński: Ja chciałem powiedzieć, pochwalić Zarząd, że idzie… 

a wy już myślicie wszyscy, że ja będę tylko uderzał w jakieś relacje czy 

cokolwiek. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja nic nie myślę. Ja 

prowadzę obrady, staram się… 

Radny Michał Śliwiński: Nie, Pan nie prowadzi obrad, Pan tylko przerywa. 

Nauczyliście się tego, że ucinamy komuś wypowiedź. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A teraz proszę sobie wyobrazić… 

Radny Michał Śliwiński: Państwo radni nie odzywają się w ogóle, nie mają 

pytań, przychodzą tylko i głosują, jak wy chcecie – to jest okej, ale dobrze, 

dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Nie może Pan 

czuć się pokrzywdzony, bo ma Pan możliwość wypowiadania się w sposób bym 

powiedział nieograniczony. 

Radny Michał Śliwiński: Ograniczony, bo przerywacie mi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie przerywałem Panu, to jest 

pierwszy raz, bo to już zbyt długo trwa. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie 

projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/283/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2021 rok. /Zał. Nr 8/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

/Zał. Nr 9/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 15 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/223/2020 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 10/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy 

zdecydowali się na przyjęcie tego budżetu, mam nadzieję, że przy omawianiu 

sprawozdania z realizacji jego będą dużo bardziej zadowoleni niż w tej chwili 

przyjmując go i liczę na to, że wszystkie inwestycje, które założone są w tym 

budżecie zostaną zrealizowane i mieszkańcy tego Powiatu Łowickiego będą 

zadowoleni. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. My też mamy taką wielką 

nadzieję, że uda się ten budżet tak, jak jest zaplanowany zrealizować. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia ,,Programu 

Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022”. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu na lata 2020-2022”. 

Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie, bo teraz tak, mamy dosyć trudny okres, 

jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą i na czym tak naprawdę opieraliśmy się, bo 

wiemy o tym, że tak, mamy część wydziałów wyłączonych, mieliśmy oddział 

covidowym i teraz no w którym kierunku, jakby można było mi tak bardziej to 

rozjaśnić, w którym kierunku szliśmy, żeby ten program napisać, bo to jest bardzo 

trudny czas. Rozumiem, że to wynika z ustawy tak, że musimy to przyjąć? Jest 

jakiś warunek ustawowy, że jest jakiś okres, w którym trzeba go przyjąć i my tak 

podejmujemy ten program naprawczy? Bo tak naprawdę czy COVID nas nie 

wyłączył z tego, żebyśmy teraz tej decyzji nie podejmowali, bo tak naprawdę nie 

wiemy, w którym kierunku… trudno jest przewidywać cokolwiek, że będzie nam 

szło dobrze, bo wiemy jaka jest sytuacja teraz w kraju tak i ustawa nas 

zobowiązała do tego, że musimy teraz przyjąć i trzeba było coś napisać, bo ja tak 
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to rozumiem. Inaczej tego nie rozumiem, bo mamy wiele zapytań i wiele 

niepewności, wiemy jak działa szpital i to niekoniecznie oddziały pracują, bo 

musimy mieć zabezpieczone łóżka na COVID, nie działał przez jakiś czas 

Stanisławów, który też tam przynosił jakiś dochód i tutaj taka praca powiem we 

mgle, jeśli napisać jakiś program naprawczy w obecnej sytuacji dla szpitala 

łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja tylko chciałam tutaj 

dopowiedzieć, że jest ze mną obecna Pani Dyrektor szpitala i jeżeli chodzi teraz 

o zagadnienia wynikające z programu naprawczego a tym bardziej aktualnej 

sytuacji to pozwolę tutaj przekazać głos Pani Dyrektor. 

Radny Michał Śliwiński: Ale jeżeli mogę jeszcze najpierw Pani Dyrektor, bo 

czy musimy ten program przyjmować teraz, bo nas obliguje do czegoś ustawa i 

najpierw to a potem Panią Dyrektor.  

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Dobrze. To znaczy w uzasadnieniu 

do uchwały był wskazany artykuł 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który 

bezwzględnie wskazuje, jest to ust. 4, że ,,jeżeli w sprawozdaniu finansowym 

wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy z uwzględnieniem 

raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 na okres nie dłuższy niż 3 lata i 

przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia”. 

Radny Michał Śliwiński: Ale to wiem Pani Dyrektor, tylko kwestia czy COVID 

nas z tego nie zwolnił w jakiś sposób, o to mi chodzi, bo tutaj to jest ta trudna 

sytuacja. To, że to ja sobie zdaję sprawę z tego, przepraszam Panie 

Przewodniczący, ale chodzi mi tutaj czy nie było w jakiś sposób wyłączenia z 

COVID-u, bo trudno jest i dla dyrekcji szpitala i nawet teraz dla Zarządu 

podejmować program naprawczy, jak jeszcze nie wiemy co się będzie działo, bo 

co chwila możemy mieć inną sytuację, że tu trzeba będzie dać łóżka na COVID, 

to nie możemy prowadzić normalnej działalności leczniczej tak, jak jest w 

szpitalu, że zabiegi, które są planowane są odsunięte od października i teraz tylko 

zagrażające życiu. To wszystko też wpływa przecież na wynik finansowy i to jest 

takie… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, tutaj może oddamy 

głos Pani Dyrektor. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Dzień dobry, 

witam Państwa, ja tutaj zgadzam się, że rzeczywiście ten program naprawczy być 

może ma taką jak gdyby opcję błędu, że ciężko go zrealizować, natomiast jest 
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wpisany na 3 lata, więc mam nadzieję, że to wszystko się unormuje. Był pisany 

pod koniec września i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy na przykład, że ta druga 

fala pandemii tak nas dosięgnie, że będziemy tym szpitalem covidowym II 

poziomu. W tej chwili mamy wycofane łóżka II poziomu, mamy 17 łóżek 

izolacyjnych, więc też sytuacja się zmienia. Doszły do nas teraz nowe aspekty, 

nowe zadania, bo weszliśmy w Narodowy Program Szczepień, w tej chwili mam 

informację, że Europejska Agencja Leków, to jest informacja nieoficjalna, że 

zatwierdziła szczepionkę, która ma być już 26 grudnia wprowadzona do nas, więc 

wracając do programu naprawczego rzeczywiście jest duże ryzyko, natomiast 

będę się tego trzymać, jeżeli chodzi o rozszerzenie działalności mamy umowę 

ryczałtową z Funduszem, która wygasa nam 30 czerwca 2021 roku, nie wiemy 

jakie będą nowe rozdania NFZ-u, ale naszym zadaniem jest wykonanie umowy 

ryczałtowej. Mamy podpisany aneks z NFZ-em, że mimo tego, że były przestoje 

i nie było planowanych zabiegów to będziemy się starali wykonać tą opcję 

powyżej 100%, żeby uzyskać lepsze dofinansowanie na kolejne lata, bardziej 

korzystną umowę. Jeżeli chodzi o Stanisławów mimo wszystko, że mamy teraz 

też dużą zachorowalność, znaczy dużą, na dzień dzisiejszy nie jest tak dużo, ale 

nie wiemy co się zadzieje, bo słyszymy i wirusie nowej mutacji w Wielkiej 

Brytanii, nie wiemy czy on dotrze do nas i czy go mamy się obawiać i jaka będzie 

sytuacja po Świętach Bożego Narodzenia, więc Stanisławów będziemy 

uruchamiać 28 grudnia, z opcją też informowałam Panią ordynator, że gdyby się 

okazało, że Pan Wojewoda przywraca decyzję i jesteśmy szpitalem II poziomu, 

czyli leczymy pacjentów covidowych, którzy trafiają do nas, my ich 

diagnozujemy, pobieramy PCR, przesyłamy dalej i gdyby się okazało, że 

wracamy, więc no niestety opcja ponownego zamknięcia Stanisławowa też gdzieś 

tam za plecami naszymi jest, ale chcemy dać szansę pacjentom, którzy są 

operowani, którzy też czekają w kolejce na rehabilitację. No tutaj chcemy 

poszerzyć nasze świadczenia z dotacji covidowych, tutaj nasze Starostwo 

wykazało się dużym zaangażowaniem, to jest inwestycja na 2 lata, przebudowa 

lub dobudowa do pomieszczeń szpitalnych i stworzenie pracowni rezonansu 

magnetycznego, myślę, że to też, ponieważ to są świadczenia nielimitowane, więc 

to by była taka dodatkowa umowa z NFZ-em, która dałaby nam środki finansowe. 

No czeka nas też remont Izby Przyjęć, gdzie też musimy stworzyć jakąś ścieżkę 

przyjęcia pacjenta, co przy wszystkich oddziałach, które pracują, bo jednak mimo 

kwarantann żaden oddział, znaczy teoretycznie przyjęcia były wstrzymane, 

natomiast wszystkie przypadki pilne i nie było takiej sytuacji, że zamykamy 

któryś z oddziałów. W tym programie naprawczym też duże takie, jeżeli chodzi o 

pozyskiwanie, duże zaangażowanie w pozyskiwanie nowych lekarzy, nowego, że 

tak powiem materiału do naszego szpitala, żeby po prostu usprawnić system 

opieki zdrowotnej i tam, gdzie są deficyty, żeby to poprawić, więc to też jest no 
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takie istotne. Usprawnienie diagnostyki i skrócenie pobytu pacjentów – ja nie 

mówię, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał, ale myślę, że pewne, tutaj mieliśmy na 

przykład te zabiegi ortopedyczne, one poszły nam naprawdę sprawnie, pacjenci 

byli zdiagnozowani, byli skonsultowani już w poradni, przyszli do nas już jak 

gdyby z całą serią badań, więc byli przyjęci tego samego dnia, tego samego dnia 

odbył się zabieg i wieczorem ci pacjenci zostali wypisani, więc z tego co wiem 

już są po konsultacjach i wiem, że są bardzo zadowoleni, że to poszło tak szybko. 

To też jest, chodzi o usprawnienie pewnych procedur, to co możemy zrobić 

sprawnie i szybko z korzyścią dla pacjenta będziemy starali się wdrażać, 

będziemy śledzić ten tok diagnostyki i leczenia. No i naszym zadaniem właśnie 

jest wykonanie tego ryczałtu, chcemy ruszyć z planowanymi zabiegami już od 

stycznia, nie wiemy czy to będzie zaraz po nowym roku czy po 6 stycznia, kiedy 

już te nasze Święta Bożego Narodzenia jak gdyby się zakończą i chcemy po 

prostu wykorzystać, żeby to wszystko nam sprawnie zadziałało, bo wiąże się to 

też z pracą na bloku operacyjnym, ze zwiększoną ilością zabiegów, miejmy 

nadzieję, że tutaj nasi anestezjolodzy też po prostu, myślę, że są bardzo otwarci 

na organizację i tak, jak sami mówią wszyscy chcą pracować, bo myślę, że po 

prostu każdemu z nas zależy na tym, żeby to wszystko dobrze działało, żebyśmy 

mogli nawet w ferworze tej pracy zapomnieć o COVID, żeby nam się wydawało, 

że jest wszystko normalnie. Narodowy Program Szczepień też tutaj no jest to 

nowa opcja też do zorganizowania dla naszego szpitala, w tej chwili mamy około 

400 osób zadeklarowanych z naszego powiatu do szczepień, jest to personel 

medyczny i niemedyczny, który jest związany z naszą placówką i są to osoby 

pracujący w branży medycznej, farmaceutycznej, dps-y, ośrodki pomocy 

społecznej, te osoby, które zadeklarowały się do szczepień. Być może pierwsze 

szczepienia, tutaj nie chcę uprzedzać faktów, ale może będą już nawet w tym roku, 

pod koniec tego roku. No więc wracając do tego programu, jest wiele nowych 

aspektów, wracam do programu naprawczego, jest wiele nowych aspektów, 

których nie było we wrześniu, nie mieliśmy pojęcia co nas spotka. Jesteśmy też 

przed III falą, jest wiele niewiadomych, ale myślę, że przetrwaliśmy 9 miesięcy, 

powinniśmy sobie poradzić, dalej mam nadzieję, że te Święta pozwolą na 

wyciszenie pewnych emocji, zmęczenia fizycznego i psychicznego personelu, 

także myślę, że w nowym roku, z nową siłą, z nowym zapałem ruszymy do pracy. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy, bo Pani Dyrektor, jeżeli dobrze zrozumiałem 

to ten kontrakt ryczałtowy, który mamy to on nie pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym i teraz tak, biorąc pod uwagę to, że udzieliliśmy łóżek 

covidowych w szpitalu, jeżeli by się okazało, że nie wykonamy tego kontraktu to 

procentowo normalnie dostaniemy po stronie środków czy za te łóżka covidowe 
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faktycznie tą kwotę, którą dostaniemy w jakiś sposób nam pokryje tą stratę w 

kontrakcie? Bo nie wiem czy dobrze to rozumiem, tylko dlatego pytam.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Już powiem. 

Sama umowa ryczałtowa, znaczy sam oddział covidowym jest poza ryczałtem, 

więc tutaj kwestia finansowa oddziału nie ryczałtowego, oddziału covidowego to 

jest oddzielną kwestią. Natomiast my mamy aneks do umowy ryczałtowej i tej 

głównej szpitalnej, która obejmuje oddziały szpitalne, NPL, Izbę Przyjęć, 

Poradnie Kardiologiczną i Poradnię Ginekologiczną i w tym aneksie jesteśmy 

zobowiązani do wykonania całej umowy ryczałtowej za 2020 rok do końca 

czerwca 2021 roku. 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam, że przerwę. Wydłużono nam ten czas 

tak? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Tak, w tej chwili, 

dzisiaj dostałam na biurko, mamy 70% wykonania ryczałtu, więc te 30% 

będziemy musieli wykonać w pierwszym półroczu przyszłego roku. 30-33%. 

Radny Michał Śliwiński: To jest szansa na to, że faktycznie nam to nie pogorszy 

sytuacji finansowej COVID, który, a jeszcze możemy zyskać dzięki temu, że 

daliśmy łóżka na COVID i rozumiem, że jeszcze Narodowy Program Szczepień 

też w jakiś sposób jest kontraktowany dla szpitala.  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Tak, to jest też 

dodatkowy… 

Radny Michał Śliwiński: Pani pewnie nie zna kwot, bo to jest dopiero początek, 

ale jeżeli mogę jeszcze Panie Przewodniczący zapytam się jeszcze tak, bo 

mówimy o tym, że chcemy kupić rezonans do szpitala i czy będziemy szli w tym 

kierunku, żeby rozwijać też, bo był taki czas, że kiedyś przy szpitalu było bardzo 

dużo poradni tak, a te poradnie zostały mocno okrojone. Ja dosyć sporo jeżdżę po 

szpitalach i tak naprawdę najmniej kosztochłonne są poradnie tak, tam jak patrzę 

po szpitalach, które są szpitalami uniwersyteckimi czy tym, to tam zarabiają 

pieniądze, z tego co przynajmniej ja tak się, więc czy będziemy rozwijać rezonans 

to będziemy też szli w tym kierunku, żeby iść w kierunku otwierania poradni też 

przyszpitalnych, żebyśmy faktycznie… no najbardziej kosztochłonne są zabiegi 

operacyjne tak, pacjent jeżeli leży, jeżeli pacjent przychodzi do poradni to jest ta 

kosztochłonność można powiedzieć jest dużo mniejsza i tutaj wtedy faktycznie 

możemy jakieś pieniądze można powiedzieć zachować na to, żeby w innym 

oddziale wydać, tak. 
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: No tak to 

wygląda, na przesuwaniu środków i na wspieraniu finansowym tych oddziałów, 

które ze względu na zabezpieczenie mieszkańców powiatu musimy utrzymać, 

musimy i chcemy oczywiście. Tendencja NFZ-u też jest do tego, żeby wspierać 

Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną i w tej chwili z tego, co mi wiadomo 

właśnie, to też będą jak gdyby, będzie większe sponsorowanie AOS, czyli tej 

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, takie są oczekiwania Ministerstwa 

Zdrowia i NFZ-u. Także będziemy szli w kierunku rozwoju tych poradni, 

usprawnienia działalności, skrócenia kolejek, bo wiem, że w niektórych 

poradniach, np. Poradnia Kardiologiczna, no na pewne badania czeka się w tej 

chwili kilka miesięcy. Natomiast wszystkie wizyty pierwszorazowe w takich 

poradniach są, że tak powiem dosyć szybko, właściwie w ciągu tygodnia można 

się zapisać, czy dwóch tygodni. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, tam chyba w materiałach było, ale mi 

uciekło. Tak procentowo ile procent jest po stronie powiedzmy dochodów przez 

kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, 80 kilka procent bodajże, tak? 

Proszę mnie poprawić. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Tak. 

Radny Jerzy Wolski: W zasadzie dochody szpitala to są rzędu 80 paru procent 

NFZ, prawda? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta – Tymoshchuk: Tak, nawet 

więcej, około 93%. No w tym roku mamy troszeczkę obniżone te przychody ze 

względu właśnie na przestoje i bardziej na ta wiosenną falę marcową, kiedy na 

przykład POZ-y się też pozamykały, nie mieliśmy dodatkowych dochodów z 

laboratorium, z pracowni rentgeno-diagnostyki, no próbujemy to teraz nadrabiać, 

także tutaj… 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

Pani Dyrektor? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor za wyczerpujące 

odpowiedzi na postawione pytania. 

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 zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022”. /Zał. Nr 11/ 
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Radny Michał Śliwiński: Biorąc pod uwagę, że i tak mamy bardzo dużo jeszcze 

pytań do tego, ustawa nas do tego obliguje, nie możemy inaczej… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Głosujemy Panie Radny. 

Radny Michał Śliwiński: Przecież powiedziałem, że za. Nie da Pan mi skończyć 

Panie Przewodniczący. 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/224/2020 RPŁ w sprawie zatwierdzenia ,,Programu 

Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022”.        

/Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Szanowni Państwo, ja mam taką 

wielką prośbę, ponieważ jest tak, że nasze posiedzenia są protokołowane.  

W związku z powyższym dla osób, które protokołują jest sytuacją bardzo trudną, 

jeżeli w trakcie głosowania ktokolwiek wypowiada jeszcze dodatkowy 

komentarz. Dlatego też bardzo bym prosił, żeby każdy się wypowiadał przed 

głosowaniem. W trakcie głosowania nie ma już żadnych komentarzy, nie ma 

żadnych dodatkowych pytań, po prostu głosujemy. Tutaj moja wielka prośba, bo 

dlatego, że dla osób potem protokołujących jest to naprawdę duży problem, bo co 

mają w tym momencie napisać, dlatego też jeszcze raz proszę o to, żeby o tym 

pamiętać. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 13/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/225/2020 RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 10 

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. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta przedstawił 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. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta: Ja chcę tylko powiedzieć, że to już 

jest druga taka interwencja polegająca na tym, żeby środki, które przychodzą do 

nas z zewnątrz, do Powiatu Łowickiego, były efektywnie wykorzystywane. Pod 

koniec października Państwa uchwałą przenieśliśmy 80 tys. zł z 

niewykorzystanych środków, które trafiły do Powiatowego Urzędu Pracy na 

utworzenie, doposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i zostały 

przeniesione na zadania bezpośrednio związane z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych i tak podobny wniosek jest przedmiotem tej sesji, który 

dotyczy co prawda mniejszej sumy, bo jest to 9 015,00 zł, natomiast biorąc pod 

uwagę, że turnusy rehabilitacyjne w ok. 10% nie zostały wykorzystane ze 

względu na COVID, na to, że ośrodki nie pracują, bądź też osoby nie chcą 

ryzykować i nie jeżdżą w tym okresie i też tak, jak w tamtym przypadku prosimy 

Państwa radnych o przekazanie tych pieniędzy na zadania związane z 

bezpośrednim zaopatrzeniem ortopedycznym, rehabilitacją, tymi kwestiami, 

które są realizowane bezpośrednio przez osoby niepełnosprawne nawet w ich 

domach, czyli środki, które pomogą im podnosić jakość życia. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  
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Radny Michał Śliwiński: Ja tylko takie wyjaśnienie, bo tutaj zgadzam się z 

Panem Dyrektorem w 100%, jest tylko, to żaden przytyk jest do tej uchwały, tylko 

chciałem wyjaśnień, bo akurat pracuję w komisji, która przydziela te środki. 

Nabory były ogłaszane i z przykrością trzeba stwierdzić, że jest bardzo małe 

zainteresowanie właśnie przedsiębiorców, żeby przystosowywać miejsca pracy 

dla osób niepełnosprawnych, bo tutaj właśnie to z tego wynika Panie Dyrektorze 

tak, dobrze mówię, że faktycznie te środki wracają, potem trzeba w jakiś sposób, 

żeby ich nie zwrócić z powrotem, żeby nie wyszły z powiatu to w taki sposób, 

dlatego podejmujemy tą uchwałę. Bo nabory były ogłaszane, tylko chętnych nie 

było. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Marcin Pluta: Ale ta sprawa dotycząca 

Powiatowego Urzędu Pracy miała miejsce pod koniec października, bodajże 28 

na tamtej sesji. Natomiast tutaj mówimy o turnusach rehabilitacyjnych, które nie 

były wykorzystane, ale chciałbym potwierdzić to, co ustaliliśmy i to, co 

mówiliśmy na komisjach, że gdyby nie aktywna postawa Zarządu Powiatu to de 

facto mogłyby te środki przelecieć nam można powiedzieć a robimy wszystko, 

jak widzicie Państwo, żeby zostały zasilały osoby z niepełnosprawnością 

mieszkające na terenie Ziemi Łowickiej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma to proszę o opinie. 

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 15/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/226/2020 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 
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środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2020. /Zał. Nr 16/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa własności 

nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako 

działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 

ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy 

Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 

Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 

2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

cieszę się bardzo, że podejmujemy ta uchwałę dzisiaj, że finalizuje się sprawa, 

mam nadzieję, że ta sala gimnastyczna potrzebna dla tej szkoły powstanie w 

niedługim czasie. Niedawno w dyskusji powiedzieliśmy o tym, jak ważna jest 

ciągłość działań różnego rodzaju władzy. W tej szkole pozbawiono sali 

gimnastycznej dziwną decyzją władz miasta w połowie lat 90-tych, tam po prostu 

zamiast sali gimnastycznej zrobiono basen. Można było ten basen zrobić i krytą 

pływalnię zupełnie inaczej, w miejscu do tego wyznaczonym. Dlatego o tym 

wspominam, bo 2 tygodnie temu umarł profesor Wojciech Zabłocki, wspaniały 

szablista i projektant obiektów olimpijskich, miałem zaszczyt być u niego w 

domu, przyjmowali nas razem z Panią Aliną Janowską, było piękne założenie i 

projekt basenu w zupełnie innym miejscu a tak pozbawiliśmy szkołę sali. Dzięki 

Bogu to się finalizuje, dlatego tak mocno włączałem się w rozmowy z miastem, 

no ja wiem, że bonifikata jest bardzo duża, bo bardzo chciałem, żeby ta sprawa 

została sfinalizowana. Cieszę się, że ta szkoła, ta bardzo dobra szkoła nareszcie 

będzie miała swoją salę gimnastyczną. Dziękuję bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Ja kontynuując to, co Krzysztof Górski powiedział, zresztą 

na komisjach też wyrażam nadzieję, ale kończąc myśl Krzysztofa Górskiego – 

tak, nie dość, że zrobiono tą pływalnię nie w tym miejscu i niepełnowymiarową, 

bo ktoś sobie tutaj wymyślił, żeby z zewnątrz ludzie nie przyjeżdżali, zrobiono 

pół metra mniej. Abstrahując, mam nadzieję, cały czas mam obawy, że te 

kilkanaście arów tej działeczki takie sprawiają wrażenie, że to jest mało. Oby 



39 

 

tylko były pełnowymiarowe boiska i oby cała infrastruktura i otoczka wokół tej, 

żeby ona nie była tak po prostu, żeby ona była taka pełnowymiarowa, żebyśmy 

mogli robić imprezy rangi powiatowe i ponadpowiatowej, żeby ktoś nam nie 

powiedział za rok, za dwa, za trzy, że szkoda, że dwa metry za mało. Trzymam 

kciuki absolutnie, jestem tutaj pełen nadziei, że tak się stanie. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem Jurka zapytać czy wie kto zlecił 

projekt tej sali? 

Radny Jerzy Wolski: Nie mam pojęcia, nie interesowałem się tym. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Poprzedni Zarząd. 

Radny Jerzy Wolski: Być może tak. Ja, jako kibic po prostu i człowiek, który 

bywał na różnych salach i grywał, dlatego w nadziei, że będzie wszystko 

pełnowymiarowe, bo jeśli poprzedni Zarząd zrobił to dobrze, no to ciągnijmy 

dalej. Jeśli należy zrobisz retusz – róbmy to, póki jeszcze jest pora. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, Panie tylko radny, to co Pan Janusz 

zauważył, jest już koncepcja przeprowadzona przez poprzedni Zarząd, projekt 

będzie teraz budowany i przekażemy Państwu do wglądu. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Okej no, ale przecież wiele rzeczy obecny Zarząd 

zmieniał, to nie jest powiedziane tak, że to nie jest nie do zmiany, Panowie. 

Lepsze przyszło, chcielibyśmy teraz, wcześniej nie było działki, nie znaliśmy 

projektu, teraz w projekcie będzie pełnowymiarowa czy nie, Jurkowi 

odpowiedzcie na pytanie i mi. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ale przecież już na to pytanie 

odpowiadaliśmy na komisji. 

Radny Michał Śliwiński: Ale jakby było odpowiedziane na komisji to byśmy już 

teraz nie pytali. Zakładam Panie Starosto, że ja naprawdę mam pamięć do tego, 

jak dostaję odpowiedź to już nie pytam dwa razy tak, jak Pan wcześniej zawsze 

robił to na sesjach, że pytał Pan i na komisji i na sesji. Jak nie dostanę odpowiedzi 

to pytam drugi raz.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, a było tak pięknie, nie 

trzeba było tego psuć. 

Radny Michał Śliwiński: Było tak pięknie i Pan Starosta się odezwał. Niech mu 

Pan nie daje głosu najwyżej, po co ma prowokować? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A mogło być tak pięknie. 
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Radny Michał Śliwiński: No mogło być tak pięknie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc no ja tylko powiem, że tak, zależy, 

jeżeli chodzi o salę, o wymiarowości mówimy, ponieważ jeżeli chodzi o salę, 

która ma mieć trybuny, ma być dostępna na zawody ogólnopolskie no to mamy 

salę w mieście. My będziemy budować salę gimnastyczną dla szkoły i tutaj no 

łudźmy się, że zrobimy drugą salę taką, jak na przykład mamy na OSIR I czy II, 

no bo nie mamy takich potrzeb. Ta sala ma być używana dla uczniów tej szkoły 

w tej działce, która jest obecnie, wymiary są odpowiednie dla trenowania 

siatkówki, koszykówki, no tutaj zależy o jakim sporcie mówimy. No 

pełnowymiarowe… nie da się wszystkich dyscyplin sportu uprawiać na każdej 

sali gimnastycznej, dlatego jeżeli będzie projekt robót robiony sali gimnastycznej 

to przekażemy tutaj jak to wygląda i tyle. No mówię, ta sala ma umożliwić, aby 

uczniowie szkoły ZSP Nr 4 prowadzili zajęcia sportowe wychowania fizycznego, 

a mówię, jeżeli chodzi o warunki, o zawody sportowe jakiejś większej rangi to 

mamy sale dwie w Łowiczu i wydaje mi się, że na nasze standardy powiatu jest 

to wystarczające. Ta sala będzie dla szkoły ZSP Nr 4 salą gimnastyczną. Na 

pewno nie będzie taka małą, jak mamy na przykład czasami przypadki w 

niektórych miejscowościach wiejskich, to oczywiście, że nie, natomiast jest to 

dalszy ciąg koncepcji odpowiedniej poprzedniego Zarządu i na tym etapie 

budujemy projekt. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Spokojnie, trybun nie chcemy. Tylko teraz Panowie z 

Zarządu posłuchajcie tego, co mówiliście przed chwilą i weźcie posłuchajcie tego, 

co jeszcze raz swoich wypowiedzi. Obecny Zarząd zrobił, my robimy, 

poinformujemy. To w końcu jak będzie? Tylko o to nam chodzi, nic więcej. Bo 

obecny Zarząd zrobił, my teraz zrobimy, to w końcu jak będzie, tylko to chcemy, 

tylko to Panie Januszu. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Już ci odpowiadam, bo Wicestarosty nie chcesz 

słuchać. Powiedział dokładnie – koncepcję zrobił poprzedni Zarząd. Projekt 

budowlany będzie na podstawie tej koncepcji, koniec. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja 

mam tylko pytanie do Zarządu, bo oczywiście nie mamy wglądu do tej koncepcji, 

przynajmniej ja nie widziałem, ale czy koncepcja poprzedniego Zarządu mieściła 

się w ramach wymiarów boiska do piłki ręcznej? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Proszę Państwa, w sprawach różnych 

przyjdzie pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i w kilku 

zdaniach odpowie na pytania, co do koncepcji. Dziękuję. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? 

Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od 

Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, 

obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i 

nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

/Zał. Nr 17/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/227/2020 RPŁ w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości 

położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o 

powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW 

Nr LD1O/00015175/1. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice, oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o 

powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy 

Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni 

0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w 

Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja mam tylko pytanko, 

ponieważ ja sobie przejrzałem te działeczki a dopiero poznałem z porządku obrad 

ta uchwałę. Czy rozpatrując to przyjęcie rozważaliśmy, że tam przechodzi linia 

wysokiego napięcia w granicy tej działki, czy nie będziemy musieli robić tam 

żadnych przebudów tej sieci? 



42 

 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Znaczy jeżeli chodzi jako Biuro 

Gospodarki Nieruchomościami przygotowaliśmy od strony merytorycznej 

przejęcia nieruchomości. Co do przebudowy, jest to robione z inicjatywy PZDiT 

i tutaj może bym poprosiła Pana Starostę, żeby poprosił Panią Dyrektor, która 

będzie znała bliżej, że tak powiem temat. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Pani Dyrektor jest obecna? Czy 

mogłaby udzielić odpowiedzi czy chwilę musimy poczekać? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Jest w tej chwili. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To poprosimy Panią Dyrektor o 

udzielenie odpowiedzi. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: Poproszę o powtórzenie 

pytania. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja mam pytanko, bo przy 

granicy jednej z tych nieruchomości, praktycznie przy tych dwóch, które 

przejmujemy jest tam linia średniego napięcia. Czy nie czeka nas tam jakaś 

przebudowa? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa: W zakresie średniego 

napięcia, tak samo ciągu głównego, jak i przyłączy firma, która właśnie będzie 

dokonywała przebudowy tej drogi również zajmie się przebudową, modernizacją 

mediów. W to wchodzi i kabel średniego napięcia, jak również oświetlenia. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Czyli przy poszerzeniu tej 

drogi nas, jako powiatu nie czekają żadne koszty, że tak to określę? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie. Firma, która robi to, robi to na własny 

koszt, także z zyskiem dla powiatu. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: No i właśnie o to mi 

chodziło, dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od 

Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, 

obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i 
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nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

/Zał. Nr 19/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/228/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów 

jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 ha, dla 

których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 

Nr LD1O/00037595/1. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

Radny Jacek Chudy: Chciałbym zapytać czy ktoś badał efektywność tego 

projektu, bo może ja mam to nieszczęście, że widzę ciągle puste te autobusy, które 

przejeżdżają przez Sobotę i chciałem dopytać jeszcze o koszt, jaki ponosi Powiat 

Łowicki związany z tym projektem. Dziękuję bardzo.  

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski: Jeśli chodzi o efektywność – 

wszyscy wiemy jaki jest ruch w momencie, kiedy zaistniał nam problem COVID-

u i zamknięto szkoły. Logicznym jest, że autobusy głównie do przewozu 

młodzieży nie będą zapełnione tak. Jeśli chodzi o te miesiące, gdzie te linie były 

rentowne to miesiące od stycznia do marca i miesiąc wrzesień. Teraz przedstawię 

koszty: rekompensata dla operatorów za okres od stycznia do października, bo do 

tego miesiąca mamy na razie wyliczenie operatorów to 732 523,81 zł, z czego 

środki własne powiatu to 234 525,72 zł a dopłata Wojewody to 497 998,09 zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania jeszcze do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 21/ 

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

nieobecny Z. Kuczyński/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/229/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 22/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.             

/Zał. Nr 23/ 

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

nieobecny K. Figat/: 
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Za     – 18 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/230/2020 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /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. 

Radny Jerzy Wolski: Ja nie jestem członkiem Komisji Budżetowej, ale nie wiem 

czy dobrze wychwyciłem Pani Skarbnik. W dochodach - zmniejszenia, 

wyłapałem cyferkę 834 tys. zł w pozycji transport i drogi i chciałem zapytać czy 

inwestycja drogowa Chruślanka to była inwestycja o 648 tys. zł zmniejsza? Czy 

dobrze ja rozumiem? Bo taka jest pozycja 640 kilka tysięcy na drodze na 

Chruślance. Rozumiem, że ta inwestycja była o tyle tańsza, tak można 

powiedzieć? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie, nie, nie. Pierwotnie umowę z 

Wojewodą mamy na taką kwotę, jaka była we wniosku, czyli 2,4 mln zł z 

haczykiem, natomiast po podpisaniu aneksu do wartości przetargowej 646 tys. zł 

zmniejszyliśmy, bo o taką kwotę zmniejszył nam się aneks i musimy dostosować 

do aneksu, to tylko z tego wynika. 

Radny Jerzy Wolski: Dziękuję bardzo, o to mi chodziło. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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 18 Radnych RPŁ, 

nieobecny K. Figat/: 

Za     – 18 

Przeciw    – 0 
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Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/231/2020 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. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać Pani Skarbnik jaki będzie 

procent zadłużenia na koniec tego roku? Oczywiście planowanego zadłużenia. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 25,4%. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czyli wynik 

bardzo pozytywny. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: To znaczy pytanie było dlatego, ponieważ 

udało nam się więcej spłacić kredytu niż było planowane i tego jakoś nikt nie 

zauważył, a ciężka praca to była. 

Radny Jerzy Wolski: Miałem w sprawach różnych to poruszyć. W takim razie 

tego nie będzie już. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: To może ja dopowiem, żeby było – 750 

tys. zł spłacamy w tym roku więcej kredytu niż to, co zamierzaliśmy, 

zaplanowaliśmy i teraz uchwałą budżetową Państwo już zdecydowaliście, że 

spłata rat kredytu będzie o 750 tys. zł większa i jak gdyby w wieloletniej to 

skutkuje. 

Radny Michał Śliwiński: A Pani Skarbnik może jeszcze odpowiedzieć, jak już 

tak dalej idziemy, brniemy w to? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Proszę. 
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Radny Michał Śliwiński: A czy nie zmienialiśmy czasem uchwały odnośnie 

spłaty pokrycia straty dla szpitala? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie zmienialiśmy na razie… 

Radny Michał Śliwiński: Odsunęliśmy ją chyba w czasie, nie? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeszcze raz poproszę, bo… 

Radny Michał Śliwiński: Czy nie odsuwaliśmy uchwały odnośnie pokrycia 

straty dla szpitala? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie. Na razie uchwała w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie pokrycia straty jest, że tak powiem odłożona i dziś Państwo 

nad nią nie procedowaliście. 

Radny Michał Śliwiński: To też w pewien sposób to chyba wchodzi jedno w 

drugie. Dobrze Janusz, większa kwota, rozumiem Cię. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Nie. Masz racje Michał, że zmienialiśmy, tylko 

przyspieszaliśmy. Bo zaplanowane mieliśmy w pierwszej wersji wszystko do 

marca przyszłego roku, ale że były takie potrzeby i możliwości to spłaciliśmy już 

w tym roku większą część, czyli 750 tys. zł plus to, co wcześniej nam się udało 

spłacić. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Cieszymy się, że zaczęliście oglądać złotówkę 

z każdej strony. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

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 XXX/232/2020 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-

2023. /Zał. Nr 28/ 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił plan pracy Rady Powiatu 

Łowickiego na 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Państwa, Państwo otrzymali 

plan pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok i jak Państwo zauważyli tam 

jest jedna zmiana taka poważna, dotyczy ona wprowadzenia sesji w maju, której 

dotychczas nie było i jest to ,,Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu 

Łowickiego za 2020 rok” – to pierwsza rzecz. Druga – w związku z 

wymaganiami, które nakładane są na tutaj Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu, 

chodzi o przedstawienie w czerwcu ,,Informacji o przebiegu inwestycji i 

remontów dróg i mostów w Powiecie Łowickim”, to jest również ta zmiana w 

porównaniu do roku ubiegłego. Czy tutaj u Państwa są jakieś uwagi do tych 

dwóch zmian? Także tutaj będzie sesja majowa. Nie widzę.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 

2021 rok. /Zał. Nr 29/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/233/2020 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 30/ 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zanim przedstawię projekt uchwały 

pozwolicie Państwo, że tylko powiem, że w wykazie wydatków Powiatu 

Łowickiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 jest zadanie 

,,Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu”, kwota to jest 51 495,83 zł, ostateczny termin wykonania wydatków to 
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jest 31 maja 2021 roku. Kwalifikacja budżetowa to Dział 750, Rozdział 75020, 

jako wydatki inwestycyjne. Ponadto w kwocie 51 495,83 zł znajduje się i nadzór 

i roboty budowlane. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2020. /Zał. Nr 31/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXX/234/2020 RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. /Zał. Nr 32/ 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2020 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Panią Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie sprawozdania z działalności 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2020 rok. /Zał. Nr 33/ 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk: Drodzy radni, bo nie wiem, 

każdy informację dostał na e-maila, więc nie wiem czy jest sens odczytywać. 

Jeżeli wyrazicie zgodę na to, żebym tego nie odczytywała no to byłoby bardzo 

dobrze. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że wszyscy jesteśmy 

przychylni, w związku z tym tylko czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? Jeżeli pytań nie ma a nie widzę to proszę Przewodniczącego 

Komisji Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie sprawozdania z 

działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli za 2020 rok. /Zał. Nr 34/ 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski: Komisja Zdrowia pracowała 

zgodnie z przyjętym harmonogramem, podjęła wszystkie tematy, które były po 

prostu przyjęte w planie pracy. Głównym tematem wiadomo Komisji Zdrowia to 

był szpital. Dziękuję bardzo 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania?  

Radny Michał Śliwiński: Ja mam do Przewodniczącego pytanie, bo biorąc pod 

uwagę, że Pan Przewodniczący głównie wziął pod uwagę szpital, no tutaj 

działania szpitala w powiecie łowickim, ale wiemy o tym, że przy tej sytuacji 

epidemiologicznej to nie tylko szpital, to też i POZ-y i apteki, które mamy Panie 

Przewodniczący uważa Pan, że wszystko było zrealizowane i przygotowane 

dobrze do tej sytuacji, jaką mieliśmy czy nie? Tylko takie pytanko mam. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski: Drogi Michale, za służbę 

zdrowia w szpitalu odpowiada dyrektor. Ja bezpośrednio nie nadzoruję szpitala. 

Wszystkie tematy, które były poruszane na Komisji Zdrowia odnośnie 

funkcjonowania aptek czy nawet Ośrodka Zdrowia w Sobocie, czy szpitala czy 

nawet i Stanisławowa, wszystkie tematy były poruszane i Pani Dyrektor 

skrupulatnie odpowiadała na każdy temat. I tylko tyle mogę powiedzieć, dziękuję 

bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Ja tylko pytałem o opinię Przewodniczącego, który jest 

już którąś kadencję Przewodniczącym Komisji ds. zdrowia, tylko tyle a tutaj… Ja 

wiem kto za co odpowiada Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dąbrowski: Jeśli mogę, moja opinia jest 

następująca: nie będę chwalił Zarządu, bo nie o to chodzi, ale Zarząd w tej 

kadencji nadzoruje bardzo dobrze szpital. Niektórzy wcześniej mówili, że jeśli 

starostą będzie Marcin Kosiorek to się zawali powiat, że nic nie będzie z tego a 

tutaj i Starosta Kosiorek i Zarząd bardzo dobrze sobie po prostu nadzorują i radzą 

sobie z działalnością całego powiatu i szczególnie szpitala. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? 

Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji Pana Krystiana Cipińskiego o 

przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji za 2020 rok. /Zał. Nr 35/ 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo radni, mają Państwo sprawozdanie na skrzynkach e-

mailowych, zapewne już się Państwo z nimi zaznajomili, także poproszę Państwa 

o przejście do dyskusji. Jeżeli mają państwo pytania bądź uwagi to bardzo proszę. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. W takim razie poprosimy 

Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Michalaka o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2020 rok.                 

/Zał. Nr 36/ 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak: Nasza Komisja na ostatnim 

posiedzeniu omówiła sprawozdanie z działalności Komisji, udało nam się 

wykonać wszystko, co zaplanowaliśmy a plan był tak dobry, że 

zaproponowaliśmy go sobie na przyszły rok, podobny, z małą tylko zmianą, że 

oprócz dróg zajmować się też będziemy mostami. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są pytania 

do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego 

Komisji Pana Aleksandra Frankiewicza o przedstawienie sprawozdania z 

działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. /Zał. Nr 37/ 

Przewodniczący Komisji Aleksander Frankiewicz: W 2020 roku Komisja 

odbyło się 5 posiedzeń, tematykę Państwo dokładnie znacie, bo w uzasadnieniach 

do uchwał przedstawiałem Państwu, dlatego nie będę przedstawiał tej tematyki.  

I dziękuję bardzo członkom Komisji a także Paniom z Biura Obsługi za bardzo 

dobrą pomoc, bardzo ważną pomoc z tym trudnym czasie covidowym, bo 

wiadomo, że i organizacyjnie to było wiele trudności, które musiały Panie przejść. 

Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. Czy są pytania 

do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego 

Komisji Pana Piotra Gołaszewskiego o przedstawienie sprawozdania z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. /Zał. N r 38/ 

Przewodniczący Komisji Piotr Gołaszewski: W tym roku Komisja odbyła 10 

posiedzeń, materiał Państwo macie mamy 6 radnych, 6 członków. Bardzo 

dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 20 

Przyjęcie planów Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Panią 

Barbarę Kołodziejczyk o przedstawienie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
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Przewodnicząca Komisji Barbara Kołodziejczyk przedstawiła plan pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

na 2021 rok. /Zał. Nr 39/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego  Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o przedstawienie planu pracy Komisji na 2021 

rok.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof  Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

na 2021 rok. /Zał. Nr 40/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Pana Krystiana 

Cipińskiego o przedstawienie planu pracy Komisji na 2021 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Krystian Cipiński przedstawił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2021 rok.            

/Zał. Nr 41/ 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów Pana Janusza Michalaka o przedstawienie planu pracy 

Komisji na 2021 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na 2021 rok. /Zał. Nr 42/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący Januszu Michalak, powiedziałeś, 

że będziesz się w tym roku zajmował, komisja twoja również mostami. Most w 

Kompinie mamy prawie pobudowany, proponuję przejść do mostu w Urzeczu, on 

od kilku lat też już jest na tapecie. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak: To znaczy pewnie wielkiej 

tajemnicy nie zdradzę, jeśli powiem, że Pani Dyrektor przygotowuje też projekt, 

znaczy chce przygotować projekt na most w Urzeczu a poza tym no to nie tylko 

te duże mosty, ale i urządzenia mostowe, których jest na terenie powiatu w 

setkach a bodaj w tysiącach. 

Radny Jerzy Wolski: Brzmi to zachęcająco. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego planu pracy? Nie widzę. Proszę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pana Piotra Gołaszewskiego o przedstawienie planu pracy Komisji na 

2021 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Piotr Gołaszewski przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok. /Zał. Nr 43/ 

Radny Michał Śliwiński: To nie pytanie a wyjaśnienie, bo akurat tak ładnie 

przedstawił Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Gołaszewski, 

odnoszące się do tego, co wcześniej przedstawiał Pan Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów Pan Janusz Michalak. 

Przewodniczący Komisji Janusz Michalak: Ja tylko ad vocem, że jesteś 

niegrzeczny kolego. 

Ad. pkt 21 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 44/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tradycyjnie już, Państwo otrzymaliście e-

maila ,,Sprawozdanie Zarządu”, jeżeli są jakieś pytania to oczywiście odpowiem. 

Radny Krzysztof Górski: Ja przeczytałem dokładnie sprawozdanie, nie mam 

uwag, natomiast w pkt 1 ppkt d jest ,,zatwierdzenie oferty złożonej przez firmę 

HIBINIMUS Stefan Krześniak z Kostrzyna i nie wiem nawet ,,w związku z 

rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonanie czynności polegającej na 

stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny” i to jest na 2 lata, natomiast zaskoczyła 

mnie cena ofertowa – 1650,00. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Przyznam się szczerze, że nas też to 

zaskakuje. 

Radny Krzysztof Górski: Tańszych nie ma? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: No niestety. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni radni, jeżeli chodzi o sprawę 

koronera to ona chyba od dłuższego czasu ciągnie się i tak naprawdę w tamtym 

roku mieliśmy już, może brzydko powiem nóż na gardle, bo jeżeli takiej decyzji, 

nie podpiszemy umowy przed końcem roku to po Sylwestrze, po Nowym Roku 

będziemy mieli problem, bo nie będzie kto na przykład stwierdzać takich 

trudnych zgonów, dlatego też Pani Dyrektor Ilona Wężowska mocno natrudziła 

się, żeby wyszukać najlepszą ofertę. Nie ma w ogóle na rynku chętnych lekarzy 
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do prowadzenia takiego postępowania i oferta została delikatnie zwiększona, ale 

dla naszego zabezpieczenia są to 2 lata. W tamtym roku podjęliśmy na rok, w tym 

roku stwierdziliśmy, że lepiej to zrobić na 2 lata po takiej cenie niż w przyszłym 

roku znowu zwiększać od tej stawki, więc no jakby… Tych zgonów jest coraz 

więcej, też to jest dodatkowe obciążenie dla budżetu, ale wyjścia za bardzo z tego 

impasu nie mamy, dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Piotrze, ja chciałbym tylko dopytać, w jakich 

sytuacjach szczególnych właśnie koroner jest potrzebny? No bo jeśli przyjeżdża 

lekarz do wypadku nieszczęśliwego, w jakich konkretnych sytuacjach jest właśnie 

koroner wzywany?  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Gdy jest podejrzenie przestępstwa i 

lekarz rodzinny powie, że on nie chce stwierdzić tego zgonu, ponieważ nie ma 

takich dokumentów, które mogą go uprawniać do stwierdzania zgonu, na 

przykład po kilku dniach ktoś przebywa w domu i nie wiadomo z jakiego powodu 

osoba zmarła, wtedy osoba, która posiada odpowiednie dokumenty może 

stwierdzić taki zgon tak. Lekarze rodzinni stwierdzają wtedy, kiedy mają 100% 

pewność, że ten zgon został spowodowany na przykład ze względu na jakieś 

przestępstwo. 

Radny Jerzy Wolski: Ja to zrozumiałem, że stwierdzenie samego faktu zgonu to 

każdy lekarz stricte wie, że człowiek zmarł a już dalej nie rozwijam tematu. Ja 

rozumiem, że przyjeżdża lekarz rodzinny, że przyjeżdża karetka pogotowia… 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nawet nie chce przyjechać. 

Radny Jerzy Wolski: Właśnie ja tego nie rozumiem. Czyli przyjeżdża, stwierdza 

zgon i na tym się rola kończy, człowiek nie żyje prawda i w tym momencie 

uruchamiana zostaje prokuratura, procedura zupełnie inna. 

Radny Michał Śliwiński: Nie mieszajmy tych dwóch z prokuraturą od razu. 

Może być tak, że ktoś umrze w domu, nie chodzi do lekarza wcześniej i lekarz nie 

przyjedzie, bo nie miał historii choroby żadnej. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: To w takich przypadkach, to nie musi być zaraz 

przestępstwo, ale żaden lekarz nie przyjedzie, jak nie ma historii choroby, że się 

gość leczył, znaleziony został po jakimś czasie, bo ile jest przypadków takich, że 

jeszcze osoby, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie są pod żadną opieką 

lekarza rodzinnego. 

Radny Jerzy Wolski: Ja rozumiem, czy pacjent żyje czy nie żyje, tylko te dwa 

słowa – żyje czy nie żyje. 
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Radny Michał Śliwiński: Tak.  

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak. Jeżeli chodzi o tą sprawę to tak tylko 

dopowiem to, co Pan Radny Śliwiński zauważył, jeżeli chodzi o zgony to po 

prostu mamy skierowanie do np. NPL-u naszego łowickiego, natomiast lekarz po 

weryfikacji, po rozmowie z policją ustala, że to nie jest w jego kompetencji i 

nawet nie musi przyjeżdżać na miejsce, ponieważ on stwierdza po rozmowie z 

policją, że tutaj musi przyjechać koroner, więc nie zawsze nawet lekarz rodzinny 

czy też, jeżeli jest taka sytuacja, że poza godzinami lekarz będący na dyżurze w 

szpitalu po rozmowie z policją stwierdza, że nie ma informacji żadnej, tak jak Pan 

Radny Śliwiński zauważył o tej osobie i nie ma do tego kompetencji. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, zwracam się do Zarządu – na terenie 

Gminy Bielawy są dwie takie strategiczne drogi gruntowe, o które zabiegają 

mieszkańcy, żeby położyć tam na nich chodnik, jest to droga Oszkowice – Wola 

Gosławska a druga droga Leśniczówka – Bogoria Górna. Państwo w ostatnim 

okresie zdecydowaliście o położeniu nakładki asfaltowej na tzw. napoleońskim 

szlaku. Według jakich kryteriów się Państwo zdecydowali na ten ruch dlatego, że 

jak Państwo z Zarządu doskonale wiecie 2 lata temu, kilkaset podpisów zostało 

złożonych na ręce Pana Starosty. Poza tym ciągle Oszkowice i Wola Gosławska 

zabiegają o ten kawałek drogi, gdzie naprawdę jest taka konieczność, żeby te dwa 

kawałki drogi zrobić i połączyć miejscowości te, o których mówię. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tutaj oczywiście zastosujemy taką zasadę, 

jaka stosujemy w tej chwili z gminami – jeżeli Gmina Bielawy będzie 

partycypowała w kosztach zrobienia tych dróg i uzna je za ważne tak, jak uznała 

w tej chwili ważna ukończenie tej drogi z Bąkowa do Soboty, która no w 

dramatycznym stanie jest no to oczywiście będziemy myśleć o tym w kolejnej 

edycji Funduszu Dróg Samorządowych, w taki sam sposób jak to robimy, taka 

mamy zasadę, nie chcielibyśmy jej zmieniać dlatego, że tutaj się potem zagubimy 

w tym wszystkim, trzeba mieć zasady i się ich trzymać, czasami mogą się wydać 

komuś niesprawiedliwe, ale jednak uważamy, że one są w miarę sprawiedliwe na 

tyle, na ile mogą być, bo wiadomo koszula ciału bliższa i każdy radnych chciałby 

mieć u siebie jak najwięcej zrobione. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tutaj tylko chciałem powiedzieć, 

że tych dróg na terenie Gminy Bielawy jest naprawdę dosyć dużo. Jak obserwuje 

działania, które są podejmowane we wszystkich gminach, tych dróg jest 

robionych dosyć dużo, natomiast jeżeli chodzi o Gminę Bielawy to tutaj jest pod 

tym względem moim zdaniem no sytuacja najtrudniejsza. W związku z tym ja też 

zwracam się tutaj do Zarządu, pod kątem przyszłości, żeby jednak oczywiście w 

porozumieniu z gminą spróbować na terenie Gminy Bielawy, żeby jednak tam 
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tych dróg było oddawanych więcej, tym bardziej, że są ku temu potrzeby i 

mieszkańcy zwracają się o to z prośbą i myślę, że w takiej perspektywie 

kilkuletniej, żeby jednak na terenie Gminy Bielawy te oczekiwania były 

spełnione, to jest ocena moja na podstawie inwestycji w poszczególnych gminach, 

tych inwestycji jest, mówię, Zarząd stara się w miarę możliwości, żeby tych 

inwestycji było jak najwięcej. Tutaj tych dróg jest jak najwięcej, muszę 

powiedzieć, żeby jednak projektując te działania inwestycyjne również na terenie 

Gminy Bielawy no te odcinki, o których wspomniał radny, żeby zostały 

uwzględnione, to jest taka też moja prośba. 

Radny Jacek Chudy: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za to wsparcie. 

Chciałem powiedzieć, że w nie tak dawnym okresie drogami powiatowymi tymi 

bocznymi był puszczony ruch samochodów, gdzie remontowana była 703, te 

drogi są rozjechane, w opłakanym stanie. Wiecie Państwo, że Gmina Bielawy ma 

największą sieć tych dróg powiatowych, są drogi, tak jak wspomniałem jeszcze 

gruntowe, które naprawdę wymagają tej nakładki, one wcale nie są takie też 

krótkie i pewnie tam dosyć znaczne środki będzie trzeba włożyć, żeby 

skomunikować te miejscowości, o których mówiłem wcześniej, więc proszę 

naprawdę brać pod uwagę te kwestie, te drogi. A Panie Starosto, no nie 

odpowiedział mi Pan na pytanie, bo pytałem według jakiego klucza tam tym 

traktem napoleońskim. Nie oczekuję odpowiedzi, pozostawmy tą kwestię taką 

jaka jest, natomiast proszę o po prostu pozytywne załatwianie tych spraw, 

zwłaszcza tych dwóch dróg, o których mówiłem przed chwilą, bo one są dla 

mieszkańców niezwykle istotne. Dziękuję Panu. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja odpowiem na to pytanie, jeżeli chodzi 

o klucz, jakim się kierowaliśmy. Dzisiaj na sesji też słyszeliśmy wiele takich 

informacji, jak ważne jest prowadzenie zadań projektowanych przez poprzedni 

Zarząd czy też nawet jeszcze poprzedni. My wykonujemy w tej chwili inwestycje, 

na które mamy projekty. To był projekt akurat na Gminie Bielawy, który 

mogliśmy zrealizować z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego tez 

złożyliśmy na niego wniosek, na inne inwestycje nie mieliśmy projektów, dlatego 

też w przyszłym roku będziemy chcieli przeznaczyć też, jeżeli się uda i 

znajdziemy takie środki, na projektowanie dróg i to właśnie musi być planowane. 

Ten projekt był, leżał w szufladzie i on został wykorzystany. To nie znaczy, że 

my tak przez widzi mi się złożyliśmy ten wniosek, tylko jeżeli pojawia się 

dofinansowanie i jest gotowy projekt, dlatego chcieliśmy z niego skorzystać i to 

był projekt stworzony przez poprzedni Zarząd, dlatego z niego skorzystaliśmy, bo 

uważaliśmy, że jest to odpowiedni ruch. Natomiast oczywiście z Zarządem 

będziemy analizować w jakich miejscach wykonać następne projekty, bo to się 

też wiąże z późniejszymi inwestycjami, więc taki był klucz. 
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Radny Jacek Chudy: Nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że to jeszcze z 

poprzedniego Zarządu, gdzie Starostą był Janusz Michalak, tam mówiło się dosyć 

głośno o tym trakcie napoleońskim, ale nie jestem pewien, więc tylko w formie 

retorycznego pytania tą informacje składam. Niewątpliwie zgadzam się z Panem 

Starostą, że wnioski na te newralgiczne drogi, drogi gruntowe jeszcze w gminach 

muszą być, leżeć jak Pan powiedział w szufladzie i czekać na dobry czas. Nie 

mniej jednak są gradacje i tutaj w tym przypadku jestem przekonany i mieszkańcy 

i radni Gminy Bielawy, bo uczestniczyłem ostatnio w komisjach połączonych w 

Gminie Bielawy wyrażali swoją opinię, że są potrzebniejsze drogi, ale odpowiedź 

Pańską oczywiście przyjmuję. Ja mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy 

wykonywać projekty, te projekty będą czekać na środki zewnętrzne. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego przez Zarząd sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 22 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 11 listopada brałem udział w 

obchodach 102 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 23 listopada 

uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji, 28 listopada brałem udział w uroczystej Mszy Świętej z 

okazji 25-lecia Szkół Pijarskich w Łowiczu – placówka edukacyjna prowadzona 

przez Ojców Pijarów została powołania w 1995 roku po 320 latach od zamknięcia 

pierwszej szkoły Pijarskiej. 13 grudnia uczestniczyłem w łowickich obchodach 

39-rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 17 grudnia brałem udział 

w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży 

i Promocji. Dziękuję, czy są pytania? Jeżeli pytań nie ma to przechodzimy do 

kolejnego naszego punktu. 

Ad. pkt 23 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj pozwolicie Państwo, że 

zaczniemy od pisma, które trafiło tutaj do nas. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił pismo pracowników 

Domu Pomocy Społecznej im. Krystyny Bochenek w Borówku. /Zał. Nr 45/ 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pod tym pismem są zebrane 

podpisy, nie jest wyszczególniona ich liczba, ale jest to liczba jak Państwo tutaj 

widzą znacząca, podejrzewam, że zdecydowana większość pracowników pod tym 

pismem się podpisała. Jest i drugie pismo, bezpośrednio do mnie, jako 

Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił pismo pracowników 

Domu Pomocy Społecznej im. Krystyny Bochenek w Borówku. /Zał. Nr 46/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To pismo trafiło tutaj do Rady, ja 

przeczytałem Państwu treść obu tych pism, które trafiły do Biura Rady i na naszą 

sesję. W związku z tym proszę tutaj o zajęcie stanowiska. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jak mogę tylko 

powiedzieć, że jako Zarząd na samym początku udaliśmy się do Domu Pomocy 

Społecznej, żeby zakomunikować o podwyżce wynagrodzenia, taka podwyżkę 

Dom Pomocy Społecznej i pracownicy otrzymali. Wiadomym jest to, że warunki 

tej pracy w Domu Pomocy Społecznej są trudne, ja ze swojej strony i na pewno 

Zarząd podczas dzisiejszej sesji nie będzie niczego obiecywał, chyba że ktoś z 

członków ma coś do powiedzenia to ok. natomiast przyjrzymy się tym pismom, 

porozmawiamy z Dyrektorem, ponieważ jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o 

sprawy Domu Pomocy Społecznej w Borówku i na pewno to nie była ostatnia 

podwyżka. Natomiast jeżeli chodzi o te kwoty to na pewno to są kwoty trudne do 

przyjęcia, będziemy o nich rozmawiać. To jeżeli chodzi o ten pierwszy temat. 

Jeżeli chodzi o inne tematy to chciałbym tylko wrócić do tematu sali 

gimnastycznej i tak po krótce powiedzieć, że ta sala gimnastyczna na Kaliskiej 

ma być wymiarów odpowiednich dla uprawiania sportu takich tradycyjnych, czyli 

gra w piłkę ręczną, w piłkę nożną, siatkówkę, ma być to płyta o wymiarach 20 na 

40 metrów, czyli jak ktoś się orientuje to tam będzie można uprawiać sporty, o 

których pewnie większość z Państwa myśli. Będzie też dodatkowa ławka 

rezerwowych, w koncepcji były zaplanowane pracownie, z tych pracowni 

najprawdopodobniej zrezygnujemy ze względu na to, że one były przygotowane 

na to, że będzie bardzo dużo uczniów w tej szkole. Na chwilę obecną budynek 

ZSP Nr 4 jest wystarczający, tak naprawdę będziemy mieli niedługo pewnie 

problem z tym, że w naszych szkołach jest za dużo miejsca i dodatkowe 

pracownie budowane przy tej sali gimnastycznej raczej nie są odpowiednim 

ruchem ze względu na to, że podczas zajęć na sali gimnastycznej hałas, który się 

wydobywa nie będzie pozwalał odpowiednio tych zajęć prowadzić, dlatego też te 

pracownie, które były tam wrysowane w koncepcję w jakimś tam stopniu będą 

przekształcone, np. na jakieś tam pomieszczenia czy to łazienki, toalety czy też 



59 

 

jakieś sale mniejsze zajęć w-fu. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o salę 

gimnastyczną, chyba nie ma potrzeby, żebym więcej się na ten temat wypowiadał. 

Dziękuję. 

Radny Jacek Chudy: Szanowny Zarządzie, sala gimnastyczna bez wątpienia jest 

bardzo ważna, ale powrócę do Domu Pomocy Społecznej w Borówku. Chwała 

wam za to, że na początku kadencji podwyżki tam  nastąpiły, bo rzeczywiście 

chyba były najniższe w Powiecie Łowickim w każdej instytucji, porównując 

każdą instytucję. Pragnę wszystkim Państwu powiedzieć, że Ci, którzy nie byli 

powinni się tam wybrać z komisją czy nawet po zniesieniu tych obostrzeń po to, 

aby zobaczyć jak ciężka i wymagająca praca jest w tym Domu Pomocy 

Społecznej. To nie jest zwyczajny Dom Pomocy Społecznej, dyrektor radzi sobie 

tam bardzo dobrze, wiem, że nie ma już tego chodzenia po ulicy, przemieszczania 

się tych naszych pensjonariuszy, brama jest zamknięta a to się wiąże oczywiście 

z obostrzeniami tymi sanitarnymi, jakie są. Szanowny Zarządzie, bardzo prosze 

wnikliwie rozpoznać tą kwestię, porozmawiać ze Związkami Zawodowymi, z 

przedstawicielami Domu Pomocy Społecznej, pracownikami, zwróćcie uwagę na 

to, że naprawdę pracownicy tego Domu Pomocy Społecznej zasługują na wielkie 

uznanie, ale i też razem z tym uznaniem gratyfikację finansową. Dziękuję bardzo. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Ja nie będę bardzo przedłużał, ale na 

pewno ode mnie jak i od całego Zarządu, jak i od całej Rady na sesji powinny 

paść właśnie słowa, które zaczął Pan Jacek Chudy - podziękowania, ponieważ 

przez ten okres od wiosny do zimy patrząc po inne DPS-y w Polsce jakie były 

ogromne problemy w funkcjonowaniu tych ośrodków, nasz Dom Pomocy 

Społecznej poradził sobie z tymi problemami, według nas, według Zarządu 

bardzo dobrze. Nie było sygnałów, gdzie byłaby potrzeba na przykład przewozu 

mieszkańców do innych ośrodków, co byłoby na pewno dla tych osób trudne i 

dlatego też od całej Rady na pewno podziękowania skierowane do pracowników, 

do Pana Dyrektora podczas dzisiejszej sesji są na pewno trafne, ponieważ jeszcze 

raz mówię, podczas rozmów z Dyrektorem, była tam walka naprawdę już na 

granicy wytrzymałości też i psychicznej, bo jednak zamknięcie w takim Domu 

Pomocy Społecznej, gdzie osoby były często wymazywane no jest bardzo 

stresujące też i dla personelu, więc duże podziękowania dla kadry zarządzającej, 

dla całego personelu. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, znaczy ja mam pytanie do Pana 

Starosty Malczyka, czy coś w dalszym ciągu się dzieje, bo rozmawialiśmy o tym 

kawałku odcinka między Goleńskiem a Niedźwiadą, tam 300 parę metrów 
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niedokończone, nawet nie ma 300 metrów, niedokończony. Myślę, że tutaj to jest 

na Gminie Łowicz i tutaj nie bedzie problemu, żeby Wójt dołożył się środków do 

tego odcinka, tylko tam trzeba jeszcze uregulować ten własność pasa drogowego 

na tym odcinku, który jest nieskończony i na tym odcinku, który już jest 

skończony. Czy coś się w tym temacie dzieje? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nadmienię tylko, że ta sytuacja według 

mnie jest pod kontrolą. Nie wiem czy uda się to zrobić w przyszłym roku, 

natomiast na pewno tą inwestycję Pani Dyrektor uważa jako ważną i mam 

nadzieję, że zostanie to zrobione w niedługim czasie. Tak, jak i Pan też otzrymuje 

informacje od Pani Dyrektor, nie mogę obiecać jak to będzie wyglądać czasowo, 

natomiast jest to brane pod uwagę, żeby to zrobić w czasie najkrótszym, jak to 

jest możliwe. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ja tylko jeszcze ad vocem jeśli mogę, 

bo tutaj zaognia się ten, żeby się nie zaognił ten konflikt z właścicielami. To, że 

jeszcze nie położymy w tym roku budżetowym tego odcinka to już pal to licho, 

ale żeby naprawdę wyjaśnić ten konflikt, jeżeli chodzi o te działki, bo ja słucham, 

tu jest słupek, tam jest wystawiony kawałek - w końcu coś się stanie na tym 

zakręcie, bo właściciel stawia w swoim, tak a my kurcze, żeby potem nie było 

problemu, że coś się stanie. Właściciel mówi tak, że chce się dogadać w jakiś 

sposób, z drugiej strony nie ma żadnego sygnału, no to on broni swojej własności 

tak. I tutaj żeby potem przez taką nierozwagę powiem, żebyśmy nie mieli jakiegoś 

problemu. Pan Starosta przejedzie się tutaj kiedyś to zobaczy jak to wygląda teraz. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Wiem o co chodzi, naprawdę wiem o co 

chodzi, rozmawiałem też z Panem Wójtem i no mówię, jesteśmy na łączach. No 

nie chcę nic więcej mówić. 

Radny Michał Śliwiński: Tam ten odcinek, który jest na Goleńsku jest zrobiony 

jest okej, ale ten odcinek ten na Niedźwiadzie, no tam słupki są powstawiane i w 

końcu ktoś się na tym przejedzie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, zgadza się. Dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: I potem będzie prokurator i ten kto to winien, nie nasz 

pas drogowy i ten. Po co? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Zgadza się. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ja oczywiście swoją aprobatę do 
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działań budżetowych wyraziłem w głosowaniu głosując wszystko pozytywnie, 

mówiłem o tym na Komisji Rozwoju i nie mogę nie powiedzieć jednej rzeczy: 

jestem bardzo, bardzo zbulwersowany sposobem podziału środków w ramach 

wspomagania inwestycji samorządowych. U nas w powiecie mamy taki sam efekt 

jak w większości krajów w Polsce. Środki dzielone są według klucza politycznego 

i jest to bardzo przykre. Ciesze się z tego, że nasze Starosto, nasz szpital na 

różnego rodzaju urządzenia dostał te pieniądze, że dostała gmina Zduny i Gmina 

Łowicz na Dom Pomocy w Parmie, dlatego chyba, że jest to związane ze 

Starostwem, natomiast wszystkie inne gminy nie dostały środków z tego 

Funduszu. Proszę, żeby nie wiem, jeżeli uda się u nas skorygować to, jeżeli 

jakimiś działaniami poprzez działania nie wiem, prywatne nawet uda się 

skorygować podział tych środków i wspomóc inne gminy, byłoby to dużym 

sukcesem. Jest to źle, bardzo źle odbierane przez mieszkańców naszego powiatu, 

że inne gminy zostały pominięte i wybaczcie, mówiłem o tym na Komisji 

Rozwoju, mówię o tym na sesji specjalnie, żeby wszyscy radni usłyszeli, bo tak 

nie wolno wręcz robić. Prosiłem na Komisji - logika, nie polityka. Zróbmy to, 

jeżeli można to skorygować to to skorygujmy. Dziękuję bardzo. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Znaczy trudno mi się odnieść do rzeczy, 

która nie dotyczy miejsca i tematów, które poruszamy i Pan Radny Górski po raz 

kolejny do tego wraca. Chciałbym jednak odpowiedzieć, że nie mamy wpływu na 

pewne decyzje i tyle, a stawianie sprawy w ten sposób... Są dwie strony sporu w 

Polsce, to jest jedna, ta zła oczywiście a reszta wszyscy to są dobrzy i w ogóle oni 

nie są polityczni, oni nie zajmują się w ogóle polityką. 

Radny Krzysztof Górski: Ja jestem politykiem będąc samorządowcem. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, nikt nie jest, tylko ta jedna strona jest 

a reszta nie jest prawda? 

Radny Krzysztof Górski: Nie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Reszta w ogóle ,,polityka" nie zna takiego 

słowa, nie znają samorządowcy słowa ,,polityka", bo są samorządowcami a 

polityka nie, to jest okropne, obrzydliwe, brzydzą się polityką, w ogóle nie 

zajmują się nią i jej nie uprawiają. 

Radny Michał Śliwiński: Są dwie definicje polityki. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Niech Radny Śliwiński mi nie przerywa, ja 

nie przerywam. Także chyba ta diagnoza Panie bardzo doświadczony Radny 
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Krzysztofie Górski, ta diagnoza chyba nie do końca jest prawdziwa i wymaga 

przemyślenia. Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Starosto, nie wierzę w to, że nie ma 

możliwości podpowiedzi przy podziale środków do decydentów. Tutaj w naszym 

powiecie jest to aż nad wyraz wyraźne i nie chcę być politykiem. Jestem 

bezpartyjnym samorządowcem, chociaż nie ukrywam, polityka ta nasza lokalna i 

krajowa mnie bardzo interesuje. Ale jeżeli ja nie mam racji to i nie ma racji ponad 

50% samorządowców a szczególnie samorządowców w największych miastach i 

metropoliach w Polsce. Dziękuję bardzo. 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli mówimy o polityce to są dwie definicje polityki: 

jest jedna definicja, której jeszcze mnie, jako starszego uczono w szkole, to jest 

chęć szukania kompromisu. Druga definicja, która teraz jest teraz realizowana to 

jest chęć utrzymania się przy władzy i tutaj możecie Panowie się spierać, każdy 

wie o co chodzi, dajmy spokój temu tematowi. 

Radny Jerzy Wolski: Ja muszę za jedno nasz Rząd pochwalić, naprawdę jak się 

teraz przysłuchuję tej dyskusji, chyba słusznie, że przy stole wigilijnym ani 

świątecznym, bliższej i dalszej rodziny nie możemy przyjmować, może to i 

dobrze, bo by się pewnie tak skończyło tak w tej chwili się dzieje u nas. Chyba 

jednak popieram ruchy Rządu w tej kwestii, bo tak to bym się z bratem, szwagrem 

pokłócił nie wiadomo na jaki temat. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze 

jakiekolwiek wolne wnioski i sprawy różne? 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Ja chciałam się jeszcze odnieść do sprawy DPS-

u w Borówku. Ja miałam okazję być w tym ośrodku i powiem wam szczerze, że 

faktycznie, tam pracują osoby nie pierwszej młodości, że tak powiem, więc ja 

miałabym taką prośbę do naszego Zarządu, wiadomo, że pewnie w obecnej 

sytuacji ciężko jest o jakiekolwiek podwyżki, a już na takie podwyżki o jakie 

proszą pracownicy tego ośrodka, bo podejrzewam, że do tego ośrodka młodzi 

ludzie tam nie pójdą, więc musimy uszanować te osoby, które tam pracują. Więc 

mam prośbę do Zarządu, żeby pochylić się nad tymi pismami i w jakimś tam 

stopniu podejść tak z sercem do tego. Dziękuję bardzo. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, ja mam taką małą 

prośbę, żeby Pan starał się bardziej jeszcze może hamować radnych, żeby nie 

obrażali innych, żeby nie występowali personalnie, nie oceniali kogoś, kogo nie 
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są sami goni oceniać. Przez całe swoje życie pewnie nie zrobił tyle ten radny, 

który ocenia kogoś, kto zrobił przez 5 lat naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o 

finanse naszego szpitala. Jak w ogóle można dopuścić do takich stwierdzeń, że 

mieliśmy rację. Tak, mieliśmy rację, poznaliście się na Grabowskim. Grabowski, 

tak jak każdy inny z nas, kończąc w tej chwili 65 lat ma prawo przejść na 

emeryturę, a że wydarzenia tylko to przyspieszyły to już jest naprawdę sprawa 

tylko Grabowskiego i Pan Radny Śliwiński, powiem bardzo, żeby nie zniżać się 

do jego poziomu, jest bardzo niegrzeczny w tych swoich ocenach i 

wypowiedziach. Dlatego bardzo proszę, poza tym do mnie też, jakie występy, o 

czym kolega mówi? Ja powiedziałem na komisji co jest przyczyną dopisania do 

czerwcowej sesji słowa mostów – że wynika to z kontroli… A on mnie 

zdemaskował. Zdemaskował mnie, że ja w swoich występach opowiadam cuda. 

Nie, ja tylko powiedziałem co będziemy więcej mieli w porządku i w programie 

działania komisji. Dlatego proszę nie dopuszczać, żeby Pan Śliwiński w ogóle mi 

odpowiadał, bo… 

Radny Michał Śliwiński: Tak każdy by chciał ostatni zabrać głos. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Nikt ci nie dał głosu jeszcze człowieku, nikt ci 

nie dał głosu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo bym prosił teraz… 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Mógłbym ci powiedzieć, jak to jest. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo proszę, bo troszeczkę się 

zaczynamy… 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: No Panie Przewodniczący, mnie na jednej z 

pierwszych sesji Pan skarcił. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ale ja staram się być 

sprawiedliwym. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Proszę, niech Pan reaguje. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja muszę Państwa przeprosić, 

ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem w stanie w każdej sytuacji 

zareagować tak, jak Państwo uważacie. Natomiast ja obiecałem Państwu, 

obiecałem w czasie swojego pierwszego takiego wystąpienia, że będę się starał. 

To jest zasadnicza różnica czy mi się uda czy nie. Staram się, ale obserwuję, że 

no niestety nie zawsze mi się to udaje. Być może więcej razy mi się nie udaje, 
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natomiast staram się jedną rzecz, żeby Państwo mieli możliwość swobodnej 

wypowiedzi, żeby Państwu tego czasu nie zabierać, ponieważ tak, jak tutaj 

słusznie zostało to powiedziane, każdy ma prawo do wypowiedzi. Natomiast ja 

zgadzam się z Panem Januszem Michalakiem co do jednej rzeczy, starajmy się w 

wypowiedzi kierować meritum, zajmować się konkretnym problemem, czy 

konkretnym zagadnieniem, natomiast te zwroty interpersonalne naprawdę nie są 

potrzebne. Tym bardziej, że przecież my tutaj jesteśmy po to, żeby jednak dążyć 

do wspólnego dobra. Tutaj Pan Radny Michał Śliwiński powiedział o definicji 

polityki. No ja muszę powiedzieć jedną rzecz, polityka to jest pro publico bono, 

czyli działam dla dobra publicznego i to mnie… 

Radny Michał Śliwiński: To jest ta pierwsza definicja, o której mówiłem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chcę powiedzieć, to mnie interesuje 

i chcę zwrócić uwagę na to, że jak będziemy się tym kierować to będzie naprawdę 

mniej emocji. Ja staram się, jeszcze raz podkreślam do tego, żeby do tego nie 

dopuszczać. Ja zwróciłem Panu Radnemu na pierwszej sesji uwagę, tylko nie 

wiem czy Pan Radny zwrócił uwagę, że ja zwracam każdemu. Ja nikogo tutaj nie 

wyróżniam czy mówi ta osoba czy inna. Staram się zwracać uwagę na to jak mówi 

takich dużo rzeczy dla mnie niestosownych i myślę, że dla pozostałych również. 

Natomiast proszę mi wybaczyć, że ja nie zawsze potrafię reagować, ale też no 

mówię, ja staram się, żeby też nikogo w jakiś sposób nie dyskryminować, staram 

się, żeby jednak wszystkich traktować w miarę sprawiedliwie. A jeżeli tak nie jest 

– ja naprawdę bardzo przepraszam. 

Radny Michał Śliwiński: Pan wywołał mnie znowu do tablicy i muszę 

odpowiedzieć. Tutaj słusznie Pan Przewodniczący zauważył, że zwraca Pan 

wszystkim uwagę… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dopóki nie będzie połączenia 

Radny Jacek Chudy. 

Radny Jacek Chudy: Zaczęła działać magia świąt. Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo Radni, Szanowni pracownicy Starostwa, jeżeli Pan 

Przewodniczący pozwoli to opuszczę nasze spotkanie a przy okazji zabrania głosu 

chciałem życzyć wszystkim Państwu zdrowych, pogodnych, wspaniałych Świąt 

Bożego Narodzenia, przeżycia co prawda już nie w takim dużym gronie jak do tej 

pory przeżywaliśmy i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego dla 

wszystkich Państwa. Jeżeli Pan pozwoli to opuszczę, ponieważ jestem 

zmobilizowany do załatwienia w tej chwili innej, bardzo ważnej sprawy. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A ja bym Pana prosił o pozostanie, 

bo ja bym chciał Państwu złożyć życzenia a czekam do samego końca, nie zawsze 

widzę to mi się udaje. Ja również z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 

Państwu, pracownikom Starostwa, Zarządowi chciałem życzyć przede wszystkim 

spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, życzyć Państwu, żeby te 

Święta upłynęły w rodzinnej atmosferze, one będą inne niż zawsze, bo być może 

nie spotkamy się ze wszystkimi, z którymi byśmy się chcieli spotkać ale te moje 

dzisiejsze życzenia to są życzenia pełne nadziei, nadziei, że takie Święta są ostatni 

raz, że kolejne Święta będą mogły już być w gronie rodzinnym, spędzone tak jak 

marzymy, bo te Święta takie właśnie są, bo Narodzenie Pana Jezusa to jest dla nas 

nadzieja na życie wieczne, nadzieja na to, że będzie spotykało nas same dobro. 

Natomiast tak jest w życiu niekiedy, że nie wszystko się tak sprawdza, ale ja mam 

nadzieję, że pandemia minie i będziemy mieli w Nowym Roku tą nadzieję na to, 

żeby jednak te swoje marzenia realizować, a przede wszystkim mieli szansę 

takiego bliższego kontaktu. Bo ja nie ukrywam, że w trakcie naszych spotkań jak 

widzę Państwa w takich niewielkich kwadracikach to przyznam szczerze, że mi 

jest bardzo przykro, brakuje mi tej sali plenarnej, na której będziemy mogli się 

widzieć i będziemy mogli normalnie obradować, tego Państwu życzę. Jeszcze raz 

tego, żeby Nowy Rok był rokiem zdrowia. 

Radny Krzysztof Górski: Pozwólcie jeszcze słówko, oczywiście dziękujemy za 

życzenia. Ja współczuje Panu Przewodniczącemu, bo prowadzenie obrad w taki 

sposób i nieraz emocje to rzeczywiście jest bardzo trudne, żeby załagodzić. Tutaj 

nerwy wytrzymują i rzeczywiście te wypowiedzi są nieraz niepotrzebne. Ja 

uważam, że jesteśmy podzielonym narodem, trudno i tego się nie uniknie, może 

czas doprowadzić do tego, że będzie trochę inaczej. Słuchajcie, ja wiem, że na 

przykład nie przez wszystkich członków Zarządu jestem lubiany za swoje 

wypowiedzi, ale ja staram się personalnie nigdy nikomu publicznie czy na 

otwartej sesji czy na takiej, nie tędy droga uważam. Ja uważam, że jeżeli są trudne 

sprawy, szczególnie właśnie dotyczące osób, nazwisk, ludzi z którymi 

współpracujemy – załatwiajmy to w 4 oczy, nie róbmy tego właśnie na forum 

publicznym, po co nam taki klimat w ogóle. Poruszajmy merytoryczne sprawy i 

to na pewno pomoże i nam osobiście i wszystkim, którzy nas obserwują i słuchają, 

dlatego uważam, że w trudnych sprawach, szczególnie personalnych, gdzie 

dotyka się nazwisko trzeba załatwiać to w cztery oczy i to myślę daje najlepszy 

efekt. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze wielkie podziękowania, 
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zanim oddam głos Panu Radnemu, dla Pani Wioli i Pani Beatki, dla osób, które 

obsługują nasze spotkania. Chciałem powiedzieć, że spotyka je takie zadanie 

wyjątkowo trudne, bo przygotowanie takiej sesji jak jest dzisiaj, przygotowanie 

komisji wymaga naprawdę wielkiego wysiłku i profesjonalizmu. Muszę 

powiedzieć, że ja pracując tutaj z Państwem w czasie sesji mam wszystko 

przygotowane w sposób profesjonalny. Ja mam przede wszystkim przedstawić i 

poprowadzić, natomiast Panie z Biura Rady przygotowują to w sposób taki, że 

dla mnie prowadzenie jest naprawdę dużo łatwiejsze, jestem im bardzo za to 

wdzięczny i jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja krótko, przepraszam, że tu przed kogoś 

się, ale zapomnę. Kalendarze są dla Państwa do odebrania w Centrum tutaj na 

dole w Starostwie, także zapraszam. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Do odebrania w Biurze Rady. Ja 

miałem o tym powiedzieć, ale tak się to nasze podsumowanie troszeczkę 

przedłuża, ale zrobił to za mnie Pan Starosta, natomiast w Biurze Rady są do 

odebrania. Proszę zwrócić uwagę – kolejna rzecz, która zawsze była na naszej 

sesji w formie takiej uroczystej, niestety pandemia spowodowała, że musimy 

odbierać w Biurze Rady. 

Radny Aleksander Frankiewicz: No w tym duchu już takim bardziej 

pokojowym, ale chciałbym się odnieść, bo nie odnosiłem się przy budżecie i przy 

Wieloletniej Prognozie, bo dzisiaj padło odnośnie tego naszego małego 

uczestniczenia koalicjantów w debacie, tak usłyszałem dzisiaj na sesji. Proszę 

Państwa, specjalnie nie zabierałem głosu, bo chciałem to na koniec. My na 

Komisji oświatowej bardzo chyba dobitnie rozmawialiśmy na temat tych 

problemów oświatowych, tych nauczycieli i pensum. Ja na pierwszej komisji nie 

rozmawiałem, bo chciałem się doinformować, na drugiej wyjaśniałem Państwu, 

nawet pytałem kilkakrotnie czy jeszcze mam wyjaśnić to, co tylko ja wiem a 

zarzewie i sedno sprawy leży w źródle, to trzeba tam odnośnie, tylko dla 

wszystkich Państwa powiem, trzeba spojrzeć, że rozporządzenie tam stanowi o 

tym pensum dla nauczycieli teoretycznych, zawodów praktycznych i to jest ten 

kłopot. To jest rozporządzenie, o którym mówimy i to jest źródło, ale to już 

zostawmy. Dużo takich lepszych spraw, bardzo chciałbym kilka podziękowań 

przekazać: Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół Powiatu Łowickiego 

dziękują Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi za pomoc w organizacji 

wyjazdu na Mistrzostwa Polski Amatorów w Piłce Siatkowej w Zawierciu. 

Tegoroczna Edycja Mistrzostw Polski Amatorów była pierwsza, w której mieli 
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możliwość brać udział. Pomimo braku sukcesu nauczyciele byli bardzo 

zadowoleni z uczestnictwa w tych mistrzostwach. Mają też nadzieję, że zdobyte 

nowe doświadczenia pomogą w osiągnięciu lepszych w przyszłości na takim 

poziomie rozgrywek. Drugie podziękowanie: Stowarzyszenie Łowicki Klub 

Amazonek pragnie podziękować Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi i 

Dyrektorowi PCPR Marcinowi Plucie za okazaną pomoc. Łowickie Amazonki 

dzięki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie otrzymały sprzęt 

rehabilitacyjny, aparaty do masażu limfatycznego, które pomogą w czasie terapii 

przeciw obrzękowej w procesie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie. 

Nadmienię tutaj, że ten sprzęt został zakupiony przez PCPR dla wypożyczalni 

sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, która jest jednym z elementów 

projektu Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego. Trzecie podziękowanie: W 

imieniu mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i Nowych Zdun dziękuję Zarządowi 

Powiatu Łowickiego za inwestycję budowy chodnika na terenie będącym 

własnością Powiatu Łowickiego – to jest ten teren pomiędzy wyremontowaną 

ostatnio drogą gminną a parkiem wiejskim przy dawnym LO w Zdunach. No i 

korzystając z okazji bycia przy głosie, Państwu i wszystkim mieszkańcom 

Powiatu Łowickiego życzę spokojnych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym 

Roku, zdrowia nade wszystko. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja Panie Przewodniczący 

nie zabierałem głosu, ale jak już jestem przy głosie to oczywiście dołączam się do 

wszystkich życzeń i wszystkim również zdrowych, spokojnych Świąt, niech na 

COVID ominie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś 

wolne wnioski? Chcę Państwu powiedzieć, że to była XXX Sesja Rady Powiatu 

Łowickiego, czyli taka jubileuszowa. Miejmy nadzieję, że kolejna również będzie 

tak przebiegała. 

Radny Krystian Cipiński: Ja już tradycyjnie chciałem podziękować Panu 

Przewodniczącemu za wspaniałą współpracę, naprawdę jest Pan 

Przewodniczącym i to będę podkreślał zawsze, który łączy a nie dzieli, bardzo 

dobrze Pan prowadzi obrady i bardzo dobrze poradził sobie Pan w tej nowej 

sytuacji, w sytuacji kiedy musimy być online, także gratuluje Panu i bardzo 

dziękuję i życzę kolejnych owocnych lat współpracy. Wszystkiego dobrego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bardzo dziękuje jeszcze raz, 
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staram się w miarę możliwości, żeby właśnie tak, jak Pan Radny powiedział 

łączyć a nie dzielić. Nie zawsze mi się udaję, ale zawsze będę do samego końca 

próbowała i stała się być zawsze sprawiedliwy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za 

podziękowania. 

Ad. pkt 24 

Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął XXX Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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