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Radnych obecnych podczas spotkania online
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Nagranie z obrad Sesji RPŁ
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-/Zał.Nrl/
-/Zał.Nr2/

Porządek obrad:
l. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII Sesji

Rady Powiatu Łowickiego.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok

i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu
Łowickiego wotum zaufania.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum
w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
lO.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na

wydzierżawienie nieruchomości.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny,
oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
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ll.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr
XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w
sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

IS.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2021 - 2024.

IS.Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów - stan
dróg w Powiecie Łowickim.

ló.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.

IS.Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
19.Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad.pktl

Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
Ad.pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze
udział 19 Radnych, co stanowi quomm, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Ad.pkt 3

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami
Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad?
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, nie chodzi mi o porządek
obrad, ale Pan tak szybko zmierzał, że nie zdążyłem się zgłosić. Nie wiem czy
jest właściwy numer sesji, bo nie wiem czy zdaje Pan sobie sprawę, że poprzednia
sesja, która była ostatnia no nie byli skutecznie powiadomieni wszyscy radni i
teraz czy ma Pan pewność, że wszyscy byli skutecznie powiadomieni? Jak są to
pewnie tak, ale na ostatniej sesji tej pewności Pan nie miał. Zgodzi się Pan ze
mną?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: A do czego? Do tego czy sesja się
odbyła czy nie?

Radny IVIichat Sliwiński: Czy się odbyła to ja wiem, ale czy byli skutecznie
powiadomieni wszyscy radni na poprzedniej sesji?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Ja muszę Panu coś wyjaśnić a
mianowicie: my otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego informację o tym, że
wpłynęło tutaj pismo od radnego, czyli od Pana, dotyczące że nie wszyscy radni
zostali skutecznie poinformowani, my mieliśmy czas na udzielenie odpowiedzi i
odpowiedź, która została przez nas udzielona trafiła do Urzędu Wojewódzkiego.
Ta odpowiedź sprowadza się do tego, że my uważamy, że skutecznie
poinformowaliśmy o tym, że sesja... o sposobie poinformowania o sesji i teraz
tylko czekamy na odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego. W związku z
powyższym ani Pan ani ja, nie ma tutaj powodów do tego, żeby kwestionować
numer sesji, który dzisiaj będzie procedowany. W związku z powyższym ja nie
widzę powodu, żeby na dziś, na ten stan prawny, który jest, żebym kwestionował
fakt, że ta sesja, która odbywa się, czyli XXXVII, co do jej zasadności.
Radny Mlichat Sliwiński: Panie Przewodniczący, czy mógłby Pan nas zapoznać
w jaki sposób Pan nas powiadomił, żeby to było skuteczne? To pismo
przynajmniej Wojewody, bo to jest ważna sprawa. Jak Pan uważa, że z punktu
prawnego wszystko było okej... Ja na przykład w tym czasie, jak Pan ogłaszał,
kiedy będzie sesja, mnie wyrzuciło z intemetu, to jest raz. Dwa, ja jeszcze
podejrzewam, że dwóch radnych, Pana Figata w ogóle nie było na sesji, też był
rozłączony i w jaki sposób Pan go powiadomił? Radny nie ma obowiązku
patrzenia cały czas na skrzynkę. Gdyby Pan poczytał wyroki prawne to by Pan
wiedział. Ja bym chciał wiedzieć jakie stanowisko Pan przedstawił do Pana
Wojewody, bo myślę, że to nie jest żadna... ja sprawdzałem e-puap i jeszcze
żadnej odpowiedzi nie dostałem, więc chciałbym się zapoznać z tym
stanowiskiem.

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: To znaczy ja musze powiedzieć tak,
po pierwsze nie ma tu żadnego problemu, żeby radni zapoznali się tu z tym
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stanowiskiem, to jest pierwsza rzecz. Dmga to jest taka, że ja uważam, że
skutecznie radni zostali poinformowani i myślę, że to jest, jeżeli chodzi naszą
dzisiejszą sesję najważniejsze, natomiast my nie mamy odpowiedzi z Urzędu
Wojewódzkiego.

Radny Piotr Golaszewski: Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w punkcie 3:
przyjęcie wniosków do porządku obrad. Jeśli nie ma żadnych wniosków do
porządku to zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie i
przejście do punktów kolejnych. I jeśli taka zachodzi konieczność to proszę o
przegłosowanie mojego wniosku. To nie jest miejsce na takie dyskusje, przyjęcie
wniosków do porządku obrad. Jak ktoś czytać nie umie to się proszę wgłębić.
Radny Michał SIiwiński: Pan Panie Radny umie czytać. Panie Przewodniczący,
Pan jest Przewodniczącym wszystkich radnych. Jak chcecie wszystko
przegłosowywać to może przegłosujcie, że my nie możemy uczestniczyć w sesji,
no tak chyba najlepiej będzie dla nas. Po pierwsze czy ta sesja powinna być
jeszcze zdalna? Ja rozmawiałem z Panem Przewodniczącym o hybrydowej sesji,
bo nie wszyscy radni mogą być, tak, ale czy ta sesja, jakby Pan Przewodniczący
mógł podać, bo z tego co wiem to zmieniły się rozporządzenie Rady Ministrów i
teraz, Przewodniczącego Rady Ministrów odnośnie odbywania spotkań. Czy ta
sesja ma pełne uzasadnienie, że jest zdalną sesją i tylko tyle, Pan mi odpowie jak
już mówicie o prawnym to w taki sposób, bo to jest bardzo ważny punkt dzisiaj
na sesji i ktoś nie umie czytać, ktoś nie rozmawia, ktoś nie rozumie...
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nie, przepraszam, nie można takiej
wypowiedzi słuchać, Panie Przewodniczący, to nie jest wniosek do porządku
obrad, to nie jest wniosek.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, Panie Radny,
zwracam się do Panów. Złamał Pan podstawową zasadę, która obowiązuje na
każdej sesji, a mianowicie głosu udziela Przewodniczący Rady. Pan sobie sam
udzielił głosu, czym złamał Pan zasady. Nie powinien Pan tego robić.
Radny Mnicha! Sliwiński: Tak, zgadza się.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Ja nie udzielałem radnym głosu, Pan
sobie go sam udzielił, to jest po pierwsze. Na głos czeka od samego początku.. .
Radny Michał Sliwiński: To jest problem właśnie zdalnej sesji Panie
Przewodniczący, bo my mamy system, który pokazuje kto się kiedy zgłosił i w
jakim celu.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Na głos czeka od dłuższego czasu
Radny Jerzy Wolski i nic nie mówi i uważam, że Pan to powinien uszanować.
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Pozwoliłem Panu, żeby się Pan ad vocem odniósł do mojej wypowiedzi. Pan
następnie po wypowiedzi Radnego Piotra Gołaszewskiego zgłaszającego wniosek
formalny o zakończenie dyskusji w tej sprawie sam sobie udzielił głosu i bardzo
bym Pana prosił, żeby Pan więcej tego nie robił, bo Pan nie jest jedynym...
Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący przepraszam i proszę też nas
równo traktować.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę o tym pamiętać. Ja jeszcze
powiem jedną rzecz, zarzuca mi Pan bardzo poważną rzecz. Od samego początku
staram się wszystkich równo traktować i każdy ma możliwość wypowiedzenia,
więc proszę, niech mi Pan tego nie zarzuca. Tutaj oczywiście każdy może mieć
inne zdanie, ja wypowiedziałem się na temat tego, co powiedział Radny Michał
Sliwiński, to jest pierwsza rzecz. Radny Jer2y Wolski i przystępujemy do
głosowania nad wnioskiem formalnym Pana Radnego Piotra Gołaszewskiego.
Radny Jerzy Wolski: Jedno słowo komentarza, muszę się odnieść do ostatniej
sesji, niestety skandalicznie zwołanej przez Pana i prawo Panu, Panie
Przewodniczący pozwalało Panu, ale przyzwoitość zwykła Panu nie pozwalała.
Pan zachował się wobec nas nieprzyzwoicie i w ten sposób nie udowadnia nam
Pan więcej. Pan nie jest radnym całej Rady Powiatu Łowickiego. Dziękuję
uprzejmie. Pan dostał żółtą kartkę, więcej żółtych kartek już Pan od nas nie
dostanie.

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzej czak: Dziękuję. Przystępujemy do
głosowania na temat zakończenia dyskusji w sprawie czy ta sesja, która była
prowadzona była sesją prowadzoną w sposób prawidłowy, ale zanim jeszcze
przejdziemy do głosowania ja bym tu prosił o zajęcie stanowiska przez Radcę
Prawnego, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości.
Radca Prawny Agnieszka Piwek: Jeżeli chodzi o kwestię zwołania sesji w trybie
zdalnym, to ja powiem, że przepis tutaj ustawy obowiązuje -art. 15 zzx, na ten
moment ten przepis, patrzę w tym momencie w Legislatorze i w Systemie
Infonnacji Prawnej i przepis na ten moment obowiązuje. Może zacytuję,
w przepisie jest mowa, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, albo stanu epidemii jest możliwość zwoływania, odbywania sesji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Ponieważ na ten
moment aktualnie obowiązuje stan epidemii, nie mam takowej wiedzy, żeby ten
stan został odwołany to uznaję, że ten przepis obowiązuje na ten moment.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, przystępujemy do
głosowania w sprawie zakończenia dyskusji na ten temat.

Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, ale to jest...
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Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Nie ma Panie Przewodniczący, me
ma ad vocem, został złożony wniosek formalny...
Radny Michał Sliwiński: Mam pytanie do Pani Prawnik no.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja jeszcze raz powtarzam, został
zgłoszony wniosek przez Pana Radnego Piotra Gołaszewskiego. My mamy
obowiązek zgodnie z wszelkimi zasadami o przegłosowanie tego wniosku.
Radny Michał Sliwiński: Ale Panie Przewodniczący, jesteśmy jeszcze
w punkcie, o którym Pani Prawnik się wypowiedziała i teraz mam pytanie tylko
do Pani Prawnik: w którym momencie Pani Prawnik mi wskazała, że skuteczne
powiadomienie nie obowiązuje teraz przy COVID? Tylko tyle.
Radca Prawny Agnieszka Piwek: Jeszcze raz poproszę o pytanie, bo nie
rozumiem.

Przewodniczący RPŁ M'arek Jędrzejczak: Pytanie Pana Radnego sprowadza
się do tego, że czy skutecznie został poinformowany o XXXVII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Radca Prawny Agnieszka Piwek: Ale jaki to ma związek z treścią artykułu 15
zzx i z dzisiejszą sesją?

Radny Michał Śliwiński: Ale to ja pytam, ja pytam tylko czy na podstawie, który
artykuł właśnie wskazał, że radni nie muszą być skutecznie powiadomieni? Ten
przepis COVID-owy tego nie wskazuje. Wskazuje? Nie wskazuje.
Radca Prawny Agnieszka Piwek: Była mowa o trybie zdalnym sesji.
Radny JMichał Sliwiński: Nie, skuteczne powiadomienie na sesji. To, że zdalnie
jesteśmy...

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: To są cały czas te same
pytania, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przepraszam bardzo, Pani Prawnik
- bardzo dziękuję, Pani odpowiedziała na postawione pytanie, ja odnośnie
skuteczności powiadomienia również udzieliłem odpowiedzi, swojego
uzasadnienia, przystępujemy do głosowania
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem
zgłoszonym przez Radnego Piotra Gofaszewskiego o zamknięcie dyskusji w tym
punkcie. /Zal. Nr 3/
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za -11
Przeciw - 7
Wstrzymało się - l
Przychylili się do wniosku zgłoszonego przez Radnego Piotra Gołaszewskiego o
zamknięcie dyskusji w tym punkcie.

Ad.pkt 4

Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że protokół z XXXV
Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu
z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinfonnował, że protokół z XXXVI
Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu
z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie widzę.

Radny ]VIichat Śliwiński: Panie Przewodniczący, no trzymam rękę w górze
i teraz nie wchodzę, tak? To co mam zrobić, żeby otrzymać głos? Chodzi mi o to,
że teraz tak, w końcu nie wiemy czy prawnie możemy tak obradować czy nie, czy
powinien Pan...

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pan łamie zasady.

Radny Michał Sliwiński: Jeżeli są. ..

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Pan łamie zasady, my
przegłosowaliśmy. Na temat porządku obrad i dyskusji na ten temat już nie
będziemy prowadzili, proszę to uszanować.

Radny Michał Sliwiński: Dobrze, to już Panu odpowiadam, że nie będę
głosował, dobrze. Może Pan mi pozwolić dojść do sprawy?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Powiem w ten sposób, jeśli będzie
dotyczyła protokołu z XXXVI Sesji tak, natomiast nie kwestii legalności bądź
nielegalności to nie, bo to nie jest w porządku obrad a my już na ten temat
głosowaliśmy przed chwilą i przyjęliśmy konkretne rozwiązanie, w związku
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z powyższym proszę to uszanować. Czy Pan ma do meritum, czyli do protokołu
z XXXVI Sesji Rady Powiatu jakiekolwiek uwagi?

Radny Michał Sliwiński: Nie ma uwag, bo nie mogłem zapoznać się z tym
protokołem, to jest raz, dlatego że jeszcze jest pandemia, może trzeba by było
nam podesłać ten protokół też. Ja rozumiem, wcześniej była trudna sytuacja, teraz
już wiele obostrzeń jest zdjętych Panie Przewodniczący, tak, protokołu, można
wejść zobaczyć protokół? Sesji nie można zrobić normalnej, dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję, czy są jeszcze
jakiekolwiek uwagi?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak poinformował, że protokół
z XXXVII Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi
do protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego?
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, pytał Pan o wnioski.. . (problemy
techniczne).

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo Pana przepraszam, ale Pana
nie słyszymy.

Radny Piotr Gołaszewski: Ja mam tylko może taką uwagę techniczną, ostatnio
Pan mówił na sesji, że radni jak mają problemy techniczne to mogą być na terenie
urzędu a u Pana Jacka Chudego po raz kolejny z kolei jest ta tmdność i widzę,że
wniosków nie wyciąga. Bardzo proszę jakoś ten temat załatwić.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj taka prośba do Pana Jacka
Chudego, ponieważ no my od dłuższego czasu mamy problemy z głosem, jeżeli
chodzi o kontakt z Panem i jeżeli byłoby to możliwe to bardzo byśmy prosili
o przyjazd tutaj do Starostwa, ponieważ mamy stanowisko, na którym mógłby
Pan sobie spokojnie z niego skorzystać i bez większego problemu porozumiewać
się na sesji z nami. Nie ulega najmniejszej wątpliwości jedna rzecz, że od
dhiższego czasu każda wypowiedź Radnego Jacka Chudego jest nieczytelna dla
nikogo. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o widok bez problemu, obraz, natomiast jeśli
chodzi o tą stronę głosową to mamy dosyć duży problem i jeżeli nie stanowiłoby
to dla Pana problemu to gdyby Pan przybył tutaj do urzędu i skorzystał ze
stanowiska, które my przygotujemy i mógłby Pan spokojnie uczestniczyć w sesji.
Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, w związku z tym.. .
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Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, czy teraz mnie słychać?

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Przepraszam Pana Michała
Sliwińskiego, Radny Jacek Chudy, teraz słychać było dobrze.

Radny Jacek Chudy: Dziękuję, wyłączyłem wizję, zostałem przy fonii, także
bardzo dziękuję za troskę. Jeżeli będzie się powtarzała taka sytuacja a mam
nadzieję, że nie, bo będziemy spotykać się na sali to skorzystam. Panie
Przewodniczący, chciałbym Pana zapytać czy pyta Pan o wnioski do protokohi
z XXXVI czy XXXVII Sesji Rady Powiatu, ponieważ w XXXVII Sesji Rady
Powiatu mam wniosek do protokołu.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pytam XXXVII Sesji Rady
Powiatu, słucham.

Radny Jacek Chudy: Jeżeli Pan pozwoli to powiem, że jestem bardzo
zażenowany ta sytuacją ze zwołaniem przez Pana Przewodniczącego tej sesji
drugiej po sesji nadzwyczajnej, o którą zabiegaliśmy jako klub radnych. Chcę
Panu powiedzieć, że nie zostałem skutecznie powiadomiony, były kłopoty
rzeczywiście z możliwością wypowiedzenia się i doskonale wszyscy to
pamiętamy. Mój wniosek jest taki, żeby unieważnić tą sesję ze względu na to, że
skutecznie nie wszyscy radni zostali powiadomieni. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś
wnioski do protokołu z XXXVII Sesji?

Radny Michał Sliwiński: Tak naprawdę to po stronie Pana Przewodniczącego
jest to, żeby zapewnić każdemu radnemu normalne ftinkcjonowanie zdalnej sesji
i to czy mamy przyjechać do Łowicza to jaki sens jest w tym, żeby była sesja
zdalna? Ja rozumiem pewne okoliczności, które wystąpiły, można było zrobić
sesję hybrydową. Pan nie chciał i teraz jest problem z tym, że jesteśmy już po 35
minutach sesji i mamy problemy z połączeniem się z radnym, to nie jest pierwszy
raz. Pan wróci do tego pisma, które Pan czytał od Wojewody, Pan wróci do tego
pisma i tak samo do ustawy, która mówi o zdalnych sesjach, to też po czyjej
strome jest...

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Czy ma Pan wnioski do protokołu z
XXXVII Sesji? Dziękuję. Czy są jeszcze wnioski do protokołu z XXXVII Sesji?
Nie widzę, przystępujemy do głosowania.
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem do
protokołu zgłoszonym przez Radnego Jacka Chudego o unieważnienie XXXVII
Sesji Rady Powiatu Łowickiego. /Zal. Nr 4/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za -5
Przeciw - 11
Wstrzymało się - 3
Nie przychylili się do wniosku do protokołu zgłoszonego przez Radnego Jacka
Chudego o unieważnienie XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 5

Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok
przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu

Łowickiego wotum zaufania.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, jak to było powiedziane
miesiąc temu, Państwo Raport otrzymali, każdy miał możliwość z nim zapoznania
się, w związku z powyższym dzisiaj po tym okresie konsultacji możemy
przystąpić do debaty nad Raportem.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Podobnie jak w zeszłym roku, mam
nadzieję, że Państwo widzą to samo co ja... Czy Państwo widzą tą prezentację,
Panie Przewodniczący?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Tak.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Myślę, że w takiej formie zaprezentujemy
i ten Raport i to, co mamy do powiedzenia w zeszłym roku i potem przejdziemy
do dyskusji.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek przedstawił prezentację pt.:
„Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Łowickiego w 2020 roku".
/Zał. Nr 5/

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Tyle w temacie naszego podsumowania
z zeszłego roku, teraz myślę, że Pan Przewodniczący powinien przejść do
dyskusji.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo, rozpoczynamy
dyskusję. Kto z radnych chciałby zabrać głos?
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Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, ja chciałbym najpierw zapytać
w jakiej formie będziemy przeprowadzali tą dyskusję, bo nie ukrywam, że sobie
w kilku miejscach zaznaczyłem w Raporcie pytania i od razu tak będzie mi trudno
przelecieć i zadać wszystkie pytania, także no czekam na jakąś propozycję Pana
Przewodniczącego. No chyba, że mamy bardzo dużo czasu to... Pytanie
i odpowiedź - to byłaby taka najlepsza forma.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem tak, myślę, że to jest
najlepsza forma, jaką można zaproponować. Bardzo bym prosił o pytania i będzie
ktoś tutaj odpowiadał.

Radny M.ichat Śliwiński: Pan Starosta dużo mówił o COVID, który nas dotknął,
nie ukrywam, że tutaj było dużo, tak jak Pan Starosta powiedział dużo jedności,
żebyśmy mogli dać sobie radę i teraz takie pytanie z zarządzania kryzysowego
o odnośnie tego też co padło na jednej z sesji kwietniowych, bo mam pytanie: czy
Pan Starosta ma dostęp do informacji niejawnych, to takie jedno z pytań,
pierwsze, bo tam jest w Raporcie, zaraz powiem, na której strome, 65, jest tam
mowa o tym, że Pan Starosta odpowiada za zarządzanie kryzysowe i mam pytanie
czy Pan Starosta ma dostęp do informacji niejawnych. A zaraz jak Pan Starosta
mi odpowie to będę dalej mówił dlaczego pytam.
Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, nie mam.

Radny Michał Sliwiński: To powiem tak, całe szczęście, że Pan nie ma, bo na
ostatniej sesji Pan nas instmowałjak korzystać z poczty, ze shiżbowych e-maili i
już się obawiałem, że może być tak, jak z Ministrem Dworczykiem, że okaże się,
że Pan Starosta może na szybko awansować do Warszawy, bo była mowa o tym,
mogę powiedzieć w którym momencie.. ..

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Padło pytanie i odpowiedź
dotycząca budżetu.

Radny Michał Sliwiński: Nie budżetu, to jest Raport, jeśli chodzi o Powiat Panie
Przewodniczący.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zgadza się, przepraszam.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Szanowni Państwo, nie wiem czy Państwu
radnych, pewnie radnym z klubu Pana Michała to odpowiada ten sposób,w jaki
sposób on rozmawia. To po prostu nie godzi się w ten sposób podchodzić, jakieś
uwagi, które nie są kompletnie związane z tematem, jakieś przytyki, jakieś takie
w formie przesłuchania prowadzenie rozmowy. Ja sobie absolutnie nie życzę tego
i Panie Przewodniczący, Pan naprawdę powinien korzystać z funkcji wyłączania
głosu, bo czasami to po prostu jest można powiedzieć tak, że doczepimy się
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w zdaniu do jednego słowa i na bazie tego zrobimy sobie wycieczkę nad B aj kał
i można powiedzieć, że to też jest w temacie Panie Przewodniczący, no niestety.
To, co opowiada Pan Radny tutaj to jest po prostu nieprawdopodobne, jego
sposób zachowania od początku kadencji, może były ze 2-3 sesje, kiedy nie było
tego typu przytyków, jakichś takich, które niczemu nie służą i jeżeli ktoś to ogląda
to naprawdę ma o nas mniemanie... Pan swoim zachowaniem Panie Michale po
prostu nas wszystkich rzutuje, nieraz Pan Górski mówi, że nie jest zauważony lub
nie jest do głosu dopuszczony.. . Ile ra2y Pan Michał Sliwiński odbierał głos Panu
Radnemu Górskiemu? Ja nie mogłem się nadziwić. Mówię dobrze, nie będę o tym
mówił, nie będę się wtrącał, bo to nie mój klub, no ale znajmy miarę nad tym
wszystkim.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja bardzo bym prosił Pana
Radnego Michała Sliwińskiego, żeby nie było wycieczek do tego, co się dzieje
w kraju, w Rządzie...

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Co Pan Minister Dworczyk ma wspólnego
tutaj z naszym obradowaniem?

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Ja bardzo bym prosił jeszcze raz
wszystkich radnych, bardzo proszę o odnoszenie się do naszego Raportu, do tej
prezentacji, do samego Raportu i żebyśmy na ten temat rozmawiali, natomiast
naprawdę nam nie jest potrzebna dyskusja dotycząca tych kwestii, o których
mówi Pan Michał Sliwiński. Proszę, kto ma jeszcze pytania do Raportu?
Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, no nie pozwolicie mi
powiedzieć z czym to się wiąże. To się właśnie wiąże z zarządzaniem też
trudnymi sytuacjami, ale dobrze, nie chcecie o tym mówić, najlepiej jakby zgłosił
Radny Gołaszewski, że nie ma dyskusji nad Raportem. Mam kolejne pytanie,
jeżeli chodzi Raport, mam jeżeli chodzi o Centmm Usług Wspólnych, bo w
Raporcie mamy pokazane ile środków kosztowało nas Centrum Usług Wspólnych
i te oszczędności, które tam są wykazane w tym Raporcie, już nie chcę się czepiać,
w sensie nie pokrywają pewnych usług, myślę, że tam jest po prostu
niedopatrzenie i nie zostało to wszystko policzone i gdyby mógł Pan Starosta
wyjaśnić czy faktycznie to Centrum Usług Wspólnych tam przyniosło jakieś
efekty, jeśli chodzi o efekty finansowe.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Na to pytanie odpowie CUW Panu
Radnemu w formie pisemnej dlatego, że ja w tego typu dyskusje, łapanie za
słówka nie będę się wdawał. Pan Radny otrzyma odpowiedź.
Radny Michał Sliwiński: To nie jest, j a podam stronę w Raporcie, Pan dysponuje
Raportem, to nie jest... może trzeba było powiedzieć, to byśmy przed sesją
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przesłali pytania i Państwo daliby nam odpowiedź a tak to mamy dzisiaj to
głosować a odpowiedzi nie możemy uzyskać. No trochę to nie tak wygląda.
Myślę, że koło ratunkowe - Pan Gołaszewski niech zgłosi wniosek o przerwanie
dyskusji.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo bym prosił o to, że Pan nie
chce w ogóle słuchać. Dobrze, tutaj jest uwaga ze strony Pana Radnego o to, żeby
jeżeli jest przedstawiany Raport, żeby zawsze do tego Raportu była udzielona
konkretna odpowiedź, to jest taka konkluzja z wypowiedzi Radnego Michała
Sliwińskiego.

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie
Starosto, Państwo radni Ja właściwie nie mam zarzutów co do pracy Zarządu, bo
oceniam ją bardzo dobrze i nie mam też żadnego zarzutu co do kształtu
dokumentu, został przygotowany bardzo dobrze. Prezentacja, która poparła te
treści to jest ekstra, super, bo obrazuje nam po prostu krok po kroku co się
zadziała w tym trudnym 2020 roku...
Radny Zbigniew Kuczyński: Poproszę głośniej .
Radny Krystian Cipiński: Tak syntetycznie powiem, że naprawdę oceniam
pracę Zarządu i bardzo dobrze Raport również, kształt dokumentu
i przygotowanie tej prezentacji jest bardzo okej, nie tylko względem radnych, ale
i mieszkańców, bo po prostu widzą, nie muszą zaglądać do dokumentu, bo widzą
w prezentacji jakie faktycznie postępy są czynione w naszym Powiecie
Łowickim. Jednak ja chciałbym zasygnalizować, że niestety z przykrością, ale
wstrzymam się od udzielenia wotum dla Zarządu a już tłumaczę dlaczego. Będzie
to podyktowane nie Państwa pracą, nie tym co robicie Państwo dla powiatu,
jednak tym co robią Państwo dla radnych, którzy nie stanowią koalicji. Nie
używam tutaj celowo po raz kolejny słowa opozycja, bo nie jesteśmy,
przynajmniej Klub Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki opozycją w takim
rozumieniu, jak to ma się rozumieć, jesteśmy po prostu w mniejszości.
Niejednokrotnie zgłaszaliśmy czy to wnioski czy interpelacje czy jakieś zapytania
o naprawdę jakieś bardzo drobne rzeczy - nie odnotowałem żadnego przykładu
realizacji naszych wniosków. Nie wiem czy to się w przyszłości zmieni, ale
sygnalizuję to w tym najważniejszym momencie jakim jest przyjęcie Raportu
o stanie powiatu za 2020 rok, żebyście Państwo wreszcie otworzyli się na tych
radnych, którzy nie są z Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy czasami o rzeczy
naprawdę błahe, jak czujnik Airly, to jest czujnik, który bada jakość powietrza,
który kosztuje 1200-1300,00 zł. Otrzymuję odpowiedź, że w budżecie powiatu
nie ma na to zarezerwowanych środków. Środki są w rezerwie, można je
poprzesuwać, więc jeżeli się chce to takie pieniądze się znajdzie, jednak Państwo
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cały czas ucinają na zasadzie nie, bo nie i długo, długo jeszcze nie. Mam taki
gorący apel, jesteśmy tutaj grupą, jesteśmy kolektywem, który pracuje na rzecz
Powiatu Łowickiego. Jeżeli zliczylibyśmy głosy, jakie oddane zostały na radnych
będących w mniejszości to może ich będzie nawet więcej niż tych Państwa, którzy
jesteście Państwo w koalicji rządzącej, dlatego proszę bardzo, abym w przyszłym
roku nie miał tego samego argumentu. Otwórzcie się Państwo na pozostałych
radnych.

Radny Piotr Gotaszewski: Ja do wypowiedzi Pana Radnego, bo wczoraj na
komisji też była mowa o paru sprawach i na przykład była mowa o wniosku
składanym ustnie przez Radnego Krzysztofa Górskiego i Radnego Zbigniewa
Kuczyńskiego o budowie boiska przy technikum i była mowa, że te wnioski były
w marcu tego roku czy w styczniu złożone aby była szybka realizacja w sierpniu,
więc te fakty troszeczkę stawiają, o których Pan mówił w innym takim świetle.
Dziękuję.

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeżeli chodzi
o sam Raport, no jak co roku opracowany jest dobrze, z cyferek wszystko wynika,
rok był wyjątkowo trudny. Wydaje mi się, że my radni, którzy jesteśmy zupełnie
pomijam czasami na sesjach staraliśmy się pomagać wnosić jakieś projekty,
uwagi, działania, no myślę, że gdy się nacisnęło to osiągało to jakiś efekt,
natomiast w tym punkcie oprócz Raportu jest druga część zdania o udzielenie
Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania i tutaj, ponieważ naprawdę tak,
jak mówią moi koledzy, traktowane jest to bardzo politycznie, tylko ci, którzy są
związani z układem rządzącym dostają pieniądze, mam na myśli Starostwo
i Gminę Zduny. No niestety to wotum zaufania z mojej strony nie może być
poparte. Nie będę rozwijał w tym punkcie dłużej swojej wypowiedzi, chciałbym
powiedzieć, że skoro ten punkt dotyczy wotum zaufania będę głosował przeciw.
Dziękuję bardzo.

Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowna Rado, Panie Krzysztofie, ja już
któryś raz usłyszałem o tych dotacjach dla Gminy Zduny, bardzo wybitnych
i wielkich dofinansowaniach. Ja bym tylko bardzo prosił Pana, żeby jeżeli
Państwo chcecie sobie odsłuchać wczorajszą sesję absolutoryjną w Gminie Zduny
i będziecie Państwo wiedzieli czy wójt pracuje, jak pracuje, czy pozyskuje
fundusze i to będzie najlepszy wskaźnik, który będzie mówił nam dlaczego
Gmina Zduny tak wygląda. Ja tutaj nie sympatyzuje, nie mówię cokolwiek, nie
mam tutaj żadnych osobistych spraw, tylko przedstawiam pracę Wójta Gminy,
wszystkich też i radnych Gminy Zduny, jak funkcjonuje Gmina Zduny w tej
chwili i to jest wskaźnik najbardziej wiarygodny a jeżeli słucham już nie pierwszy
raz o dotacjach i braku dotacji dla Gminy Łowicz no to jest nieprawdą,
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zdecydowaną nieprawdą. To tylko tyle, ad vocem dla Pana Radnego, ale
zachęcam Państwa do obejrzenia sesji absolutoryjnej w Gminie Zduny i będziecie
Państwo wiedzieli jak Gmina Zduny pracuje w tej chwili.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja jeszcze chciałem się dołączyć do głosu
Radnego Frankiewicza, też jako radny, naprawdę jest dwóch wójtów, ja nie chcę
tu oceniać, ale którzy szczególnie aktywnie składają wnioski gdzie się da i nie jest
prawdą to, co Pan Krzysztof Górski mówi, bo również Gmina Nieborów
otrzymuje, nie wiem czy ona jest, ja zadam pytanie czy on jest w jakikolwiek
sposób związany z układem rządzącym, ale Gmina Nieborów również pozyskuje
duże środki, dlatego Panie Radny Krzysztofie, doceniając Pańskie doświadczenie
stwierdzam, że tutaj Pan się z prawdą mija, że jest tylko Gmina Zduny. Tak nie
jest. Aktywna Gmina Nieborów również pozyskuje środki.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, chciałem tylko też
wtrącić swoich kilka słów co do oceny również pracy Zarządu, ponieważ jak już
było to mówione pewnie i w ubiegłym roku. Zarząd liczą 3 osoby, formuła
Zarządu została tak zawarta i Zarząd też dlatego funkcjonuje, że te środki w takiej
ilości są, wpływają. Ja bardzo się cieszę, że te statystyki, które Państwo widzicie
są tak optymistyczne i jeszcze bardziej optymistyczne będą pewnie na rok ubiegły
patrząc po tym, co udało się złożyć Szanowni Państwo w roku covidowym, gdzie
tak naprawdę oprócz zwykłej pracy, która zawsze się odbywała, mieliśmy takie
kryzysy jak ptasia grypa, jak świńska - końcówka, jak podtopienie Bobrownik,
no i jak niestety COVID, więc nasza praca była bardzo dużym wyzwaniem
i wydaje mi się, że poradziliśmy sobie mimo tych różnych kryzysów, o których
też pewnie Pan Krzysztof Górski wie, w służbie zdrowia. Wie Pan jak do tego
podeszliśmy, jakie były kryzysy na oddziale wewnętrznym, ginekologicznym,
gdzie pod koniec roku lekarze powiedzieli, że oni tak nie będą dłużej pracować,
że składają wypowiedzenia. Pani Dyrektor ściągnęła profesora z Kutna, ugasiła
pożar. Żaden oddział nie stanął w dobie COVID-u. Nie wiem czy Państwo
zauważyliście co działo się w innych miejscowościach, oczywiście nie będę
mówił może o wszystkich, ale na przykład chciałbym tutaj zauważyć po sąsiedzku
Kutno. U nas nie było naprawdę takiego problemu, wszystkie kryzysy udało nam
się załagodzić, dodatkowo stworzyliśmy punkt covidowy w szpitalu, gdzie cały
personel ze Stanisławowa, też były bardzo trudne rozmowy, tam też w jakiejś
części Pan Figat w tych poprzednich sesjach powiedział, że taki punkt można było
stworzyć w Kompinie. Ja w Kompinie z Zarządzaniem Kryzysowym, razem
z Panem Starostą i z Panem Wójtem Nieborowa byliśmy w Kompinie wiele razy,
więc ten rok był naprawdę bardzo trudnym rokiem. Proszę to zauważyć, że mimo
tego wszystkiego udało się przeprowadzić tak duże inwestycje i również
inwestycje w gminach, w których porozumienie uzyskaliśmy, razem z całym
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Zarządem rozmawialiśmy poszczególnie z wójtami, drogi zostały
wyremontowane powiatowe, w niektórych miejscach również gminne, Gminie
Łowicz udało się również dostać dofinansowanie na WTZ w Pannie, to też po
części jest nasz w iluś procentach środek, więc no tutaj te środki udało się
pozyskać. Ja jeszcze chciałbym przed uzyskaniem czy od Państwa w większości
czy też nie, głosu za czy przeciw, jeżeli ta praca była dla was niezadowalająca to
rozumiem, chciałbym podziękować Panu Staroście Marcinowi Kosiorkowi i Panu
Januszowi Michalakowi, również Staroście za to, że w tym czasie ta pracę udało
się w takim stopniu zrealizować, Panu Staroście za to, że jeżeli były problemy
finansowe zawsze wykonał telefon do odpowiedniej instytucji i starał się, aby tak,
jak mieliście to ostatnio, jak Państwo widzieliście, czy to tomograf komputerowy
to też Pani Dyrektor zasługa w wielkim stopniu, ale to wszystko, ta praca
tytaniczna tak mogę powiedzieć, nie tylko u nas, też w innych regionach, ale nam
się udało mimo to bardzo duże środki pozyskać. Dziękuję bardzo.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Połączył się z nami Dyrektor CUW i bardzo
bym prosił Pana Dyrektora o to, żeby, bo tam są wątpliwości czy CUW ma
oszczędności czy nie ma i bardzo bym prosił, żeby Pan Dyrektor nam to wyjaśnił.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oddajemy tutaj głos, padło pytanie
ze strony Radnego JYtichała Sliwińskiego dotyczące oszczędności, prosimy Pana
Dyrektora Mirosława Kreta o ustosunkowanie się do tej kwestii. Pan Mirosław
Kret, prosimy. Coś nam się po drodze widzę zatrzymało.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Nie ma chyba Pana
Dyrektora Panie Przewodniczący, są inne osoby, które się zgłaszają, może
poczekamy a inni się wypowiedzą.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Spróbujemy później. Kto jeszcze
chciałby zabrać głos?

Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja
chciałbym być dobrze zrozumiany. Sam Raport jako Raport i działania Zarządu,
bo ja to widzę, jesteśmy w częstym kontakcie, bardzo często wymuszanym
z mojej strony i ja widzę co się dzieje na drogach, widzę co się dzieje w szpitalu,
widzę co się dzieje w różnych dziedzinach, ale ponieważ no niestety politycznie
jesteśmy na zupełnie różnych biegunach i ja mówiłem, może Pan Radny
Frankiewicz na mnie się gniewać, że ja kolejny raz mówię o Zdunach, tylko
chciałbym przypomnieć te czeki, które były rządowe przekazywane i prędzej
piekło zamarznie niż ja mówię nieprawdę, jeżeli nie jest tak, że pieniądze
centralne są przekazywane tylko tym gminom, gdzie jest określona władza
i dlatego ja nie mówię nieprawdy. Ja wiem, że mam o 180 stopni różne poglądy
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niż niektórzy z Państwa, ale muszę być obiektywny i mówię, widzę działania. Ja
do Raportu to właściwie mógłbym przyczepić się jako na pół ekonomista, że nie
ma wykonania dochodów majątkowych na właściwym poziomie. Resztę, to co
przekazywał Pan Starosta Kosiarek jest opisane i stosownie do sytuacji Jaka była
w zeszłym roku uważam na poziomie, który jest do przyjęcia, natomiast pewne
działania są bardzo upolitycznione i ponieważ jest to wotum zaufania no to
postąpię tak, jak mówiłem, dlatego chciałbym, żebyśmy się zrozumieli:
merytorycznie j a widzę, oceniam, umie ocenić pracę samorządowców, natomiast
to, co mówię odnośnie politycznych działań może mi się nie podobać a wam może
się nie podobać moje podejście, tmdno. Po to jesteśmy radnymi, wypowiem się
jeszcze dzisiaj na ten temat odnośnie różnych działań, natomiast takie jest moje
zdanie i uważam, że radnemu wolno mówić. Moda jest teraz, żeby nie pozwalać
wypowiadać się, no ale ja będę konsekwentnie zabierał głos i mówił swoje zdanie,
dlatego szanuję działania członków Zarządu, ale przez polityczne podejście w
niektórych sprawach moje wotum zaufania będzie ocenione negatywnie.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Tutaj informacja dla
Radnego Michała Sliwińskiego zanim mu oddam głos, że Pan Mirosław,
ponieważ ma problemy z połączeniem, przybędzie do budynku tutaj Starostwa
i udzieli odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie.
Radny ]V[ichal Sliwiński: Robimy przerwę i dostanę odpowiedź do Raportu?
Przewodniczący RPŁ IVlarek Jędrzejczak: Nie, nie ma takiej potrzeby.
Radny M.ichat Sliwiński: Jeśli mogę przyłączyć się też do głosów Krzysztofa
Górskiego i Radnego też Krystiana Cipińskiego, tak, do Raportu nie mamy
zastrzeżeń, do pieniędzy, które Zarządowi się udało pozyskać też nie mamy. Tutaj
szacun, tylko, że trzeba pamiętać, że w tym bębnie losującym, który odpowiadał
za dzielenie tych środków nie wszyscy mogli uczestniczyć. I teraz jeszcze jedno
pytanie, jeżeli chodzi o Raport: mamy tak, kontrolę w szpitalu i jest tam mowa
o tym, że była też przeprowadzana kontrola Urzędu Marszałkowskiego i w
wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, jest dwukropek i nie mamy tych
uchybień, także jak można by zapytać o co chodziło w tej kontroli, jakie miała
zastrzeżenia.

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Pani Dyrektor poprosimy
o udzielenie odpowiedzi.

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Przepraszam, boja
właśnie miałam konkurs na oddział chirurgiczny. Wiem, że pytanie było
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zadawane, to poproszę o powtórzenie, przepraszam, bo tutaj musiałam się na
chwilkę...

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Pytanie dotyczy kontroli, która
została przeprowadzona w szpitalu i tam stwierdzono uchybienia, z Urzędu
Marszałkowskiego. W Raporcie natomiast podana jest informacja, że były
uchybienia a nie są podane konkretnie, jakie uchybienia.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Te uchybienia są
niewielkie, w tej chwili nie podam Państwu, ale to chodziło o drobne uchybienia
w dokumentacji medycznej. Na pewno chodzi tutaj o badanie młodzieży, więc
tam może jakiś brak pieczątek. .. bym musiała po prostu to sprawdzić, naprawdę
to są niewielkie rzeczy. Mogę odpowiedzieć za chwilkę dobrze, bo ja sprawdzę
to w tym protokole.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dobrze, poprosimy żeby Pani to
sprawdziła, konkretnie jakie.

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Tak, podam
Państwu dokładnie co było. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Także tutaj prośba do Pana Radnego
Michała Sliwińskiego, ta informacja za chwilę, dotyczące uchybień, zostaną przez
Panią Dyrektor przedstawione. Czy są inne pytania do Raportu? Kto chciałby się
odnieść?

Radny IVtichat Sliwiński: Tylko jeszcze chwilkę Panie Przewodniczący, bo już
szukam tego w Raporcie, zaznaczyłem sobie na strome 170, „Poprawa jakości
poprzez przeprowadzenie prac termomodemizacyjnych w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Powiatu" i tutaj wiemy o tym, że Zarząd
zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o to, żeby można
było, do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu ze
względu na COVID chyba, pewnie tak i jak to dalej wygląda, bo wiemy o tym, że
tak, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, bo do 31 gmdnia mamy to zrobić, 2021 roku
a teraz ceny materiałów budowlanych naprawdę bardzo szybują w górę i tutaj
tylko to w tym temacie. Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Mamy tutaj obecnego
Pana Dyrektora Edwarda Reske, o przedstawienie infomiacji poproszę na ten
temat.

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Więc wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyliśmy już w lutym
tego roku i przez te wszystkie problemy nie mamy jeszcze takiej pisemnej
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odpowiedzi, tylko tak telefonicznie pracownik merytoryczny, który odpowiada za
ten wniosek jest w kontakcie z Panią Kierownik, która odpowiada za te przyznane
środki i wniosek jest weryfikowany, nie zostały wniesiony żadne uwagi co do
treści, co do jakichś tam punktów merytorycznych, pod tym względem uwag nie
ma. Natomiast jeszcze stanowiska Wojewódzkiego Funduszu oficjalnie nie
uzyskaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o przetarg, wczoraj mieliśmy otwarcie ofert,
wpłynęły dwie oferty, trwa badanie, natomiast termin realizacji jest 120 dni od
podpisania umowy, także jeżeli mamy, zakładając, że czerwiec czy tam część
lipca poszłoby na przygotowanie badania ofert no to mamy sierpień, wrzesień,
październik i część listopada na wykonanie, na realizację inwestycji, no i ten
miesiąc sobie zostawiamy, żeby rozliczyć się tutaj potem z Urzędem
Marszałkowskim z dotacji, także tak to by wyglądało.
Radny ]Vtichat Sliwiński: Panie Dyrektorze mam pytanko, czy to co pisaliśmy
do Wojewódzkiego Funduszu o to, żeby ten termin wydłużyć to ogłaszaliśmy
przetargi i nikt się nie zgłosił czy kwota była nieadekwatna do tego, co
przewidzieliśmy w budżecie?
Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Za pierwszym razem, tak?
Radny Michał Sliwiński: Tak.
Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: To znaczy za pierwszym razem to
myślę, że ze względu na taki dynamiczny wzrost cen wykonawca zrezygnował,
który złożył najkorzystniejszą ofertę, zrezygnował z podpisania umowy,
natomiast no w budżecie nie mieliśmy jeszcze tyle środków, żeby w 100%
pokryć, także tutaj na te środki z Wojewódzkiego Funduszu no liczymy, że one
udział wezmą i na tym będziemy się opierać. Natomiast no mówię, złożyliśmy w
lutym, także stanowiska jakiegoś tam pisemnego jeszcze nie otrzymaliśmy. Są
otwarte rozmowy merytoryczne, pracownik merytoryczny, który się tym zajmuje
dzwoni czy wszystko dobrze, czy trzeba coś poprawić, czy mają Państwo jakieś
uwagi prawda, czy coś takiego, czy wszystko jest tam w porządku, żadnych uwag
co do jakiegoś tam przygotowania merytorycznego, co do tych treści wniosku nie
ma, ale stanowiska jeszcze na ten moment z Wojewódzkiego Funduszu
oficjalnego nie mamy o przyznaniu środków.
Radny Michał Sliwiński: Czy jest szansa, że kwota się zmieni czy już będzie ta
kwota, którą mamy z pierwszego wniosku?
Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Chcemy wystąpić w poniedziałek, czy
jest w ogóle możliwość tutaj negocjacji. Dotychczas to nie było stosowane, ale
myślę, że zapytać warto. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby to w kilkudziesięciu
procentach, że my weźmiemy kilka lat, inflacja, na kilka procent, w tej chwili
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mamy taką sytuację, prawda, że po kilkadziesiąt procent idą i co tydzień mamy
nowe ceny i ten wzrost w wartościach cen materiałów niesamowity jest, po
kilkadziesiąt procent w ciągu miesiąca, także takiej sytuacji już dawno nie
mieliśmy. No nie chciałbym się tu wypowiadać w imieniu Wojewódzkiego
Funduszu, jak on się na to będzie zapatrywał, natomiast na pewno będziemy
występować o to czy jest możliwość zweryfikowania wysokości tego wniosku.
Radny Michał Sliwiński: Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jest już Pan Mirosław Kret,
dziękujemy Panie Dyrektorze za udzielenie infonnacji, a Pana Dyrektora
Mirosława Kreta poprosimy o udzielenie informacji na temat Centrum Usług
Wspólnych i oszczędności, jakie to Centmm poczyniło w tym roku
Dyrektor CUW Powiatu Łowickiego ]V[irosław Kret: Przepraszam za takie
techniczne problemy, ja Państwa słyszałem, ale nie mogłem głosu uzyskać i
musiałem przyjechać. Ja bardzo proszę o pytanie Pana Radnego Michała
Sliwłńskiego, bo naprawdę niewiele słyszałem.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Poprosimy Pana Michała
jeszcze raz o zadanie pytania.

Radny Michał SIiwiński: Samo to ile teraz w 2020 roku ile pozyskane, to ja
widzę ile się udało zaoszczędzić przez CUW, tylko mi się wydaje, że to jest mało,
bo część zadań, które miały placówki oświatowe przejął CUW też i tutaj jak
globalnie wygląda, bo w tamtym roku jak pytaliśmy to jeszcze było za wcześnie,
nie było pełnego roku, nie wiedzieliśmy ile a teraz już mamy cały rok no to myślę,
że możemy coś konkretnie powiedzieć, jakie dzięki temu mamy osiągnięcia, bo
gdzie za mniej wyremontowano, bo dzięki pracownikom, no to też jest ważne,
bardzo ważne, ale globalnie jak to wygląda w oświacie, to mnie bardziej
interesuje, r
Dyrektor CUW Powiatu Łowickiego Mirosław Kret: Oczywiście, że... może
tak, po kolei: zaczęliśmy działać od l stycznia 2020 roku i te wszystkie sprawy,
o których mówił Pan Michał, odnośnie przygotowania budynku, zaplecza, jak
najbardziej były dość istotne, moim zdaniem oszczędności, natomiast jak
jedziemy do placówek oświatowych to te oszczędności były o tyle istotne, że po
pierwsze wspólnie z KZJ mogliśmy zdiagnozować liczbę godzin
ponadwymiarowych, czyli godzin płatnych zastępstw, godzin wyrównawczych i
nauczania indywidualnego, przez co mogliśmy skorygować w niektórych
szkołach te godziny poprzez wspólną współpracę z dyrektorami szkół. Kolejna
sprawa, w czasie pandemii było nauczanie zdalne, było wiele problemów z
realizacją czy mamy wypłacać, w jaki sposób, jest tutaj taka jednolita, spójna
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informacja pozwoliła nam, jako Zarządowi i Powiatowi Łowickiemu, że
wygospodarowaliśmy oszczędności. Kolejna sprawa to sprawa tutaj przejęcia
pracowników, wiemy, że pracowników przy księgowości, których przejęliśmy
zostały budżety szkół odciążone, przez co dyrektorzy mogli racjonalnie sobie
gospodarować tymi środkami, które im zostały. Kolejna sprawa bardzo ważna to
ujednolicenie systemu Inspektora Ochrony Danych, gdzie wyraźnie tu
zaznaczyłem w Raporcie, że mamy zatmdnionego jednego Inspektora Ochrony
Danych na wszystkie szkoły, jednostki, co zdecydowanie ponad 50 tyś. zł
oszczędności i ostatnia z takich najważniejszych spraw to oczywiście inspektor
BHP, jest to jednolity inspektor BHP, jedna osoba, która zajmuje się sprawami
BHP-owskimi wszystkich jednostek. Ponieważ no mamy księgowych 12 osób, w
związku z powyższym od l kwietnia przejęliśmy obsługę księgową Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Radny Michał Sliwiński: I właśnie w tym temacie, gdyby Pan Dyrektor mógł
podać, jakie mamy oszczędności, jeśli chodzi o przejęcie tej księgowości, którą
przejęliśmy ze szkół, teraz też pewnie planujemy, także ile mamy oszczędności z
faktu przejęcia tych pracowników, księgowych.
Dyrektor CUW Powiatu Łowickiego Mirosław Kret: Już mówię, tylko sobie
tu otworzę to wszystko co ja tu mam, w związku z tym tak, ponieważ przejęliśmy,
generalnie przyjęliśmy 12 księgowych, zatem te wszystkie wynagrodzenia, które
były w budżetach szkół zostały przejęte przez Centrum Usług Wspólnych, dlatego
też, do tego doszło stanowisko dyrektora i stanowisko łączone kadrowej,
sekretarki. Inspektora Ochrony Danych, no i jak wspomniałem na pół etatu
inspektor BHP. Jeżeli teraz sobie to zderzymy, ten budżet, który był w szkołach i
który przeszedł do szkół no to mamy, że plan wynagrodzeń na 2020 rok wynosi
tam 664 tyś. zł, nie będę mówił może w szczegółach i 327 zł ite środki zostały
zagospodarowane przez Centrum Usług Wspólnych. Natomiast od szkół
pozyskaliśmy oprócz tych wynagrodzeń, które są na tym samym poziomie, bo tu
nie mamy żadnych podwyżek, w związku z czym fiinkcjonujemy na takich
zasadach finansowych, jakie były na początku stycznia 2020, w związku z czym
wydaje mi się i nawet jestem pewny, że praca tych księgowych jest niezmiernie
ważna i wykonywanie tych czynności spowodowało pewne ujednolicenie
systemu, systemu VULCAN, systemu płacowego, systemu naliczania finansowo-
księgowego, to wszystko razem daje te oszczędności, które przedstawiłem w
Raporcie.

Radny Michał Sliwiński: No tak, w podsumowaniu poza tym, że mamy większą
kontrolę nad tymi płacami to jeszcze mi chodzi o finanse, to na tą chwilę
dołożyliśmy, bo wychodzi mi tam niecałe 900 tyś. zł a budżet z tego, co już patrzę
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996 tyś. zł. Na razie powiem tak - słabo to wygląda, ale to jest tylko moje zdanie.
Dziękuję.

Dyrektor CUW Powiatu Łowickiego Mirosław Kret: Ja rozumiem,
oczywiście, ma Pan rację Panie Radny, niemniej jednak proszę zauważyć jedną
rzecz, bardzo istotną, że mamy pełną kontrolę tego, co się dzieje w placówkach
oświatowych i zainwestowanie w pierwszym roku oczywiście musiało być
większe by ta Jednostka zafunkcjonowała, ale w tej chwili mając to na uwadze to
wydaję mi się, że to jest bardzo duże osiągnięcie, ponieważ przejęliśmy wszystkie
księgowe, nikogo nie zwolniliśmy, mamy pełną jasność odnośnie finansów i płac
w jednym systemie informatycznym.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękujemy Panu Dyrektorowi i
poprosimy Panią Dyrektor szpitala o udzielenie informacji na temat uchybień.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Dobrze, więc
mamy po stwierdzonej kontroli mamy dwie nieprawidłowości: pierwsza rzecz to
jest nieprzekazywanie ankiet badania satysfakcji z przedmiotowej umowy, ten
aneks wszedł w połowie trwania umowy, jeżeli chodzi o przekazywanie akt tych
ankiet do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast wszystkie ankiety były,
właściwie pacjenci wypełniali ankiety i ankiety były dostępne przez kontrolera i
były w każdej dokumentacji medycznej pacjentów wypełnione, także tutaj mamy
taką dalszą infonnację, a dmga rzecz to są nieterminowe przekazywanie faktur,
wiąże się to z.. . ja tutaj już zadałam kilka pytań moim pracownikom księgowości,
że lekarze, którzy świadczyli w ubiegłym roku umowy, z opóźnieniem nam
wystawiali faktury i my z tego powodu też z kilkudniowym opóźnieniem
wystawialiśmy faktury do Urzędu Marszałkowskiego i w tym roku nie ma umowy
podpisanej z lekarzami, zastąpią je inne osoby.
Radny Michał Sliwiński: Dziękuję, nie mam pytań.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
Raportu?

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja dwie uwagi w
zasadzie. Co do samego Raportu, co do samych kwot to tutaj nie majak gdyby
dyskusji, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz: Centmm Usług
Wspólnych - w zasadzie pomysł poprzedniego Zarządu, widzieliśmy w tym
bardziej sprawne zarządzanie finansami i co za tym idzie, również oszczędności.
Patrząc na dzisiejsze Centrum Usług Wspólnych no myślę, że pokazuje co zostało
stworzone dla trzech etatów: dla etatu dyrektora, dla etatu sekretariatu, kadr,tak
jak to Pan Dyrektor powiedział i pół etatu BHP-owca, tyle zysku z Centmm UsługWspólnych, bo innego zysku póki co nie widać, to jest jedna rzecz. I dmga rzecz,
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chciałbym Panu Staroście Malczykowi, który na ostatniej komisji powiedział, że
obecny Zarząd więcej pozyskał środków na szpital niż poprzedni przez 7 lat. To
ja chcę zwrócić tylko na jedno uwagę, że przez 7 lat poprzedniego Zarządu, no
nie w składzie cały czas tym samym, na inwestycje w szpitalu, mówię na
inwestycje remontowe, ja nie mówię o zakupie sprzętu czy innych rzeczy, tylko i
wyłącznie na same inwestycje no trwałe, tak bym to określił, poprzedni Zarząd
wydał ponad 8 min zł. Na te inwestycje trwałe obecny Zarząd wydał 2,2 min zł z
kawałkiem póki co, życzę, żeby pozyskiwał dalej środki... a, przy czym
pozyskanych środków o ile pamiętam dobrze było milion na ten cel i zostało
wyremontowane około 240 m2 powierzchni szpitala, stworzono 16 łóżek. To
życzę Panu Staroście, żeby za jego kadencji przynajmniej te 8 min zł w inwestycje
trwałe w szpitalu osiągnął i wtedy możemy rozmawiać czy to się równa czy to się
nie równa, natomiast chcę powiedzieć, że ubolewam i będę to podkreślał długo,
że Zarząd nie zdecydował się na podpisanie umowy na remont III piętra i klatki
schodowej i część izby w tym i to była kwota 3,8 min zł, gdzie koszt remontów a
powierzchnia ponad 630 m, więc koszt remontu metra kwadratowego wtedy po
przetargu, tylko do podpisania umowy z zabezpieczonymi środkami wynosił
poniżej 6 tyś. zł za m2, przy czym ten remont oddziału dziecięcego gmbo
przekroczył 10 tyś. zł za m2. Panie Starosto, życzę Panu, żeby Pan te 8 min zł w
swojej kadencji osiągnął i będę za to trzymał kciuki, natomiast no te działania,
które w tej chwili są prowadzone, w mojej ocenie, dla mnie osobiście nie
pozwalają na to, żeby zagłosować za. Dziękuję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: No to ja mogę odpowiedzieć Panu
Radnemu Figatowi, że Pańskie życzenie jest dla nas rozkazem, bo dzisiaj do mnie
na biurko trafiło pismo z Urzędu Wojewódzkiego, że nasz wniosek na m.in.
remont izby przyjęć trafił do Ministerstwa Zdrowia i jeżeli on będzie dalej dobrze
procedowany to będzie inwestycja, to jest izba przyjęć plus stery lizatomia, za 5,6
min zł ponad zewnętrznych Panie Radny środków i ja pokusiłem się, bo
wiedziałem, że Pan to poruszy ten temat, pokusiłem się o takie przeliczenie i
chciałbym Panu powiedzieć, że gdyby w takich proporcjach pozyskał Pański
Zarząd środki zewnętrzne odnośnie remontu szpitala to Pański wkład na te
inwestycje, z tego co ja mam tu wyliczone, czyli 6 640 000,00 zł byłyby 32%, bo
tyle jest wkładu naszego w te inwestycje, które do tej pory, ja nie liczę tego, o
czym przed chwilą powiedziałem tak, do tej pory zrobiliśmy, to jeszcze
dodatkowo zrobiłby Pan za 15 min zł remont w szpitalu, także no szkoda, że Pan
tej filozofii nie stosował, jak Pan rządził, że te uwarunkowania, jak pieniądze
rządowe były, ale nie na inwestycje w szpitale powiatowe, tylko może były na co
innego, nie wiem, natomiast my stosujemy taką zasadę żelazną i to jest bardzo
dobra zasada i dyskutując o wotum zaufania jestem zdziwiony, że Radny
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Krzysztof Górski nie głosuje za Zarządem, za wotum zaufania dla Zarządu
dlatego, że pozyskuje środki, no to jest taki ewenement powiem.. .
Radny Krzysztof Górski: Nieprawda.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Nie wchodzimy sobie w słowa.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: No więc wracam jeszcze do takiego, bo
wiem jak każdy będzie głosował, okej, my wszystko to rozumiemy dlaczego tak
jest, natomiast no też ta sesja jest, dobrze by powiedzieć pewne rzeczy, także
proporcje są takie, że do Pańskiego wkładania, Panie Radny Figat pieniędzy w
szpital to gdyby Pan pozyskał tyle, co my pozyskujemy proporcjonalnie, to
byłoby to dodatkowe 15 min zł. I wie Pan dobrze, bo to taki chwyt moim zdaniem
trochę poniżej pasa, że akurat na kształtowanie się cen w obecnym, szalonym
momencie, w którym stoi cały świat, no to my naprawdę nie jesteśmy
odpowiedzialni. Dziękuję. A, co do CUW-u jeszcze chciałem odpowiedzieć Panu
Radnemu, że był pomysł poprzedniego Zarządu, natomiast nie został
zrealizowany i można sobie, ja mogę mniemać a Pan dobrze wie i zarzucając, że
stanowisko dyrektora myśmy tutaj specjalnie stworzyli no to powiem Panu, że
nikt nie był w stanie tego zrobić, bo to było tmdne zadanie ze względu nawet na
jakieś takie relacje międzyludzkie i tutaj absolutnie nie dotykam w tej chwili w
tym, co powiem spraw merytorycznych pracy CUW-u, lecz wręcz takich relacji
no powiedzmy między dyrektorami a CUW-em, to jest środowisko
nauczycielskie, które przecież ja też dobrze znam, ono jest dosyć specyficzne i no
dosyć ze sobą tak zżyte i żeby zrobić to, co my zrobiliśmy no to trzeba było po
prostu nawet za to, że tak powiem zapłacić, ale to już niedługo też jakby w innej
formule ten CUW będzie funkcjonował mam nadzieję i myślę, że za rok Pan
Radny Figat nie będzie mógł tego powiedzieć, chociaż nie powinien był tego
mówić, bo sam wie dobrze, dlaczego tego CUW-u nie zrobił.
Radny Krzysztof Górski: Ja powtarzam jeszcze raz: ja doceniam to, co się robi,
doceniam zdobywane środki, tylko jestem przeciwny rozdzielaniu ich po
kolesiostwie. U nas ma to miejsce i dlatego, ponieważ jest to wotum zaufania będę
głosował przeciw. Widzę, co się robi i powiedziałem, do wartości finansowych
nie mam żadnych zastrzeżeń.

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Starosto no myślę, że tak,
CUW zrobił Pan Starosta dlatego, że nikt z nas nie podniecał dyrektorów,
nauczycieli i pracowników i dobrze, ja do tego absolutnie nie, natomiast ja, do
oszczędności zrobionych przez ten CUW no to obaj wiemy, że jest jeszcze daleko
i myślę, że pozostawmy to w spokoju. Natomiast cieszę się, że Pan mówi, że takie
inwestycje w szpitalu będą. Przeliczanie tego ile mój Zarząd by zrobił, gdyby
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korzystał ze środków zewnętrznych... W tym czasie nie było środków
zewnętrznych dostępnych a moja filozofia nie odbiegała od tej, żeby pozyskiwać
środki zewnętrzne, ale większą filozofią było zabezpieczenie bezpieczeństwa
mieszkańców i komfortu pacjentów przebywających w tym szpitalu i takie
założenie od samego początku było przyjęte i realizowane, że na inwestycje
remontowe w szpitalu przeznaczamy nie mniej niż milion złotych corocznie.
Myślę, że to, że gdybyśmy poczekali, żeby teraz Pański Zarząd mógł te środki
pozyskać to gdybyśmy zestawili ze zwyżką cen tych remontów, to pewnie by
mogło na jedno wyjść, albo może nawet gorzej. Tyle, ile można było zrobić
zostało zrobione, myślę że nikt tego nie neguje, ani Pan ani ja, a mieszkańcy
myślę, że skorzystają czy ze Stanisławowa czy z oddziału ginekologii czy jeszcze
z poprzedniego Zarządu, w którym Pan Starosta był krótko, ale (z powodu
problemów technicznych, dalsza część wypowiedzi niemożliwa do
odsluchania) ... no to przecież nie mój Zarząd, tylko jeszcze poprzedni Zarząd
taką inwestycję wykonał i myślę, że ona...
Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzej czak: Panie Krzysztofie, mamy problemy
z dźwiękiem.

Radny Krzysztof Figat: No mówię, pozyskanie środków jak najbardziej,
natomiast nasza wizja była również taka, żeby w szpitalu.
Radny Michał Sliwiński: To co powiedział Krzysztof, Krzysztof Górski to ja
znowu wracam do tego samego. Bęben losujący, nie wszystkie samorządy mogły
być w tym bębnie losującym, co było widać, fajnie pokazane na jakimś portalu
właśnie, które samorządy pozyskały, z naciskiem na przynależność partyjną. My
się cieszymy, że się udało te pieniądze pozyskać, to są pieniądze dla naszych
mieszkańców powiatu, tutaj tego nie negujemy, tylko forma i tylko tyle.
Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są pytania do
przedstawionego Raportu?
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, głosujemy
nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi, wotum zaufania Zarządowi. Ja
zadaję pytanie inaczej, a czy Zarząd Powiatu Łowickiego ufa mi i moim kolegom
z mojego ugmpowania? Przez całą kadencję jesteśmy marginalizowani.
Naprawdę, my nie chcemy po prostu siedzieć komfortowo, chcemy być wartością
dodaną. Naprawdę mamy, wielokrotnie to podkreślałem przy budżetach, przy
absolutoriach. Mamy naprawdę duże doświadczenie samorządowe, mamy
spostrzeżenia z wielu lat i nawet w takich sytuacjach, kiedy się wybiera członków
do Społecznej Rady ZOZ-u, do Komisji Bezpieczeństwa, w sytuacji kiedy, to co
koledzy moi, przedmówcy, Krystian Cipiński, Krzysztof Górski, chcieliśmy coś
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wprowadzić, chcieliśmy dyskutować - jesteśmy marginalizowani. Czy to jest
wotum zaufania Zarządu wobec nas? Jak my się czujemy, jak wy chcecie mieć od
nas wotum zaufania? Chyba pytanie retoryczne, prawda?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego Raportu? Ja bardzo proszę, żeby potem nie było też takiej
informacji, że nie mogłem zabrać głosu.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ad vocem Panu Radnemu
Wolskiemu, bo akurat jestem w Komisji Bezpieczeństwa i przy wyborze akurat
nie było kontrkandydata.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. To akurat prawda, bo
można było wtedy zgłaszać, natomiast nikt nie chciał z Państwa się zgłosić.
Radny Jerzy Wolski: Uchwały były przygotowane z gotowymi nazwiskami, nie
wiem, przypomnijcie sobie Państwo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak nie wolno Panie Radny,
ponieważ jeżeli tak było to podważa sens istnienia samorządu, ponieważ my
głosujemy i Państwo decydują. Nawet przyjmując Pański punkt widzenia, każdy
miał prawo zgłosić swoich kandydatów, zresztą Radny Krzysztof Górski
powiedział zdanie na ten temat, że powinni się zgłosić również inni kandydaci. Ja
przypominam, bo to stosunkowo niedawno, w związku z tym jeżeli już cytujemy
to starałbym się, żebyśmy tu jednak byli dokładni, takie jest moje zdanie, bo
uważam, że nie fair.

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Nie wiem, jakie Pan Radny
otrzymuje materiały, bo ja otrzymuje materiały na sesję, były tam również
projekty uchwał i było wykropkowane. Może Pan ma jakieś inne.
Radny Michał Sliwiński: Panie Waldemarze, dobrze Pan wie, jaka jest sytuacja,
że obojętnie cokolwiek byśmy zgłosili to macie 5 minut przerwy i głosujecie
przeciwko. Pan Przewodniczący rozmawiał z kimś, z którymś klubem
opozycyjnym odnośnie kandydatur? Też się jakoś nie wykazał w tym temacie,
żeby zaproponować cokolwiek, jako Przewodniczący wszystkich radnych. Ja nie
wiedziałem, nie słyszałem, żeby Pan rozmawiał, także nie mówcie tutaj, macie
policzone swoje głosy, okej, jedziemy, wniosek o przerwanie dyskusji, jedziemy,
nie można się odzywać, a Pan mówi o samorządności a samorządność wedle wasjest taka, że większość i mamy w nosie. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja staram się niewracać do przeszłości, ale wrócę. Nie wiem czy Pan wie, że w poprzedniejkadencji byłem radnym, wszystko co zgłosiłem zablokowaliście, wszystko. W
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związku z powyższym, jeżeli Pan dziś mówi o tym, że my nie możemy
artykułować, wypowiadać się, przedstawiać swoich propozycji to Panu
powtarzam ~ wszystko, co zgłosiłem zostało odrzucone.
Radny IVIichat Sliwiński: Lepsza zmiana.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Momencik, Ja się tylko odnoszę do
Pana słów, że my nie możemy nic powiedzieć. W związku z tym ja odpowiadam,
że Państwo w poprzedniej kadencji tak pozwalaliście nam zabierać głos i mówić
i zgłaszać propozycje i ja je zgłaszałem a wy wszystko odrzuciliście i ja tylko to
chciałem powiedzieć. Ja nie chcę się odnosić do tego, co jest dziś, ja tylko jako
radny poprzedniej kadencji wypowiadam się na ten temat. Nawet tak proste
rzeczy, które wydawać by się mogły, jak wybór wicedyrektora, żeby wszyscy
wicedyrektorzy mieli taką samą stawkę to jednego, który był w szkole specjalnej
potraktowaliście, że miał mniej. Ja zgłosiłem taki wniosek, to naprawdę była
drobnostka - wy zagłosowaliście przeciwko. No przepraszam bardzo, ale jeżeli ja
słyszę, nie chcę mówić tak, że Państwo w wielu aspektach nie mówicie...
Radny Michał Sliwiński: Teraz jest Pan Przewodniczący, Pan prowadzi, Pan się
uspokoi i Pan panuje nad tym, co Pan robi.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Ja powiem tylko tyle, proszę mi nie
przerywać, boja Panu nie przerywałem i chcę jeszcze raz powiedzieć tylko to, co
ja odczuwam, to pierwsza rzecz. Druga, ja chcę powiedzieć, ponieważ
prowadzimy dyskusję na temat Raportu, ja dziękuję Zarządowi, dziękuję Panu
Staroście, Panu Wicestaroście, Panu członkowi Zarządu za to, że pozyskujecie te
pieniądze, bo gdyby nie wasza aktywność mieszkańcy mojej gminy i Gminy
Bielawy nie mogliby nawet marzyć o tym, że powstanie Chruślanka, że ta droga
zostanie wyremontowana. Oni nie mogliby o tym marzyć, wy to zrobiliście. Ja
naprawdę nie będę teraz oceniał tego czy są tam konotacje polityczne czy inne. Ja
jestem mieszkańcem tej gminy i mieszkańcem tego powiatu i dla mnie każda
jedna inwestycja, nawet najdrobniejsza, która została przeprowadzona to jest
wielki sukces, bo nam mieszkańcom poszczególnych gmin żyje się lepiej. My, ja
mówię o swojej gminie, przez całe lata nasze inwestycje w naszej gminie to były
sumy kilkuset tysięcy złotych. My zrobiliśmy inwestycje w Gminie Domaniewice
i Bielawy, jako Chmślanka, jako droga za ponad 3 min zł, czego nigdy wcześniej
nie było. Ja naprawdę jestem wdzięczny Zarządowi za tą wielką inwestycję, ale
ja mówię również o innych wielkich inwestycjach na terenie innych gmin. To jest
wielka sprawa, ja wam naprawdę dziękuję, jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu
swoim i mieszkańców poszczególnych gmin i naprawdę nie będę dochodził na
temat konotacji politycznych i innych, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby
mieszkańcy Powiatu Łowickiego żyło im się lepiej, mieli większy komfort a

27



droga to jest również ich wielkie bezpieczeństwo. Oni przez całe lata byli
pomijam. Dla innych powiatów były pieniądze, dla naszego nie i to jest
najważniejsze to, co chciałem powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz całemu
Zarządowi i całej Radzie, bo my to wszystko głosowaliśmy. Jeszcze raz bardzo
dziękuję.

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie
Przewodniczący nie wiem czy tak obsesyjnie chce mnie Pan dzisiaj wpędzać w
ten stan zażenowania, ponieważ ze słów, jakie przed chwilą usłyszałem to mogę
wyciągnąć taki wniosek: kiedyś byłem rugowany to ruguje dzisiaj wszystkich
innych. To nie jest zadanie Przewodniczącego, ale nie będę się nad tym rozwodził.
Co do inwestycji Chruślanki - ma Pan rację, część mieszkańców naszych gmin,
powiatu łowickiego, mieszkańców województwa czy kraju jeździ tą drogą, ale są
też inne drogi i inne potrzebne inwestycje w celu poprawienia bezpieczeństwa,
które powinny być natychmiast zrobione. Żenującym jest stan drogi ze Starego
Waliszewa w kiemnku Główna, dziura na dziurze, nieokopane rowy. Również
inne drogi. Po remoncie tej drogi wojewódzkiej są ogromne spękania na
wszystkich tych drogach powiatowych, na których dopuszczony był ruch
pojazdów ciężkich, więc proszę nie mówić, że to jedyna inwestycja, która
uratowała nie wiem, mieszkańców, poprawiła ich bezpieczeństwo. Proszę
państwa, w ubiegłym roku, tak jak i w tym roku można było składać do Urzędu
Marszałkowskiego wnioski o poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ubiegłym roku Zarząd Powiatu
nie stworzył żadnego takiego wniosku. Ja już słyszałem odpowiedź od Pana
Starosty, że były ważniejsze sprawy. No może i tak, ale jeżeli dofinansowanie do
takich przejść jest 80 czy 90% to dlaczego z tego nie korzystamy? Pragnę zwrócić
jeszcze uwagę na to, że Raport sam, tak jak moi koledzy zauważyli jest tym
opisem działania Zarządu, do którego naprawdę nie ma jakichś większych uwag,
natomiast sposób, w jaki Państwo procedujecie, sposób w jaki chciałem
powiedzieć rozmawiacie, ale wy nie rozmawiacie, bo nie potrzebujecie
rozmawiać, macie większość i ja to rozumiem, takie są prawa demokracji.
Jednakże Panie Przewodniczący zwracam się do Pana osobiście z uprzejmą
prośbą, proszę naprawdę zastanowić się nad i przeanalizować tę sytuację, w
których naprawdę staje Pan po tylko jednej strome. Dziękuję bardzo.
Radny Aleksander Frankiewicz: Wysoka Rado, Panie Jacku, ja wielokrotnie
też wspominałem o tej drodze i zawsze mam na uwadze Waliszew i w stronę
Główna przez miejscowość... jak ona się nazywa, to jest półtora kilometra...
Popów Głowieński, oczywiście, ja 3 lata o tym mówiłem, pamiętam i o tym
mówię, zawsze powtarzam, że ten temat i ten odcinek jest wizytówką naszego
powiatu, dlatego leży na pewno nam wszystkim na sercu. Ale proszę Państwa, bo
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mówimy o Raporcie, może rzeczywiście do Raportu 2020. Ja się odniosę jednym,
może trzema zdaniami czy pięcioma, troszkę do ogólnego z ostatnich 3 lat,
bowiem chcę podkreślić i powiedzieć fakty konkretne i teraz, jeżeli ktoś nam
zarzuca, czy w Gminie Zduny te akcenty polityczne to chcę powiedzieć tylko
obiektywne fakty, które przed chwilą zliczyłem, mieliście Państwo do tego
dostęp. Wiadomo, że idą inwestycje ogromne na szpital, to nie podlega żadnej
dyskusji, na oświatę, ja tylko na drogach się skupię. 3 ostatnie lata i proszę
posłuchać jak wygląda budowa dróg i czy to jest akcent polityczny czy nie akcent
polityczny, zostawiam to Państwu i wszystkim, którzy oglądają naszą dzisiejszą
transmisję, do rozważenia podaję fakty obiektywne, szczegółowe: Gmina
Kiernozia - 13 km drogi i mówię o trzech latach 2019, 2020 i 2021, Gmina
Bielawy - 6,5 km, wiemy dlaczego Gmina Bielawy też między innymi ma taki
odcinek, dlaczego nie uczestniczyła w pierwszych latach, w pierwszym roku, w
pierwszym i dmgim roku, jak to wyglądało, więc to nie leży tylko po stronie
Powiatu Łowickiego, Gmina Chąśno - 9,5 km, Gmina Domaniewice 13,3 km,
Gmina Łowicz - 8,5 km, Łyszkowice -5,2 km, Kocierzew -18 km, Nieborów -
10,2 km, Zduny - 10,6 km. Miasto Łowicz -3,5 km, chodniki w Kiernozi - 300
m chodnika i w Domaniewicach 380 m chodnika. Proszę Państwa, proszę sobie
to rozważyć i podjąć decyzję czy to były polityczne czy niepolityczne akcenty,
proszę popatrzeć sobie czy to było sprawiedliwe dzielenie na gminy, jak to
wygląda. Ja osobiście z Gminy Zduny nie wnioskowałem w tym roku o żaden
odcinek drogi, nie będzie w 2021 robiony żaden odcinek w Bąkowie. Tu jestem
daleki od zachłanności, albo do czegokolwiek innego i odnośnie polityki to macie
Państwo ogląd teraz szczegółowy, jak dotyczyła realizacja odcinków dróg w
całym naszym Powiecie Łowickim. Dziękuję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Panie Przewodniczący, ad vocem jeszcze
do głosu Pana Jacka Chudego, więc tak: na tą drogę, którą mówimy - Waliszew
jest przygotowana dokumentacja, co oznacza, że przy najbliższym naborze
będziemy starali się też ją zgłaszać. Ja przypominam, że w tamtym roku, jeżeli
chodzi o drogi dojazdowe do pól, była droga w Borówku robiona i przecież
dopiero co odbieraliśmy, podpisywaliśmy umowę na dotację na drogę Zgoda -
Psary też z puli tych dróg dojazdowych do pól z Urzędu Marszałkowskiego. To
tak celem uzupełnienia, że ta Gmina Bielawy też nie jest do końca przez nas
pomijana. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to obszarowo jednak chyba z
trzecia co do wielkości gmina w województwie łódzkim, tych dróg gminnych i
naszych powiatowych mam sporo, natomiast to, że te drogi są w takim stanie a
nie innym to też nie do końca jest nasza wina. Robimy tyle, ile możemy.
Radny Mlichat Sliwiński: Tak ad vocem do Pana Frankiewicza, część już
powiedział Pan Starosta, przedstawił Pan rzetelne informacje o długości. To nie
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są rzetelne infonnacje, bo gdyby Pan chciał rzetelne to by musiał przedstawić
metry kwadratowe, bo wiemy, że w Kiemozi mamy wąskie drogi, to jest raz i
jeszcze stosunek procentowy tych dróg jest w każdej gminie, także ja już tak, jak
na drugi raz Pan będzie krzyczał o rzetelności i prawidłowych wymiarach... to
jest takie wiem Pan, nie do końca prawdziwe, bo tak, jak powiedział Pan Starosta,
Gmina Bielawy ile ma dróg tak i teraz licząc potem stosunki procentowe to też
nie tak wygląda. Myślę, że w tym temacie nie ma sensu dyskutować, no ale
dobrze.

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie ]V[ichale, nie zgodzę się. Oczywiście
możemy co do samych metrów kwadratowych i wszystkiego dążyć, ale przecież
wiemy, że między wioskami są odpowiednio wąskie c2y szersze drogi i wiemy
na przykład jak wygląda droga Złaków Zduny, wiemy jak na przykład wygląda
od 92 do 704 do Bielaw - to musi być szeroka droga, to jest zupełnie coś innego,
a mówimy też o drogach powiatowych, które są bardzo wąskie, więc akurat nie
widzę sensu i logiki w tym tłumaczeniu, bowiem niektóre drogi mają taką
szerokość i nie zrobi się 6 metrów, bo na to nie pozwala nadzór budowlany i
wszystko, co jest związane z budową drogi, to jest zrozumiałe. Niektóre są wąskie
drogi, niektóre są drogi szersze, ale to mówimy o kilometrach dróg, które były
wykonane, to ja myślę, że nie powinienem nawet tego tłumaczyć, ale jeżeli
czepiamy się szczegółów to ja metry bieżące mogę przedstawić za chwilę.
Radny Michał Sliwiński: Metry bieżące Pan przedstawił, ja mówię o
kwadratowych, niech Pan nie myli. Trzeba wyjechać poza gminę swoją i
zobaczyć Jak te drogi wyglądają tak naprawdę. Ja tutaj nie mówię tego złośliwie,
bo jak się mówi o tym, że to są dane już tak naprawdę, uderzyły mnie w serce no
to sony, ale nie.

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Zakończmy już tą dyskusję
na temat tych dróg, gdyby ktoś chciał to ja zapytanie zrobiłem w formie informacji
publicznej, jest to na stronie, z ostatnich 5 lat, są metry kwadratowe, są długości,
są środki dofinansowania gmin również do naszych dróg powiatowych, jak to się
przedstawia również procentowo, żeby można było się z tym zapoznać tak dla
nas, dla przypomnienia, ale też dla publiczności, która nas pewnie ogląda, można
wejść na BIP i to wtedy sprawdzić.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego Raportu. Jeżeli pytań nie ma dziękuję wszystkim za debatę,przechodzimy do głosowania.

Radni Rady Powiatu Łowickiego prz.ystąpili do głosowania nad udzieleniem
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zal. Nr 6/
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za -12
Przeciw - 5
Wstrzymało się - 2
Udzielili Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania - podjęli Uchwałę Nr
XXXVIII/261/2021 RPŁ w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
Łowickiego. /Zał. Nr 7/

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Chciałbym bardzo podziękować wszystkim
radnym, którzy doceniają naszą pracę i te głosowanie za jest też uznaniem,
podziękowaniem dla całego Zarządu za tą pracę, którą wykonujemy. Ja osobiście
chciałbym podziękować i Piotrkowi jak co roku, bo pracuje mi się z nim bardzo
dobrze, my jesteśmy we dwóch członkami etatowymi i uzupełniamy się
wzajemnie w tematach, w których czujemy się dobrze i myślę, że po partnersku,
Janusz wracaj, bo potrzebujemy Cię tutaj, fajnie jest w tym lesie, ale fajniej by
było, jak byś był z nami mimo wszystko. Dziękuję bardzo Panu
Przewodniczącemu za, ja inaczej oceniam to wszystko, za dosyć koncyliacyjne
prowadzenie obrad i możliwość wypowiedzenia się czasami aż za nadto
wszystkim radnym, dziękuję radnym, dziękuję Pani Skarbnik, która tutaj walczy
jak lew o te finanse i naprawdę pilnuje słupków, dziękuję Pani Sekretarz za to, że
my nie mamy tutaj większych problemów takich pracowniczych wewnątrz,
dziękuję wszystkim urzędnikom Starostwa, którzy pracowali nad tym rokiem w
ciężkich wamnkach, powiedzmy to sobie szczerze i bardzo stresujących,
szczególnie na początku tej epidemii, dziękuję wszystkim pracownikom
jednostek, szpitala, wszystkim lekarzom, wszystkim pielęgniarkom, wszystkim
pracownikom szpitala i pozostałych jednostek również, Powiatowego Zarządu
Dróg, które duże te inwestycje przeprowadza. No dziękuję wszystkim, którzy
przyczyniają się do tego, że możemy my pracować i robić coś dobrego. Mogę
powiedzieć, że cieszy mnie to, że nie ma zarzutów do merytorycznej naszej pracy
i tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego sporu o to, że my coś źle robimy, to chyba
jest, nie wiem czy Janusz i Piotrek też to powiedzą, ale najważniejsze. No jest
polityka, ale no wcześniej polityka była, jakby to ja byłem polityczny, ale jednak
się okazuje, że ta polityka jest z każdej strony i to widać na dzisiejszej sesji no i
tak jest. Ja to przyjmuję, rozumiem i okej. Ważne, żeby były kolejne inwestycje,
były pieniądze na kolejne inwestycje, żebyśmy w przyszłym roku mogli pokazać
też dobre słupki i mimo, że może ktoś tam nawet ze złością, ale myślę, że jak
jednak refleksja przychodzi taka na spokojnie, no to wtedy powiemy sobie, że
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dobrze, że te pieniądze są w naszym powiecie i dobrze, że te inwestycje są w
naszym powiecie przeprowadzane i dobrze, że wokół tych inwestycji i w ogóle
wokół całej naszej pracy nie ma takich problemów, że można by było z tego
zrobić jakiś temat na sesji absolutoryjnej czy walcząc o wotum zaufania, także
jeszcze raz wszystkim, którzy pracowali na ten nasz wynik zeszłoroczny jeszcze
raz bardzo, bardzo dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujmy bardzo.
Ad. pkt 6

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu,
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2020 rok.

Skarbnik Powiatu Mlonika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu, Centmm Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok. /Zał. Nr 8/
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionej informacji? Niektórzy mają wyłączone kamery, więc tmdno o
zadanie pytania, jeżeli są wyłączone kamerki, ale nie widzę... Przepraszam,
Radny Krzysztof Górski.

Radny Krzysztof Górski: Ja mam taką prośbę, co do materiałów
przedstawionych przez Panią Skarbnik to oczywiście nie mam żadnych uwag i
tutaj uważam jest wszystko w porządku, w miarę możliwości i jeszcze w zeszłym
roku tmdnym. Natomiast ja już kilkukrotnie zwracałem uwagę, wiem że jestem
traktowany jak raróg tutaj przez niektórych, ale ja uważam, że już na komisjach
pal sześć, ale na sesji powinniśmy mieć włączone kamery, żeby było wiadomo
który radny uczestniczy w sesji. Jest taki zwyczaj, że nie wiem co inni robią, ale
jeden z radnych się pogniewał, że niby wódki nie pije, jak zwróciłem uwagę, ale
naprawdę uważam, że jeżeli jesteśmy na sesji i bierzemy w niej udział to wszyscy
powinni mieć włączone kamery. Wtedy nie miałby Pan problemu kto jest a kogo
nie ma. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Jest to bardzo słuszny
wniosek. Bardzo proszę o to, żeby radni mieli włączone kamerki, żebyśmy
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widzieli każdego z Państwa, ponieważ taka forma ułatwia nam potem
prowadzenie debaty, ponieważ każdy powinien być widoczny i to jest bardzo
słuszny wniosek. Czy są jeszcze pytania do informacji przedstawionej przez Panią
Skarbnik?

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja może humorystycznie ad vocem do Pana
Radnego Górskiego, żeby czasem nie zdarzyła się jakaś dziwna sytuacja to ja
wolę mieć wyłączoną. Co chwili po prostu tutaj ktoś wchodzi i no taka jest
sytuacja, że no me...

Radny Krzysztof Górski: Ja nie mówię o Panu Staroście, bo Pan w międzyczasie
ludzi przyjmuje, załatwia sprawy, ale my.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Mimo wszystko też byłoby dobrze,
jak nie ma interesanta, żeby jednak kamerka była i u Pana Starosty również
włączona. Myślę, że to wszystkim nam po prostu ułatwi procedowanie w czasie
naszej sesji.

Ad.pkt 7

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2020 rok.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu Uchwały? Przepraszam, ale przyglądam się w ten
ekranik, żeby nikogo nie pominąć. Nie ma.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej \v Łowiczu za 2020 rok. /ZaŁ Nr 9/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ mamy taki zwyczaj,
w trakcie, kiedy mamy zdalne sesje dzwonimy do radnego, jeżeli nie możemy
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połączyć się z nim online, w związku z tym teraz poprosimy o telefon do Radnego
Zbigniewa Kuczyńskiego.

Próba połączenia się z Radnym Zbigniewem Kuczyńskim okazała się
bezskuteczna.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chciałbym poinformować, że nie
możemy połączyć się z Radnym Zbigniewem Kuczyńskim.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny Z. Kuczyński/:
Za -15
Przeciw - O
Wstrzymało się - 3
podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/262/2021 RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.
/Zał.NrlO/

Ad.pkt 8

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr 111/66/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2020 rok. /Zał. Nr 11 /
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękujemy. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Pan Radny Krzysztof Górski zwrócił się do
Państwa z taką prośbą, żeby każdy miał włączoną kamerkę, było to myślę, że w
granicach 15-20 minut temu i co się okazuje, że większość z Państwa te kamerki
ma nadal wyłączone. Ja bardzo bym prosił o to, żeby jednak włączyć te kamerki,
ponieważ łatwiej nam wtedy będzie prowadzić tą dzisiejszą sesję. Czy są pytania
do przedstawionego projektu uchwały?
Radny Michał Sliwiński: Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, te odsetki, jakby
Pani mogła rozbić te kwoty tam co były wpłacone, te 5 tysięcy, które zapłaciliśmy
za odsetki.

Radny Jerzy Wolski: Czy ja mogę w tej samej kwestii?
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak.
Radny Jerzy Wolski: Bo ja dokładnie chciałem zapytać o te odsetki i czy
w końcu jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy też nie, bo ja nie
jestem ekonomistą, bo tak wyłapałem w tekście. Czy to jest namszenie dyscypliny
finansów publicznych? Tylko to pytanie w tej kwestii.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli chodzi o nasze sprawozdanie a więc
tak, w rozdziale 75020 mamy odsetki, które zapłaciliśmy zgodnie z wyrokiem
Sądu Rejonowego w Skierniewicach, z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi
oraz nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego
w Skierniewicach, więc na podstawie postanowień Sądu mieliśmy zapłacić
odsetki. Natomiast jeśli chodzi o odsetki w rozdziale 85403 i 85406, są to
rozdziały, które... 85403 dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i już Państwu mówię, są to odsetki od nieterminowych
dodatków za tmdne i uciążliwe wamnki pracy nauczycieli, natomiast rozdział
85406 jest to rozdział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i również dotyczy
odsetek od nieterminowych wypłat za trudne i uciążliwe warunki. Jeśli chodzi
o odsetki, odsetki z tytułu niezapłaconych zobowiązań stanowią naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, natomiast jeśli to są odsetki, które nakazuje
nam się zapłacić wyrokiem Sądu, wówczas nie są one jako naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych. Poza tym jeszcze jedna rzecz warunkuje czy
składać zawiadomienie w art. 93 ustawy o odpowiedzialności za namszenie
dyscypliny finansów publicznych mówi o złożeniu wniosku do Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych. Zęby złożyć o dyscyplinę do Rzecznika
Dyscypliny kwota odsetek nie może przekroczyć kwoty ponad 3 tyś. zł, bo
z automatu zostanie wniosek oddalony. W związku z powyższym w rozdziale
85403 i 85404 kwoty są niższe niż kwota zwalniająca i dlatego nie został złożony
wniosek o namszenie dyscypliny finansów publicznych.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego projektu Uchwały?
Radny Michał Śliwiński: Jakby Pani Skarbnik mogła powiedzieć czego dotyczył
ten wyrok, to jedno pytanie, tak ogólnie jedno a drugie, jeżeli chodzi o te
uciążliwe wamnki to rozumiem czy to było jeszcze jak księgowi byli czy kadrowi
byli w jednostkach czy to już teraz jak CUW przejął zarządzanie oświatą? Bo
i myślę, że w Poradni Pedagogicznej i w Ośrodku też dotyczy tej samej sprawy,
tak?

Skarbnik Powiatu IVtonika IMamcarz: Tak oczywiście, dotyczy tej samej
sprawy, mówimy o wypłacie za warunki tmdne i uciążliwe w dobie pandemii,
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kiedy pracownicy nie przychodzili do pracy i była kwestia sporna czy płacić czy
nie płacić tych dodatków, już 2020 rok, więc mamy CUW, więc CUW płacił
i naliczał te dodatki, natomiast dodatki zostały wypłacone z opóźnieniem
i w związku z tym zostały naliczone odsetki i odsetki osoby dostały. Na początku
nie było interpretacji i pojawiające się wyjaśnienia były ze sobą sprzeczne.
Natomiast jeśli chodzi w pierwszym pytaniu, dotyczy to odszkodowań z Sądu
Pracy.

Radny Michał Sliwiński: Wiemy, że to chodzi o pracowników zwolnionych ze
Starostwa, co miało służyć zmniejszeniu etatów, bądź Starosta powiedział, że
będzie pracował z tymi, z którymi chce. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego projektu uchwały?
Radny Krzysztof Górski: Proszę o głos już od dłuższego czasu.
Przewodniczący RPŁ IVIarek Jędrzejczak: Panie Krzysiu, ja muszę coś
wyjaśnić. Ja na monitorze mam kadr, który się zatrzymał, jeżeli chodzi o Pana
i naprawdę nie widać czy Pan chce zabrać głos, jest po prostu zatrzymany kadr.
Nie wiem dlaczego tak jest, ale od razu informuję dlaczego nie udzieliłem Panu
głosu. Po prostu zatrzymany został kadr. I w pewnym momencie następuje
włączenie i widzę jak Pan podnosi rękę, ale to następuje po jakimś tam czasie
i na podstawie tego, co widzę na monitorze ja Panu nie udzielam głosu, bo ja Pana
widzę siedzącego.

Radny Krzysztof Górski: To ja nie wiem co mam zrobić.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Ale mówię, potem nastąpił taki
moment, ten kadr, zaczął się film i wtedy udzielam Panu głosu.
Radny Michał Sliwiński: Ruszajmy się, wtedy Przewodniczący będzie widział
czy kadr nie wisi.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Chcę powiedzieć, że tutaj Radnemu
Michałowi Sliwińskiemu - chętnie bym się z Panem zamienił.
Radny Krzysztof Górski: Dobrze, jak Pan Przewodniczący pozwoli, Wysoka
Rado, no tak, jeżeli chodzi o opinię RIO to jest wszystko w porządku, jeżeli
chodzi o wskaźniki, które przeczytała Pani Skarbnik do budżetu to też właściwie
tylko przyklasnąć, ale mam jedną potężną wątpliwość - chciałem o tym
rozmawiać na Komisji Gospodarczej, zabroniono mi. Wczoraj na Komisji
Budżetowej zadawałem pytanie odnośnie pokrycia straty w szpitalu. Będzie to
w punkcie 12, ja oczywiście będę głosował za podjęciem projektu tej uchwały,

ponieważ ten szpital trzeba ratować, ale Rząd zafundował nam horror. Będziemy
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opierać się na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego ja nie
uznaję, ponieważ to, co może stworzyć odnośnie pokrycia straty, kwot
związanych ze stratą w szpitalu, może nam bardzo utmdnić życie. Ja wiem, że
Rząd zafundował nam horror, bo miesiąc temu podejmowaliśmy uchwałę
o przedłużeniu terminu pokrycia straty, do dziś nie jest to wyjaśnione, bo mówię,
w wyroki Trybunahi ja nie wierzę, tego Trybunału Konstytucyjnego i po prostu
to może bardzo zaważyć na pieniądzach, które będą finalizowały nasz budżet,
dlatego mówię, mimo tego, że wskaźniki są dobre, opinia RIO jest pozytywna, ja
mam duże wątpliwości co do klarowności naszego budżetu za 2020 rok. Dziękuję
bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łowickiego wraz 7.0 sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
/ZaŁ Nr 12/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ nie możemy się połączyć,
spróbujemy telefonicznie zgodnie z naszym zwyczajem połączyć się z Radnym
Zbigniewem Kuczyńskim.

Próba połączenia się z Radnym Zbigniewem Kuczyńskim okazała się
bezskuteczna.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Ponieważ nie możemy połączyć się
zarówno online, jak i telefonicznie, Pan Zbyszek był obecny na początku naszej
sesji, nie wiem, jakieś pojawiły się problemy, że nie możemy połączyć się
z Panem Zbyszkiem.

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny Z. Kuczyński/:
Za -13
Przeciw - 5

Wstrzymało się - O
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Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/263/2021 RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok. /Zał. Nr 13/
Ad.pkt 9

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Gotaszewski przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łowickiego za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Łowickiego za 2020 rok wraz z informacją, o której mowa w art. 267 ust. l pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Gołaszewski przedstawił Uchwałę
Nr 111/105/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium za 2020 rok.
/Zał.Nrl5/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania?
Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, głosujemy nad
absolutorium dla Zarządu Powiatu i teraz wrócę jeszcze do sesji majowej. Druga
godzina sesji, osiemnasta minuta, czterdziesta piąta sekunda, Pan Starosta nas
instruuje jak powinniśmy korzystać ze skrzynki mailowej. Mam nadzieję, że Pan
Przewodniczący zrobi takie szkolenie odnośnie informacji niejawnych, bo ja
akurat przechodziłem takie szkolenie w poprzednich finnach w których
pracowałem, że nie można służbowej skrzynki przekierowywać na skrzynkę
prywatną. To jest raz. Drugie, Zarząd Powiatu nie słucha mieszkańców, czego
przykładem była sesja czerwcowa nadzwyczajna w sprawie obwodnic. Zarząd
podejmuje swoje stanowisko. Macie większość i na tym się kończy rozmowa, bo
była mowa, że będziemy mieli spotkanie przez Sesję. Ten Zarząd nie chce
rozmawiać, ma tylko swoją wizję i oczekuję że tą wizję Pan Starosta przedstawinam teraz przed głosowaniem. Dziękuję.
Radny Piotr Gołaszewski: Nie mam pytań, chciałbym wyrazić swoją opinię.
Uważam, że ten Zarząd Powiatu, o czym była mowa wcześniej na tej Sesji, o jegodokonaniach. Uważam, że pracuje bardzo dobrze. Środki pozyskane są naprawdęduże, w tamtym roku były bardzo duże, w tym roku są znowu duże. I w sprawie
tego co się Pan Michał Sliwiński odnosił, w sprawie tej ostatniej Sesji. Zdania są
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tu bardzo podzielone. Ja też jestem mieszkańcem i nie ukrywam, że ta sprawa
obwodnicy także mnie dotyka, akurat negatywnie. I zawsze będzie mnie
dotyczyło, bo mieszkam w takim miejscu, że sto metrów od siebie będę miał teraz
nową drogę, która będzie mi pewnie dokuczała, ale mimo wszystko rozumiem że
ona miała powstać, bo tego się Pan Radny chyba tykał, dlatego że uważam że
trzeba być odpowiedzialnym. Bardzo dziękuję.
Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, advocem. W stanowisku, które
wy przyjęliście na tej Sesji nie ma mowy połączeniu „dziewięćdziesiątki dwójki"
z „siedemdziesiątką". A problem mieszkańców Zatorza nie będzie rozwiązany tak
szybko i będą długo odczuwać skutki tego stanowiska. Mam jeszcze takie jedno
pytanie do Zarządu, bo wiemy o tym, że zostało sporo konkursów ogłoszonych
na dyrektorów i w którym kierunku idzie oświata. Zmieniamy dyrektorów?, czy
nie zmieniamy dyrektorów?, bo nie zostało im powierzone na kolejne pięć lat, czy
są inne pomysły na innych dyrektorów? Rozumiem, że jak Zarząd nie przedłuża,
to ma jakieś zastrzeżenia do tych dyrektorów, którzy teraz pełnili tą funkcję.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Jeśli idzie o konkursy na dyrektorów, to
przyjęliśmy taką zasadę, że przedhiżyliśmy poprzednio, bo była taka możliwość,
o rok. Pan Dyrektor Zywicki miał konkurs przedwczoraj, wygrał ten konkurs, był
jedynym kandydatem. Natomiast jutro jest konkurs na Dyrektora I LO
w Łowiczu, gdzie są dwie kandydatki. Dzisiaj Zarząd Powiatu, po pozytywnej
opinii Kuratorium Oświaty, podjął decyzję że Dyrektorem MOS w Kiemozi
będzie Pani Izabela Kubiak. To jest Pani, która pracowała kilkanaście lat
w powiecie sochaczewskim, w podobnym ośrodku. Była tam również dłuższy
czas wicedyrektorem. Poszukaliśmy taką doświadczoną osobę i w ramach
przepisów, bez konkursu tutaj, powierzyliśmy Pani Izabeli Kubiak stanowisko
Dyrektora MOS w Kiernozi. Tak to wygląda na tą chwilę.
Radny Piotr Gołaszewski: Ja może wspomnę, bo widzę że zdaje się że Pan
Radny zapomniał, że jeżeli chodzi o dyrektora w tym konkursie, który jeszcze
został do rozpatrzenia, to nie wybiera go Zarząd Powiatu, tylko Komisja
Konkursowa.

Radny Michał SIiwiński: Dziękuję, że Pan mnie uświadomił. Naprawdę, już
myślałem, że centralizacja poszła taka z Warszawy, że już będzie bez Kuratorium
wybierane.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Takie komentarze są niepotrzebne.
Uważam, że sobie sami wydłużamy nasze dzisiejsze spotkacie. Merytorycznie
bardzo proszę o to, żeby się wypowiadać. I myślę, że będzie to najlepsze
rozwiązanie.

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo
chciałbym podziękować Zarządowi za pracę tegoroczną odnośnie absolutorium.
Chciałbym powiedzieć, że oczywiście będę głosował za, bo osobiście widzę, że
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dobro innych mieszkańców powiatu naprawdę jest na miejscu szczególnymu Członków Zarządu. To widać w tych wszystkich różnych realizacjach, nie tylkow pozyskiwanych projektach i funduszach, ale w przeróżnych działaniach nawielu szczeblach. Dobro mieszkańców widzę, że jest na wysokim, jak nie
pierwszym miejscu.

Radny Krzysztof Górski: Jeżeli chodzi o absolutorium, o pozyskiwanie środków
i o działania, to popieram tutaj osoby które będą głosowały za. Bardzo źle się
dzieje od dłuższego czasu, od kilku kadencji że Komisja Rewizyjna z większościzłożona jest z Radnych, którzy stanowią osoby z opcji rządzącej, bo nie ma wtedy
merytorycznych uwag, ale tak już jest od dawna. Natomiast, Szanowni Państwo
mówiliśmy właśnie o konkursach, o powoływaniu i powiem wam szczerze: ja zadziałania i po2yskiwanie środków to oba rękami podniósłbym głowę za
absolutorium. Ale za takie rzeczy jak właśnie powoływanie ludzi na stanowiska
dyrektorskie tylko z jednej opcji, bez konkursów, to jest coś strasznego. To jest
takie upolitycznienie u nas obsady wielu stanowisk, że to napawa mnie odrazą. Jawiem Panie Starosto, że Pan zareaguje na mnie źle. Natomiast od dwóch lat
mówię o tym, że tak się dzieję. Wiem, że prawda boli, ale to jest rzecz, która mnie
najbardziej denerwuje. To nie powinno tak być. Naprawdę powinniśmy tylko
w jedną stronę iść i to nagminne powoływane bez konkursów ludzi z określonejopcji, to we mnie wzbudza niechęć. Bo merytorycznie mówię, zdobywanie
środków, niektóre działania, to co się dzieje w szpitalu, na drogach, tow porządku. Natomiast, te podkłady polityczne dla mnie nie są dozaakceptowania. Dziękuję bardzo.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja bym prosił o wymienienie tych„nagminnych powoływań bez konkursów".
Radny Krzysztof Górski: PCPR w Łowiczu, promocja, no różne, różne rzeczy.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: W PCPR był konkurs. Promocja była takamożliwość. Z resztą z promocją były inne problemy. Tam gdzie są problemy i niemożna znaleźć dyrektora, to nie robimy konkursu. Tak jak było z MOSw Kiemozi był bardzo duży problem. Ale jeżeli Pan twierdzi, że myśmypolitycznie tutaj, nawet Dyrektor Zywicki, którego przecież obdarzamyzaufaniem i nie ma co do tego wątpliwości, miał konkurs. Nie rozumiem PanaRadnego.

Radny Krzysztof Górski: Panie Starosto, a poprzednia Pani Dyrektor PCPR-u?,ja nie mówię nic o Marcinie.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: To nie była żadna polityczna decyzja i teżmiała konkurs.

Radny Krzysztof Górski: Przepraszam, nie rozmawiam.
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Radny Piotr Gotaszewski: Odniosę się do wypowiedzi Pana Radnego
Górskiego. Pan Radny mówi, że od dwóch lat mu to przeszkadza, nie wiem czy
wcześniej tego nie zauważał, czy tego nie było.
Radny Krzysztof Górski: Było i to mnie boli.
Radny Piotr Gotaszewski: No właśnie. Było, no to było.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja przyshichując się różnym dyskusjom,
a szczególnie do Radnego Krzysztofa Górskiego, którego bardzo szanuję: ja bym
się chciał kolego Krzysztofie zapytać, czy Pan jak Pan został Naczelnikiem
Miasta, to Pan był z konkursu czy z wybom?
Radny Krzysztof Górski: Nie zrozumiałem pytania.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Był Pan kiedyś Naczelnikiem Miasta. Czy Pan
brał wtedy w konkursie, czy nie?
Radny Krzysztof Górski: Dawne to czasy, 1988 rok. Tak, był konkurs. Rada
składała się z sześćdziesięciu osób. Wygrałem z Panem Furmanem czterdzieści
sześć do czternastu.

Radny Krzysztof Dąbrowski: No to super. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ JVlarek Jędrzej czak: Czy są jeszcze inne pytania? Ja
chciałem Państwu zwrócić tylko uwagę, że my rozmawiamy o absolutorium.
I odnoszę wrażenie, naprawdę cenię Państwa każdy głos, ale bardzo bym prosił,
tym bardziej, że ta Sesja już troszkę trwa o to, żeby bardziej merytorycznie.
Radny Michał Sliwiński: Do Krzysztofa Górskiego mówię, Radny Krzysztof
Dąbrowski chciał powiedzieć, że państwo zmierza do centralizacji i tak będzie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo, to było też na
temat naszego absolutorium. Niech już będzie. Czy są inne pytania? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2020 rok?
Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad udzieleniem
absolutorium dla Zarzqdu Powiatu Łowickiego za 2020 rok. /Zał. Nr 16/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radny ch/:
Za -12
Przeciw - 5
Wstrzymało się - 2
Udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.

41



Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Gratuluję serdecznie. Odczytał
Uchwałę Nr XXXVIII/264/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca
2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok/Zał.Nrl7/.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja jeszcze raz chciałbym przytoczyć te
słowa wszystkie, które powiedziałem przy głosowaniu nad wotum zaufania.
Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy pracowali na ten wynik, który
został przedstawiony w cyfrach w ramach głosowania absolutorium. Ja rozumiem
wszystko, tak musi być i ja to przyjmuję. Jeszcze raz podkreślę, nie zgadza się
i nie chcę żeby to było przypisywane, że my robimy bez konkursu. To nie jest
prawdą. Oba PCPRowskie o których była mowa, były konkursy. I faktycznie
w CKTiPZŁ był dyrektor bez konkursu, na to pozwala ustawa. Tam gdzie
pozwala ustawa, z resztą staramy się wybierać merytorycznie. Odnośnie Centrum
z tego co wiem na ostatniej Komisji Rewi2yjnej tez nie było jakiś uwag na temat
pracy dyrektora Centrum. Jesteśmy po bardzo fajnej i innej imprezie w Złakowie
gdzie pokazaliśmy, że można się bawić inaczej, niekoniecznie nawet przy muzyce
nagłaśnianej, a przy muzyce akustycznej. I można przyciągnąć dużo ludzi
z zewnątrz, spoza powiatu, bo byli i z Radomia i z Poznania i z Lublina, z całej
Polski ludzie. I na tym polega też promocja, żeby ludzie z zewnątrz przyjeżdżali.
Więc absolutnie tutaj po raz kolejny nie zgodzę się z Radnym Górskim, że my tu
bez konkursów powołujemy dyrektorów, bo to nie prawda jest.
Radny Krzysztof Górski: Trudno. Jak zwykle nie zgadzam się w tym temacie
z Panem Starostą. Mówił właśnie przed chwilą, chociażby że jakieś imprezy są
organizowane. Czy którykolwiek z nas Radnych tej innej opcji, gorszej był
zaproszony na jakąkolwiek imprezę wspólną?, nie. Dlatego jest podział i to mnie
boli. Wolałbym żebyśmy byli dziewiętnastoosobową radą, a nie podzieloną tak
jak to niestety się dzieje.

Starosta Łowicki JVIarcin Kosiarek: Ja też się nie zgodzę i to muszę to
powiedzieć, dlatego że to jest zupełnie inny temat teraz pomszony. Nikt nie dostał
zaproszenia, a byli radni przecież na tym koncercie. To nie było tak żeśmyzaproszenia jakieś wysyłali. Była to tylko jedna impreza, którą robiliśmy w tym
roku tak naprawdę, nie jeszcze wianki ale to Muzeum robiło, ale tam też nie byłozaproszeń dla Radnych. I chciałbym przypomnieć, że Pan Radny Górski też był
Przewodniczącym Rady i ja tam nie mówiłem na każdej Sesji „że jestem radnymgorszego sortu".

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałem powiedzieć, że też nie byłem zapraszanyna żadne te rzeczy, a też jestem Radnym. Solidaryzuje się i jestem w tej samejgrupie w takim razie.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są tutaj jeszcze jakieś pytania,uwagi? Jeszcze raz chcę powiedzieć, że gratuluję Zarządowi Powiatu
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absolutorium. Natomiast to co rzuca się w oczy i to co ja uważam, że nie powinno
być słów „gorszy, lepszy sort". Po co?, nie widzę powodu żeby używać takich
określeń. Ja Państwa nie dzielę na lepszych, to wynika tylko i wyłącznie z tego,
że ten kwadracik, który ja mam przed sobą jest tylko niewielkim. Dziś staram się,
że zanim przejdę do kolejnego punktu, to jeszcze przyglądam się czy kogoś nie
pominąłem.
Radny IVIichat SIiwiński: Panie Przewodniczący jak już Pan mówi, że nie
powinno być „gorszy sort, lepszy sort", ja przygotuję na następną Sesję
stanowisko żeby takich słów nie używać też w Warszawie i mam nadzieję, że
pozwoli je Pan wprowadzić.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem jedną rzecz, my
jesteśmy w Łowiczu, nie jesteśmy w Warszawie i bardzo bym prosił o jedną rzecz
charakterystyczną. Starajmy się identyfikować z tym gdzie jesteśmy, bo myślę że
jesteśmy Radnymi Powiatu Łowickiego i na tym koncertujmy naszą uwagę.
A poza tym powtarzam, to są niepotrzebne słowa, które nie powinny padać. Ale
to jest moje prywatne zdanie, do którego jak każdy z Państwa mam prawo.
Ad.pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości.
Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękuję. Czy są 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 wydzierżawienie nieruchomości.
/ZaŁ Nr 18/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za -19
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/265/2021 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości. /Zał. Nr 19/
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Ad.pkt11

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako
działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą
kolejnej umowy dzierżawy na czas 023-iaczony gruntów rolnych położonych w
obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Lesnichva i Ochrony
Środowiska - pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody zawarcie z dotychczasowym
dzierfawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych
położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142,
201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
tej umowy. /ZaŁ Nr 20/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj otrzymałem infonnację, że
Radny Waldemar Krajewski nie połączy się, bo ma problemy, w związku z tym
w ten sposób zakończymy głosowanie.

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny W. Krajewski/:
Za -18
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/266/2021 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony gmntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako
działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. /Zał. Nr 21 /
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Ad.pkt 12

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwalę Nr
XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w
sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu Uchwały?
Radny Krzysztof Figat: Panie Skarbnik, jakie będzie miało to konsekwencje
prawne z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, nie pokrycie straty,
bo ten wyrok... (problemy techniczne) ... niejasna sytuacja, że tak możemy
zrobić. Jakie będą ewentualne konsekwencje takiej uchwały.
Skarbnik Powiatu Monika Mlamcarz: W tym momencie uchwała ta powoduje,
że Powiat Łowicki pokrył kwotę 814 tyś. zł, czyli tą kwotę, którą pokryliśmy w
2020 roku, natomiast wykorzystując wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie
pokrywamy pozostałej straty w 2021 roku. W tym momencie zobowiązanie Rady
przestaje... no nie ma zobowiązania Rady.
Radny Krzysztof Górski: W 2020 roku nie pokrywamy.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: W 2020 roku pokryliśmy stratę za 2019
rok w kwocie 814 tyś. zł, pozostała część powinna być pokryta w 2021 r.,
natomiast do 29 lipca niepokrycie tej straty wiązałoby się z rozpoczęciem
procedury likwidacyjnej, natomiast po 29 lipca, przepraszam, po 29 maja wyrok
Trybunału Konstytucyjnego otworzył nam furtkę, na tą chwilę nie musimy
pokrywać straty.
Radny Michał SIiwiński: Znaczy ja oczywiście podzielam te obawy
Krzysztofów, tylko zastanawiamy się, bo tak, 29 lipca, lipiec jest miesiącem
bezsesyjnym. Dlaczego tak co miesiąc będziemy...
Skarbnik Powiatu Monika IMamcarz: Ja pomyliłam, przepraszam, 29.. .albo ja
coś pomyliłam...

Radny Mlichat Sliwiński: Przyjmujemy uchwałę do 29 lipca.
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Nie, przyjmujemy uchwałę do 29 lipca.
Skreślamy paragraf l ust. 2 pkt 2 skreśla się, czyli to, co my zostawiliśmy w maju,
mieliśmy obowiązek, przerzucone zostało na czerwca. W czerwcu natomiast
czekaliśmy czy coś jeszcze się pojawi. Nic się więcej nie pojawiło w LEX-ie, bo
z tego przede wszystkim korzystamy, mamy wyjaśnienie do tego artykułu 59 ust.2 pkt l, że w części on jest niezgodny z Konstytucją. W samym wyroku jest
napisane, że przepis zmieniony w części pierwszej w zakresie tam wskazanymtraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w
Dzienniku Urzędowym i taką graniczną datą dla nas był 29 maja. My nie
pokrywamy straty, bo żeby była sprawa jasna to może nie ja powinnam
powiedzieć, natomiast cały czas patrzymy co się dzieje w szpitalu i jak oni
funkcjonują pod względem finansowym.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, było podkreślane,
jeżeli szpital będzie miał problemy finansowe to w taki sposób w jaki będziemy
mogli to na pewno będziemy chcieli pomóc, natomiast w tej chwili nie mamy
możliwości, żeby podać, przekazać żywą gotówkę i dlatego nie przekazujemy.
Czekamy tak naprawdę na rozwiązanie tej sytuacji przez ]V[inisterstwo Zdrowia,
natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli będzie taka potrzeba to będziemy mogli
w takich ramach, w jakich będziemy mogli to oczywiście pomożemy szpitalowi.Dziękuję.

Radny Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, ja oczywiście będę głosował za przyjęciem tej uchwały, bo trzeba robić
wszystko, żeby ratować nasz szpital i sytuację finansową w szpitalu, natomiast
zdaję sobie w pełni sprawę, że nie wiem, znając się troszeczkę na przepisach
prawa robię to niezgodnie z prawem. Rząd zańindował nam taką sytuację, żewłaściwie nie wiemy na czym jedziemy, jeżeli chodzi o wyniki finansowe
szpitala. Miesiąc temu podejmowaliśmy uchwałę, żeby przesunąć termin,
liczyliśmy że sytuacja będzie rozwiązana. W uzasadnieniu opieramy się o wyrokTrybunału Konstytucyjnego, który jak mówię, ja uważam, że nie jest trybunałem
Konstytucyjnym i dlatego trzeba ratować sytuację naszego szpitala, chociaż gdynie będzie wydana określona ustawa prostująca tą sytuację, po czasie już, bo czasminął, no to wtedy możemy mieć duże problemy finansowe. Wydaje mi się, że
zmuszeni sytuacją musimy poprzeć projekt tej ustawy, ale jeżeli będzieprzeciągana sprawa związana z pokryciem straty we wszystkich szpitalach, wwiększości szpitali powiatowych w całej Polsce, to większość samorządówpowiatowych, w tym nasz, będzie miała bardzo poważne kłopoty.
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Starosta Łowicki M-arcin Kosiarek: Ja ad vocem, bo czasami to jest mi ciężko
słuchać takich rzeczy. No ja uważam, że słońce nie jest słońcem Panie Radny
Górski, ja tak uważam. No i co wtedy? Szanowni Państwo.. .
Radny Krzysztof Górski: Mamy prawo mieć swoje zdanie.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: To nie jest sprawa tego Rządu.. .
Radny IVlichal Sliwiński: Prosta odpowiedź.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja naprawdę Panie Radny Sliwiński Panu
nie przerywałem i ja pamiętam, jako młody chłopak zaczynający pracę, chyba to
w radio było, albo w telewizji lokalnej, już nie pamiętam dokładnie, pielęgniarki,
które pukały do drzwi Starostwa, to był chyba '99 czy '98 a może 2000 rok,
pamiętam wtedy to była naprawdę dramatyczna sytuacja, bardzo dramatyczna,
natomiast jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej większość samorządów w Polsce.
To faktycznie nie jest dobre, ale nie ma dramatu. Nawet w przypadku sporu
zbiorowego w tej chwili pielęgniarek ze szpitalami, z pracodawcami swoimi, to
nie jest sytuacja tak bardzo dramatyczna. Szat nie rwiemy, czekamy spokojnie,
niejednokrotnie nawet chyba już my pokazaliśmy, że warto poczekać, bo coś
dobrego się wydarzy. Na chwilę obecną z tego, co ja usłyszałem to szpital nasz
będzie dalej naszym szpitalem, ale już np. kutnowski może nie być szpitalem
powiatowym, tylko może być... i to się zmienia, chyba od lutego o tym
rozmawiamy. Jeżeli mówimy o planach jakichś tam, które są przygotowywane,
one jeżeli chodzi o służbę zdrowia są wypadkową wielu różnych sytuacji a tutaj
rachunek ekonomiczny jest na dalszym planie, niestety, a tak jest i tak było
zawsze i przypomnę jeszcze raz te pielęgniarki, które pukały w drzwi Starostwa,
Starosty Dzierżka. Taka była sytuacja no i teram mamy inną. Myślę, że to, co
możemy to robimy dla szpitala i te sprzęty, które ostatnio ściągnęliśmy to
otwieramy nowe specjalizacje, z resztą jedziemy do Soboty także zrobić tam jakąś
dobrą rzecz, więc naprawdę staramy się, więc ja rozumiem, wszystko rozumiemy,
natomiast myślę, że spokojnie bez dużej dyskusji powinniśmy czekać i w
odpowiednim momencie powinniśmy zareagować i tak też chyba należy
potraktować to, co zrobiliśmy w związku z wyrokiem Trybunału.
Radny Krzysztof Górski: Panie Starosto, w pełni popieram to, co Pan mówi.
Chwała wam za to, co robicie dla szpitala, co kupujecie, co jest zrobione, mówię,
możemy wspierać te inwestycje, które no wedhig mnie powinny być zrobione a
nie są, są inne, nieważne, natomiast nie mogę nie reagować, jeżeli jest taka...
zadam proste pytanie na koniec: czy ma Pan na dzisiaj pieniądze, żeby pokryć
stratę tego szpitala? Nie, no więc dlatego to sygnalizuję. Wiem, że to jest do
załatwienia, jeżeli uda się, jeżeli decyzje w 'Ministerstwie Zdrowia zapadną. Na
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dziś ich nie ma, no i wydaje mi się, że jako radny powinienem o tym mówić. Nic
więcej, powiedziałem na początku, będę głosował „za" dwoma rękoma, żeby to
przeszło, chociaż zdaję sobie sprawę z nieprawidłowości. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.
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 zmieniającej uchwalę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
/Zał. Nr 22/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny W. Krajewski/:
Za -17
Przeciw - O
Wstrzymało się - l
Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/267/2021 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr
XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie
pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok
2019 przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 23/
Ad. pkt 13

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu Uchwały?
Radny Michał SIiwiński: Ja nie w temacie Panie Przewodniczący. Czy po tymgłosowaniu ja mogę się zwolnić, bo mam szczepienie dzisiaj drugie? Do 18:00
musze się zgłosić.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę. No dobrze, czy są
jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma
przystępujemy do głosowania, ale zanim przystąpimy to proszę o opinię.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
/Zal. Nr 24/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/:
Za -17
Przeciw - O
Wstrzymało się - 2
Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/268/2021 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Łowickiego na 2021 rok. /Zał. Nr 25/

Ad.pkt 14

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwalę Nr
XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2021 - 2024.

Skarbnik Powiatu ]V[onika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21
gmdnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękujemy bardzo Pani Skarbnik.
Czy są 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 XXX/222/2020 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku \v sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024. /Zal. Nr 26/
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ,
nieobecny M. Sliwiński/:
Za -17
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Przeciw - O
Wstrzymało się - l
Podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/269/2021 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr
XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021
-2024./Zał.Nr27/

Ad. pkt15

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów - stan dróg w
Powiecie Łowickim.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa przedstawiła informację o
przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów - stan dróg w Powiecie
Łowickim. /Zał. Nr 28/

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, jesteśmy na liście rezerwowej, może nie do
Pani jest to pytanie, w sprawie tych wniosków, które złożyliśmy. Czy coś się
wydarzyło w międzyczasie? Mamy koniec czerwca, wszyscy tak z napięciem
czekamy a nóż widelec może się przesunęliśmy, nic nie wiadomo, prawda. Ja
pytam o te nasze ważne, potężne inwestycje i czekamy na dobre wieści.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Tak, pierwszy na liście rezerwowej była. ..
wyleciała mi z głowy nazwa tej gminy, ale to była dosyć duża inwestycja i tamto
już spadło. Urząd Wojewódzki w tej chwili nie podliczył jeszcze tych pozostałych
inwestycji, ale spokojnie czekamy i spodziewamy się w wakacje, że... zresztą
jesteśmy już po przetargu, to było też mówione na Komisji, nie wiem czy Pan
Jerzy był na tej komisji i bierzemy się za robotę niedługo.
Radny Jerzy Wolski: Jeszcze raz chciałem dopytać. Pani Dyrektor, masa na
gorąco, ja rozumiem, że nie robicie takie roboty z racji na to, że macie ludzi
troszkę za mało, ale myślę, że wystarczająco dużo tej masy mamy do utrzymania
dróg, do tego bieżącego utrzymania dróg, to jest jedno pytanie -na jakim etapie
jesteśmy i czy jeszcze będzie czym łatać? I pytanie teraz dmgie, tam w tym
materiale, co Pani nam przygotowała, przygotowała nam Pani, że są
przygotowywane kolejne drogi do modernizacji. Z racji na to, że zdalnie
pracujemy, mam nadzieję, że wreszcie się to skończy, każdy z radnych ma jakieś
tam wnioski pod rozwagę, nie wiem, na przyszły rok, na przyszłe łata, już dziś na
sesji pojawiły się nazwy kolejnych dróg a ja w tej chwili chciałbym, aby Zarząd i
Zarząd Dróg również pamiętał o drogach w Maurzycach, od kilkunastu lat się
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pytam o drogę w Maurzycach, o drogę w Łaźnikach, Złaków Borowy i droga
Jackowice - Bogoria - Stmgienice. Nie wiem czy to większy zakres, w
perspektywie kilku lat proszę brać pod uwagę, bo za chwilę będą robione
projekty, ta żebyśmy nie byli zaskoczeni za rok, za dwa, że to tam się nie znalazło
w tym projekcie, to jedna sprawa. I jeszcze czytałem w prasie lokalnej, że był na
Powiecie Łowickim również stan mostów sprawdzany i tutaj była wzmianka o
moście w Urzeczu, no i tam było nakreślone, że ten most w Urzeczujest no może
nie w katastrofalnym stanie, wiem że mamy projekt przygotowany, akurat to są
takie medialne doniesienia i chciałbym od razu w tym momencie -jeśli kiedyś
będziemy się brali za ten most w Urzeczu, wiadomo, będzie droga dojazdowa
robiona, już w tym momencie pomyślmy o poszerzeniu tej drogi do 6 m, od
Urzecza do Bielaw, to jest bardzo ważna, bardzo strategiczna droga. Może to nie
jest na teraz, ale jeśli już myślimy o moście w Urzeczu to koniecznie musi być ta
droga poszerzona a mamy naprawdę i z lewej i z prawej strony całkiem dużo
miejsca. Tak w perspektywie oczywiście, co by nam to gdzieś nie uciekło. I
chciałbym wrócić jeszcze do tej masy na gorąco, czy jeszcze mamy, że tak
powiem czym polewać? Dziękuję bardzo.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Jeśli mogę na gorąco odnieść się do słów
Pana Jerzego Wolskiego, aż się boję, bo akurat w moim okienku obok jest Pan
Radny Górski, no i znowu Gmina Zduny i co my z tym zrobimy Panie Jerzy?
Radny Jerzy Wolski: Marcin, odpowiadaj na moje pytanie.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: A ja chciałem, żeby w sprawie
gorącej masy udzieliła odpowiedzi Pani Dyrektor a potem Pan Starosta, myślę że
kolejność byłaby dobra. Prosimy Panią Dyrektor.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek ~ Sarwa: Dziękuję. No więc
odpowiadając po kolei na pytania. Masa na gorąco - z masy na gorąco raczej póki
co nie korzystamy, natomiast mamy bardzo dużą umowę zawartą na emulsję i
gry sy i mszyliśmy z tym pod koniec miesiąca maja, staramy się sukcesywnie
remontować te drogi, które niestety wskutek tych cyklów zamarzania -
rozmarzania w zimę w znacznym stopniu spękały, pojawiły się ubytki, także w
tej pracy cały czas myślę, że spokojnie wszędzie dotrzemy. Jeśli chodzi o to, co
Pan wspomniał, że mamy zbyt małe zasoby kadrowe, udało nam się zawrzeć po
raz kolejny współpracę z Zakładem Karnym, mamy 4 pracowników do pomocy,
także tutaj się świetnie sprawdzają właśnie we wszystkich pracach bieżących.
Jeżeli chodzi o dokumentacje projektowe to akurat te drogi, o których Pan mówił
są uwzględnione i te dokumentacje pośród wielu innych są w tej chwili jeszcze
przygotowywane. Co do mostu w Urzeczu - dokumentacja jest w trakcie
realizacji, projektant złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
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sukcesywnie wszystkie prace postępują w tym przedmiocie, most będzie
dostosowany do parametrów takich, jakie powinny odpowiadać dla drogi
zbiorczej, w ciągu której jest ten most usytuowany tak, czyli na pewno będą dwa
pasy ruchu i 3,5 m szerokości na płycie plus chodnik czy tam mające posłużyć za
zabezpieczenie dla ścieżki pieszo-rowerowej w przyszłości, tak.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski; Ja mam dwie sprawy,
pierwszą pomszyłem już na komisji, chciałem podziękować Pani Dyrektor za
szybką reakcję na tą interwencję, którą była w Bobrowej, Kalenice - Bobrowa na
drodze, tam była ingerencja zwierząt na tą drogę, bardzo sprawnie i szybko
przeprowadzona interwencja. Bardzo dziękuję za naprawienie również tego
przepustu w Kalenicach. Jak wspomniałem już też wnioskuję cały czas o poprawę
tego przepustu też w Stachlewie, bo tam też mały problem mamy. I drugie moje
pytanie też wnioskowałem i z opracowania Zarządu, ale też i z rozmowy Pana
Frankiewicza, jeśli chodzi o tą dojazdówkę z Waliszewa w stronę powiatu
zgierskiego, ja mam też wniosek i zapytanie czy mamy może dokumentację
projektową na remont drogi od wiaduktu autostradowego w miejscowości
Kalenice też w stronę powiatu zgierskiego? Tam mamy taki niedokończony 500
m odcinek, jest bardzo, bardzo uszkodzony, jest w katastrofalnym takim stanie.
Czy też posiadamy na to jakąś dokumentacje?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Tutaj w temacie tej
dokumentacji - dokumentacji takiej nie posiadamy, natomiast nie pamiętam, ale
odpowiem Panu Radnemu po sesji, znaczy myślę, że w dniu jutrzejszym, bo
dzisiaj do biura raczej nie dotrę, czy taka dokumentacja została zlecona.
Radny Tadeusz Kozioł: Ja mam bardzo krótkie pytanie do Pani Dyrektor, czy
coś może się wyjaśniło w sprawie ofert na wykonanie drogi w miejscowości
Kompina i mostu, bo wiem, że trwała weryfikacja. Czy może już coś się wyjaśniło
czy nadal jesteśmy w trakcie tej weryfikacji tych inwestycji?
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Nadal trwa weryfikacja,
również tutaj współpracujemy, korespondujemy z oferentami, którzy wystąpili,
no niemalże 5 oferentów na 8 wystąpiło o udostępnienie całej dokumentacji
elektronicznej złożonej na tej platformie SMART w drodze postępowania, więc
także tutaj musieliśmy trochę czasu na to poświęcić. Weryfikujemy, myślę, że do
końca tygodnia.

Radny Tadeusz Kozioł: Bardzo dziękuję. Pytam dlatego, że mieszkańcy tutaj
naszej gminy i nie tylko naszej są żywo zainteresowani tymi inwestycjami, no i
kiedy, kiedy, kiedy, więc no musze powiedzieć, że musimy jeszcze chwileczkę
się uzbroić w cierpliwość. Natomiast jeżeli chodzi o tą masę asfaltową na gorąco

52



to pozwolę sobie w dniu jutrzejszym do Pani zadzwonić i poprosić o pomoc w
łataniu tych dziur na naszych drogach, które mieszkańcy mi zgłosili. Bardzo
dziękuję.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Z tego, co mi wiadomo to
już na terenie Gminy Nieborów raz byliśmy.

Radny Tadeusz Kozioł: Ale jeszcze potrzeba.

Radny Jacek Chudy: Nikt nie zna lepiej stanu dróg niż służby drogowe,
zwłaszcza codziennie, kiedy mają możliwość dokonywania ich przeglądu. Ja
chciałem zwrócić uwagę Pani Dyrektor na dwie sprawy, które spędzają sen z
powiek mieszkańcom Gminy Bielawy. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie są
przygotowane projekty budowlane na drogę w Oszkowicach i drogę Bogoria -
Sobota a właściwie Leśniczówka i prosiłbym o uwzględnienie wykonania tych
projektów w najbliższym budżecie, ponieważ wtedy, kiedy środki okazują się być
wstępne, nam często brakuje dokumentacji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
Pani Dyrektor? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor za przedstawienie
informacji.

Ad.pkt 16

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami. /Zał. Nr 29/

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Państwo sprawozdanie otrzymali. Jeżeli są
pytania to ja oczywiście odpowiem.

Radny Krzysztof Górski: Ja mam takie pytanko, Panie Starosto, bo tam w
jednym z punktów jest napisane, że jest przygotowywany projekt pod lądowisko
przy szpitalu. W którym miejscu, bo tam numery działek są tylko podane w tej
informacji, gdzie to jest?

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o
lądowisko to w tej chwili przeprowadzamy ekspertyzę. Tam są dwie działki, jedna
działka jest pod usługi i tam też pod ushigi zdrowotne, dmga natomiast nie, ona
jest podzielona na pół i ekspertyza ma stwierdzić, na której działce
najbezpieczniej, żeby to lądowisko powstało, dlatego czekamy na tą ekspertyzę i
wtedy po tej ekspertyzie będziemy mogli przekazać to do Burmistrza, do radnych,
w celu pozyskania gmntu, więc no czekamy na tą ekspertyzę jak firma wykona.
Patrzymy pod kątem oczywiście tego, w którym miejscu najbezpieczniej, żeby
powstało i też pod kątem rozwoju szpitala tak, dlatego Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych musi przemyśleć, przedyskutować co z tą firmą i w tej
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chwili no my po prostu czekamy na wyniki tej pracy i oczywiście przekażemy,
jak to będzie, ale jest to świeża sprawa. Tam są dwie działki, tak jak Pan Radny
zauważył, natomiast to firma ma wskazać gdzie i dlaczego to miejsce powinno
być w tym miejscu.

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem, to są dwie działki. Gdybyście mogli mi
powiedzieć, nie wiem, to jest przy szpitalu czy za stadionem czy gdzie to?
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Nie, to jest przy szpitalu. Tam, gdzie
ląduje w tej chwili LPR, ale zabezpieczany jest przez straż pożarną.
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Jesteśmy w kontakcie też w tej sprawie z
Burmistrzem, rozmawiamy, raczej perspektywy są dobre.
Radny Krzysztof Górski: Czyli tam na tyłach rozumiem.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Tak, koło szpitala. To jest też powiązane
z tą perspektywą jakiegoś tam dalszego rozwoju SOR-u tak, jeżeli oczywiście
będzie to zasadne no to przy SOR-ze to lądowisko musi być, no ale to jest taka
też wieloletnia perspektywa.

Radny Krzysztof Górski: Bardzo fajnie. Dobrze, dzięki.
Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Z informacji również można
się dowiedzieć, że wyrażono zgodę na opracowanie Strategii Powiatu Łowickiego
na lata 2021-2027 i chciałbym się zapytać czy już wiadomo komu zlecimy te
prace i drugie pytanie: czy w związku z tym dokumentem czy radni będą mogli
wcześniej, zanim pod obrady to wniesiemy, swoje wnioski wnieść do Strategii?
Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: No to taki wstęp do wstępu. Chcielibyśmy
chyba najbardziej przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w jakiejkolwiek
formule robić tą strategię, żeby one były spójne i ona pokrywała się też ze
strategią województwa, chcielibyśmy i również tutaj rozmawiamy z gminami i
naprawdę dobrze, coraz lepiej ta współpraca z wójtami nam się układa a czasami
nawet można powiedzieć, że rozumiemy się bez słów z niektórymi i z Miastem
również rozmowy są poprawne dotyczące wszystkich rzeczy, więc myślę, że... a
w ramach procedury no wiadomo, jak jest robiona strategia odbywają się
konsultacje, wszelkie czynniki społeczne, każdy może się wypowiedzieć, także to
będzie wszystko otwarte, niczego chować nie będziemy, natomiast pamiętajmy o
jednym, strategia to dokumenty papierowe, życie czasem płata różne figle.
Radny Jacek Chudy; Dziękuję Panie Starosto za te słowa, natomiast chciałem
zwrócić uwagę, że oprócz Urzędu Marszałkowskiego dobrze by było, żebyście
popracowali z Katedrą Zarządzania Młastem/Regionem Uniwersytetu Łódzkiego
na Wydziale Zarządzania, tam są specjaliści naukowcy, pewnie dużo
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podpowiedzą, bo zajmują się właśnie takimi strategiami, także polecam, profesor
Stawasz, można w każdej chwili porozmawiać i zdobyć szerszą wiedzę na ten
temat. Dziękuję.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękujemy Panie Radny za tą sugestię,
na pewno tutaj będziemy też z ekspertami chcieli na ten temat porozmawiać i tak,
jak Pan Waldemar Radny Krajewski zadał pytanie, to na pewno również radni,
jeżeli będą mieli jakieś sugestie to będą mogli je wprowadzać. Natomiast tak, jak
Pan Starosta tu przekazał, podstawą tu jest to, jaki będzie miało plan
województwo i tutaj na pewno to w głównej mierze będzie musiało się w związku
z tym wpisać, też nasz powiat pod kątem czy do tego Centralnego Portu
Komunikacyjnego czy też tych szybkich kolei, więc no tutaj na pewno
województwo musi nadać tok. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Ja tylko ad vocem, bo nie
usłyszałem odpowiedzi, czy już mamy wybranego oferenta, tak to powiem, w
sprawie opracowania tej Strategii czy nie?

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Nie, jeszcze nie. To jest świeża sprawa.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
Zarządu?

Radny Krystian Cipiński: Ja odnośnie planowanej Strategii. Cieszę się, że
wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że nie było głosów przeciwnych, żeby prace
nad Strategią powierzać ekspertom, żeby angażować w to też środowisko
akademickie. To jest bardzo istotne takie spojrzenie z zewnątrz, to jest coś, czego
my będąc już wewnątrz nigdy nie doświadczymy. Eksperci muszą takimi
dokumentami pracować i bardzo budujące jest to, że Zarząd to zrozumiał i że są
również głosy radnych, które to popierają. Zupełnie inaczej było ostatnio w
mieście, gdzie trudno wytłumaczyć, że to jest dokument, nad którym powinno się
pracować interdyscyplinamie i wielopoziomowo. Jednocześnie też chciałbym
zaznaczyć, bo była mowa też o Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, że
taka strategia została już przyjęta. Ona obejmuje okres do 2030 roku i już można
ją sobie podglądać, jest opracowana fantastycznie i już można się inspirować,
także jak tylko będziemy mieli ten dokument już do wglądu czy też do korekty ze
strony Rady Powiatu to właśnie powinniśmy zacząć od tego, żeby tą Strategię
Województwa Łódzkiego sobie przyswajać. Gratuluję Zarządowi, że podejmuje
działania w tym kiemnku. Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
Zarządu? Nie widzę.

Ad.pkt 17
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Sprawozdanie Przewodniczącego Rady
z działalności w okresie między sesjami.

Powiatu Łowickiego

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 3 czerwca uczestniczyłem w
obchodach uroczystości Świąt Bożego Ciała, 10 czerwca w Starostwie
Powiatowym brałem udział w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Łowicz
protestującymi przeciwko budowie obwodnicy, 25 czerwca brałem udział w Sesji
Młodzieżowej Rady Powiatu, 28 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Dziękuję.

Radny Krzysztof Górski: Szanowny Panie Przewodniczący, Drogi Marku, nie
chciałem zabierać głosu w pkt 3, gdzie radni tzw. opozycyjni czynili pewne uwagi
i powiem tak, ja ucieszyłem się jak 2,5 roku zostałeś Przewodniczącym naszej
Rady, myślę, dyrektor szkoły, wykształcony, będzie fajnie i dobrze. Natomiast od
jakiegoś czasu no niestety muszę przyznać z bólem serca, że jesteś
Przewodniczącym tylko jednej opcji. To, że moich głosów czy prób zabierania
głosów, bo się nie zauważa, podobno tak widać na ekranie, niech będzie. To, że
inicjatywy klubu radnych opozycyjnych nie są brane pod uwagę - no tmdno, ja
bym czasami z nimi porozmawiał, bo nie wszystkie inicjatywy są aż tak
beznadziejnie ghipie. Uważam, że należy ze sobą rozmawiać, bo to daje efekty.
Nie dalej jak w piątek na Komisji dowiedziałem się, że radnemu nie wolno
zadawać pytań - też dobrze. Natomiast przyznam się szczerze, że miałem w ogóle
nie zabierać głosu, ale to, że dzisiaj mamy zdalną sesję to gdy o tym się
dowiedziałem to mało paznokci nie pogryzłem, bo powiem szczerze, w zeszłym
tygodniu, na tej sali obrad, na której prowadzimy nasze sesje odbywa się
spotkanie kilkudziesięciu ludzi, razem z Panem Marszałkiem i jest w porządku a
my nie możemy sesji normalnej, absolutoryjnej sesji prowadzić. Przyznam się
szczerze, że jak się o tym dowiedziałem to obdzwoniłem kilka powiatów,
obdzwoniłem nasze zaprzyjaźnione powiaty, wiem że w mieście sesje odbywają
się normalnie a my nie możemy. Widać jak ta sesja wygląda, jak się męczymy z
połączeniem, jak się szarpiemy, trwa to dwa razy dhiżej niż myślę wtedy, kiedy
sesja byłaby normalna i dlatego proszę, nie chciałbym, żebyś przyjmował tą
uwagę, jako złośliwą, ale dobrze byłoby czasami z niektórymi porozmawiać a
mam nadzieję, że w lipcu, gdy będzie przerwa to od sierpnia rzeczywiście
spotkamy się już na sesjach, chyba że coś się znowu złego stanie. Dzisiaj była
okazja normalnie się spotkać, no niestety nie doczekaliśmy się tego, dlatego
dobrze byłoby czasami może porozmawiać, przyjąć uwagi, bo nie wszystko jest
chyba tak, jak powinno. Trochę my, jako radni opozycyjni czujemy się tacy
pozbawieni możliwości czynnego udziału, brania udziału w niektórych
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inicjatywach i wydaję mi się, że dobrze byłoby wrócić do takiej sytuacji, że
radnych zaprasza się na różnego rodzaju uroczystości, że gdzieś bywamy razem,
bo trochę nas to boli. Mówię, nie mówię tego złośliwie, naprawdę, podpowiadam,
bo wydaję mi się, że trochę przez te dziwności i podziały polityczne, trochę
zatraciliśmy tą jedność Rady i proszę, żeby... zostało nam jeszcze pół kadencji,
proszę o to, żeby zrobić wszystko, żeby ta jedność Rady była widoczna. Dziękuję
bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy ktoś chciałby się
odnieść do wypowiedzi Radnego Krzysztofa Górskiego?

Radny Krystian Cipiński: Ja może niespecjalnie chcę się do wypowiedzi Pana
Górskiego odnieść, chociaż popieram ją w 100%, ja o tym mówiłem już
niejednokrotnie, nawet dziś stanowimy kolektyw, więc powinniśmy się
dogadywać, jestem zwolennikiem dialogu. Ale chciałbym zapytać Panie
Przewodniczący o posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Właściwie to nie
odnotowałem nic w internecie, czy, choć wcale nie ma też takiego obowiązku,
żeby w intemecie o wszystkim informować, ale jako, że jestem żywo
zainteresowany tym tematem, czy można coś zdradzić co tam młodzież planuje,
czy ma już jakąś wizję działań na trochę odblokowane te możliwości
okołopandemiczne i najważniejsze - czy możemy otrzymywać informacje o
takich sesjach, bo nie ukrywam, że sam z chęcią bym na taką sesję się wybrał,
porozmawiał, posłuchał jak bardzo dojrzała jest młodzież w Radzie Powiatu, jakie
ma plany, także jeżeli byłaby możliwość, żeby przekazywać zaproszenia radnym
to myślę, że może nie tylko ja bym z takiego zaproszenia skorzystał.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę,
jestem koordynatorem wraz z Panem Markiem i Panem Aleksandrem, Pan
Krystian zadał pytanie co do Rady Miejskiej - co do Rady Miejskiej nie mamy
informacji, ale jeżeli chodzi o Radę Powiatu to odbyła się sesja, została wybrana
nowa Pani Wiceprzewodnicząca, no i tak naprawdę w tym momencie, jeżeli
pandemia pozwoli zacznie się normalna praca. Wcześniej tak naprawdę były dość
duże problemy, wszyscy je widzieliśmy, Młodzieżowa Rada w ostatnim czasie
jak zauważyliśmy i tak wykazała się jakimiś tam inicjatywami, które były
możliwe, czyli sprzątanie terenu na Guźni czy też włącza się teraz w inne akcje,
też promocji, będzie takie porozumienie, żeby włączać się w akcje, wzięli udział
w Bożym Ciele, więc no wydaje mi się, wydaje to się również innym
koordynatorom, rozmawiałem ostatnio z Panem Markiem, że w tym momencie,
jeżeli pandemia pozwoli to Młodzieżowa Rada zacznie już normalnie pracować,
natomiast na okres jesienny będą przygotowane nowe wybory i tutaj też
rozmawialiśmy z dyrekcją, aby zmotywowała młodzież, aby młodzież, która
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będzie w Młodzieżowej Radzie była jak najbardziej dyspozycyjna i chętna do
działania, więc no tutaj tak naprawdę nowa władza w Młodzieżowej Radzie
będzie wybrana w okresie jesiennym, teraz w okresie wakacyjnym będzie
Młodzieżowa Rada zaangażowana w akcję razem z Centmm Promocji, już teraz
jest to widoczne, natomiast jeżeli chodzi o tutaj jakieś inne sprawy, jeżeli Pan
Radny będzie chciał to na pewno te informacje będziemy przekazywać
Młodzieżowej Radzie a Młodzieżowa Rada w formie pisemnej będzie mogła
odpowiedzieć. Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Ja zanim oddam Panu
Krystianowi głos to jedna rzecz wymaga dopowiedzenia a mianowicie nie ma
żadnych przeszkód, żeby Radny był informowany o posiedzeniu Powiatowej
Rady Młodzieży, więc tutaj każde takie posiedzenie, taka informacja powinna być
przekazywana. Powiem tak, że robi to Przewodnicząca Rady Młodzieżowej, w
związku z tym zwrócimy się z taką prośbą do Przewodniczącej, żeby
każdorazowo informowała radnych o posiedzeniu, o sesji Powiatowej Rady
Młodzieży. Myślę, że to jest takie dopowiedzenie do tego, co powiedział Pan
Starosta.

Radny Krystian Cipiński: Ja faktycznie się przejęzyczyłem, powiedziałem
Młodzieżowa Rada Miejska a to dlatego, że Młodzieżowa Rada Miejska jest
głęboko zakorzeniona w moim sercu, więc pewnie stąd to się wyrwało,
oczywiście chodziło o Młodzieżową Radę Powiatową. Ja myślę Panie Starosto,
że nie ma sensu tak bardzo formalizować pracy Młodzieżowych Radnych, żeby
wymieniać się pismami, także tutaj ten kiemnek, który wskazał Pan
Przewodniczący jest jak najbardziej okej. Jeżeli byłaby możliwość, żeby
przekazywać informacje o posiedzeniach i spotkaniach to bardzo chętnie byśmy
się jako starsi radni zaangażowali, może coś podpowiedzieli i myślę, że to by
mogło być tylko z korzyścią dla młodzieży, także bardzo dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania
dotyczące punktu dotyczącego sprawozdania Przewodniczącego z działalności w
okresie między sesjami? Jedno zdanie tylko, pozwólcie Państwo, że ja nie będę
się wypowiadał na temat tego stanowiska, które przedstawił Pan Radny Krzysztof
Górski, ponieważ uważam, że każdy z radnych ma prawo do oceny
przewodniczącego, jak on wykonuje swoje obowiązki i myślę, że to jest
najważniejsze, każdy z Państwa ma prawo i bardzo proszę o wypowiadanie się
odnośnie mojej pracy, bo przecież po to ten punkt jest - sprawozdanie
przewodniczącego, w którym mieszczą się również takie kwestie jak ocena jego
pracy, natomiast pozwólcie Państwo, że ja będę starał się do tego podchodzić w
ten sposób, że każdy przedstawia swoją opinię a ja ją przyjmuję do wiadomości,
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bo tak uważam, że powinno być i z tego jakieś się powinno wyciągnąć wnioski.
Natomiast taka forma nie wynika z tego, żeja... ja po prostu każdemu pozwalam,
żeby każdy sobie wypowiadał zdanie, bo ma do tego pełne prawo, dotyczące
pracy tego, jak Przewodniczący Rady wykonuje swoje obowiązki.

Radny Krystian Cipiński: Zęby zrównoważyć trochę opinię i podnieść Pana na
duchu to chciałbym powiedzieć, że nieprzerwalnie uważam, że Pan jest dobrym
Przewodniczącym, bardzo dobrym Przewodniczącym i bardzo dobrze Pan
prowadzi obrady, także ja tutaj Panu mocno kibicuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
jakiekolwiek uwagi? Jeżeli nie ma to przechodzimy do punktu 18.

Ad.pkt 18

Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja myślałem właśnie, że to w sprawach
różnych, bo ja mam właściwie, chciałem się odnieść do kilku tematów
pomszonych wcześniej, Pan Krystian mnie uprzedził, ale też pamiętałem, że
właśnie Pan Krystian chwalił Pana Marka, więc no też uważam, że Pan Marek
jest dobrym Przewodniczącym, bo naprawdę czasami te opowieści, które
zaczynają się w Łowiczu a kończą na Syberii to po prostu no moglibyśmy se
darować, bo szkoda czasu. Chciałem powiedzieć odnośnie rad. No to bliski sercu
Panie Krzysztofie radnym Pańskiego klubu Powiat Zgierski miał 25 czerwca sesję
zdalną, na przykład. Chciałem też odnieść się... Sejmik Województwa też miał
sesję zdalną ostatnio, ale najważniejsze chciałem się, bo to było bardzo
krzywdzące dla nas, co Pan powiedział odnośnie konkursów, dlatego mam tu
zestawienie, które odczytam: Dom Pomocy Społecznej w Borówku, 2019,
konkurs, wygrywa Dyrektor Marek Dziedziela, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, 2019, konkurs, Pani Małgorzata Wagner, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, 2020, konkurs, Pan Marcin Pluta wygrywa konkurs, Centrum Usług
Wspólnych, konkurs, wygrywa Pan Mirosław Kret w 2020, ZOZ w 2019,
konkurs, wygrywa Pani Urszula Kapusta - Tymoshchuk. Jednostki kultury i tutaj
może Pan mieć rację, że to bez konkursu, ale prawo nam absolutnie na to
pozwalało. A, jeszcze jedno zdarzenie, więc najpierw Pani Ada Kaczor, okej,
rozumiem w tym przypadku Pańskie słowa, ale to jest jeden przypadek, po czym
nie ma Pani Ady Kaczor, robimy konkurs, nikt się nie zgłasza, więc to jest jakby
sytuacja taka, że no nikt się nie zgłasza. Pan Tomasz Dróżka pełnił obowiązki,
bez konkursu Jacek Wiśniewski. To nie jest polityczna nominacja, to od razu
mówię. Kolejna rzecz to Muzeum w Łowiczu również bez konkursu i absolutnie
nie polityczna też nominacja, więc tak w jednostkach. W samym powiecie były
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konkursy na Sekretarza dwa, Pan Marcin Pluta i Pani Agata Tracz, awans
wewnętrzny pracownika KZJ Pani Ilona Wężowska, awans wewnętrzny
pracownika zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych Zbigniew
Liberski, konkurs w Wydziale Geodezji - Pan Kantorski jest dyrektorem i jeśli
idzie o Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności również
awans wewnętrzny, to jest bardzo powszechna forma mianowania na
najwyższego urzędnika czy dyrektora czy pracownika w jednostce samorządu
terytorialnego. No i szkoły: 7 lutego 2019 r. - konkurs w ZSP Nr 3 - bez
rozstrzygnięcia, dlatego szukaliśmy dyrektora i bez konkursu Pan Dyrektor Baleja
został 15 kwietnia 2019 r., „Czwórka" - pierwszy konkurs 25 czerwca, bez
rozstrzygnięcia, nie wyłoniono kandydata, powtórzony konkurs 30 lipca, konkurs
wygrała Pani Małgorzata Zielińska. ZSP Nr l - na rok wedhig tamtych przepisów
covidowych Pan Dariusz Zywicki miał przedłużony, teraz wrócił konkurs i Pan
Dyrektor Zywicki jako jedyny kandydat wygrał ten konkurs. Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii - konkurs, gdzie kandydat został wyłoniony, ale
zrezygnował 19 lutego 2021 r., 27 kwietnia konkurs bez rozstrzygnięcia, no i bez
konkursu teraz po negocjacjach Pani Izabeli Kubiak żeśmy dali. Także Panie
Krzysztofie, krzywdząco Pan to zrobił, naprawdę.
Radny Krzysztof Górski: W każdej prawdzie są prawdy i półprawdy. Zgadza
się, przeczytał Pan listę ludzi wybranych, ja wiem, domyślam się, bo nikt się nie
sztafiruje, że jest z jakiejś opcji, jak to jest powoływane. Przed konkursem
odnośnie Pani Wagner ostrzegałem, przeczytałem 13 zarzutów karnych i była
wybrana, dlatego nie wracajmy do tego tematu, może ma Pan rację, Panie
Starosto, nie będę ruszał.. . Tak to jest. Ja rozumiem, że trzeba bronić swoich racji
i ja mam może inną wiedzę, powiedziałem to szczerze i wcale tego się nie
wstydzę, bo wiem jak to się układa, natomiast no to, że jestem radnym, który
mówi czasami rzeczy, z którymi nie wszyscy się zgadzają to trudno, taki jestem,
jestem sam i mam jakąś swoją wiedzę, tmdno. Stało się, możemy mieć do siebie
pretensje, ja uważam, że nie wszystko jest w porządku, ale niech tak będzie.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzej czak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne
wnioski i sprawy różne?

Radny Aleksander Frankiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
odnośnie Pani Dyrektor poprzedniej PCPR-u, akurat na komisjach jak
pracowaliśmy - na wielki plus, sporo dobrego tam wniosła, sporo dobrego
zrobiła, bardzo dużo. Wcześniej może były różne sytuacje, ale u nas praca Pani
Dyrektor była znacząca i bardzo ważna. To, co teraz się tam dokonuje to jest
pokłosie poniekąd tego, co uczyniła Pani Dyrektor wcześniej w swojej pracy. Ja
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ze swojej strony, bo Pan Starosta też uszczegółowił sprawy związane z
powołaniem dyrektorów, sprawy komisyjne, no ja też muszę jedną rzecz
uszczegółowić, bo jak mówiłem o tych bieżących metrach dróg to jakimś
dziwnym trafem, teraz jeszcze przeglądając zgubiłem jedną drogę, która w tym
roku będzie budowana między Kompiną a Zabostowem, tj. 1762 m, to trzeba
podzielić na Gminę Łowicz i Nieborów. To tylko doszczegóławiam, żeby potem
też ktoś nie mówił, że tamtego odcinka gdzieś nie uwzględniłem. Uciekło mi to,
ta informacja, nie wiem dlaczego, teraz spojrzałem, więc to też poprawiam, że
jeszcze te 1762 m bieżące drogi jest na terenie dwóch gmin, będą realizowane te
drogi przebudowy w 2021 r. Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne
wnioski i sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca RPŁ Beata Sawicka: Ja chciałam wrócić do kwestii
podziału środków zewnętrznych. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że otrzymują
je dwaj wójtowie. Ja mieszkam w Gminie Nieborów i uważam, że Wójt Gminy
Nieborów jest żywym przykładem tego, ile pozyskał środków zewnętrznych na
bardzo ambitne i potrzebne inwestycje, za co bardzo dziękujemy Panu Wójtowi i
całej Radzie Gminy Nieborów. Dziękuję również Panu Staroście oraz Zarządowi
za ogrom pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Łowickiego a Pan, Panie
Przewodniczący posiada wielką klasę i ogromną cierpliwość. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
wolne wnioski i sprawy różne?

Radny Krzysztof Górski: Ja tylko, skoro już jestem najgorszy radny to
chciałbym coś dobrego na koniec. Chciałbym podziękować Panu Staroście
Malczykowi za poniedziałkowe spotkanie z kolejarzami i poinformować, nie
wiem jak będzie z terminami, które ustaliliśmy, ale poinformować, że wczoraj
cały dzień pracował sprzęt i jest zrobiona podbudowa pod ulicę, o którą tak
walczyliśmy. Dziękuję bardzo.

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dziękuję Panie Krzysztofie.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, to może nie wolne wnioski, ale tak,
jesteśmy członkami poszczególnych komisji i to, co Krzysztof Górski przed
chwilą powiedział: na Komisji Gospodarczej było zapytanie o zmiany w
budżecie, chcę konkretnie powiedzieć, no Pani Przewodnicząca powiedziała, że
to są zmiany budżetowe to do Komisji Budżetowej, na Komisji Gospodarczej
sobie tym głowy nie zawracajmy. Nie, tak nie może być. Ja wnioskuje, żeby każda
komisja, czy to będzie Budżetowa czy Zdrowia, zmiany budżetowe muszą być
omawiane. To są bardzo ważne rzeczy, tak jak teraz ostatnio się działo. No nie
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może tak być, że ja będąc w Komisji Gospodarczej nie będę pytał o zmiany, które
będą w budżecie na najbliższej sesji. A kiedy ja mam się tego dowiedzieć? Także
chciałbym, na pewno zawsze któryś z członków Zarządu na komisji, na musi być
to Pani Skarbnik, ale uważam, że oblige zmiany budżetowe w każdej, nie tylko
Budżetowej Komisji muszą być omawiane. Nie może być takich
niesympatycznych sytuacji jak ostatnio, Pan Krzysztof Górski został skarcony po
łapkach, powiedział nie, to nie jest Komisja Budżetowa, o tym rozmawiać nie
będziemy. Tak nie może być.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja do końca się nie zgodzę. Tak jak już
powtórzę to trzeci raz, my możemy rozmawiać w Urzeczu a skończyć w Irkucku.
No jakieś granice sobie sami, jakiejś samodyscypliny naprowadzajmy, że
będziemy wszędzie rozmawiać o wszystkim. Ja rozumiem, że niektórzy czują się
kompetentni do tego, żeby rozmawiać o wszystkim, bo się na wszystkim znają,
no ale myślę, że jednak większość no ma jakieś tam swoje tematy i dlatego
zapisuje się do tych komisji, w których jest. To jest jakby jedna sprawa. Ja jeszcze
zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, odnieść się do tych zarzutów, które
tutaj Radny Krystian Cipiński czy Radny Krzysztof Górski a szczególnie Radny
Krzysztof Górski. Panie Krzysztofie, drzwi mojego gabinetu są otwarte. W każdej
chwili można przyjść i możemy w spokoju, bez tych wycieczek, które tutaj na
sesji czyni, no nie mówmy o nieobecnych, że właśnie czepianie się jakichś tam
słówek i gadanie o Dworczyku czy o Warszawie czy o czymkolwiek. No to ja w
takich warunkach to nie będę rozmawiał o żadnych inicjatywach, bo to się mija z
celem, bo to tylko ktoś chce się popisać, nie wiem c2ym nawet. Także ja
zapraszam, jak są jakieś pomysły usiądziemy, porozmawiamy, bez, że tak
powiem widzów i myślę, że to takie rozmowy lubię najbardziej, bo one są
najbardziej konstruktywne. Ja przecież myślę Krzysiek, mówię do Radnego
Górskiego, przecież wiesz, że czy przyszedłeś z czymś tam to był temat
załatwiany, natomiast tutaj to jest takie właśnie szarpanie się i denerwowanie
wzajemne, no to jest bez sensu. I nie do końca jest tak, że my nie realizujemy
jakichś tam rzeczy. Naprawdę zapraszam na spokojnie, znajdzie się czas, myślę,
że u każdego i można tą godzinę poświęcić, żeby omówić jakiś pomysł, nawet w
szerszym kontekście, bo najlepsze są pomysły, my zaczęliśmy rozmowę o
strategii. Zęby każde działanie służyło jakiejś większej całości, bo tak naprawdę
ja nie wiem często jakie cele są tych zapytań czy. .. Myślę, że gdybyśmy usiedli i
dłużej ze sobą porozmawiali, sprawy te wszystkie byłyby łatwiejsze. Dziękuję
bardzo.

Radny Krzysztof Górski: Postaram się nie zabierać głosu na sesjach, będziemy
rozmawiać w 4 oczy.
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Radny Krystian Cipiński: Panie Starosto, proszę mnie w takim razie wpisać do
kalendarza, bo ja z chęcią przyjdę i porozmawiam, kilka tematów jest takich, które
zostały odrzucone pisemnie, więc może uda nam się załatwić to na drodze face to
face.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czyli mamy tutaj już
porozumienie.

Radna Barbara Kotodziejczyk: Szanowni Radni, ja może to już tak na koniec,
pewnie jestem ostatnią radną, ale chcę się odnieść do głosowania nad wotum
zaufania dla Zarządu i absolutorium. Tak się przysłuchiwałam całej tej sytuacji i
radni tutaj sugerowali, że sam Raport jest dobry, przejrzysty i co do tego raportu
nie mają zarzutów, wątpliwości i uwag. Ale co, ten Raport wykonywali ludzie
czy, no może brzydko powiem gapy? Bo ja czegoś tutaj tak no nie bardzo
rozumiem, bo Raport okej, ale osoby, które tworzyły czy pracowały nad tym
raportem no to już nie do końca i no co, to znaczy, że Raport jest w porządku, ale
to osoby się co niektórym radnym nie podobają. No bo co, twarz nie taką mają,
ubranie czy no nie tak się zachowują? No bo ja tego nie rozumiem słuchajcie no.
Powiedzmy prosto otwarcie, że no opozycji nie wypadało zagłosować „za", taka
jest prawda, no ja tak przynajmniej uważam, naprawdę. To jest jedna sprawa. A
druga - bardzo miło jest słyszeć od radnych jak to w poprzedniej kadencji
odbywały się głosowania. To przynajmniej ja, jako radna pierwszej kadencji no
to wysłuchałam tego, no bo do końca nie wiedziałam jak to te głosowania
wyglądają, ale dziś usłyszałam i przekonałam się jak to faktycznie było. I jeszcze
Panie Krzysztofie Górski, może powiem to wprost do Pana, bo no Pan tutaj zabrał
głos w sprawie tego, że nie są udzielane opozycji głosy. No wcale to nie jest
prawdą, bo tak jak ja jestem przecież na sesji, zawsze jestem, słucham i
obserwuję, to chyba to do końca nie jest prawdą, że opozycja nie otrzymuje głosu,
bo naprawdę, kiedy tylko opozycja prosi o głos to zawsze głos ma udzielony, więc
no to wcale tak nie wygląda. Wy to sami sobie przypisujecie, że tak jest, ale
naprawdę Panie Krzysztofie nie jest to prawdą. Dziękuję bardzo.
Radny Krzysztof Górski; Po takiej wypowiedzi to ja myślę, że najlepiej by było,
żeby wszyscy radni opozycyjni zrezygnowali w pracy w Radzie. Dziękuję.
Radna Barbara Kolodziejczyk: Ja może odpowiem, ale naprawdę jest to
prawda, naprawdę.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Ja ad vocem. Panie Krzyśku, zawsze gorszy
pieniądz wypiera lepszy, to my nie chcemy.
Radny Krystian Cipiński: Ja tylko chciałbym Pani Basi, do której mam ogromną
sympatię powiedzieć, że to nasze głosowanie, wstrzymywanie się bądź... to
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znaczy ja chcę w swoim imieniu, to wstrzymywanie się nie było podyktowane
tym, jak ten Raport został przygotowany czy jak wyglądała praca Zarządu, bo o
tym powiedzieliśmy jasno, że to nam się podobało. Chodziło po prostu o ten brak
współpracy z niektórymi radnymi, no bo głosując za Raportem wyrażamy swoją
opinię odnośnie wotum zaufania a tutaj to zaufanie było gdzieś nie do końca
powiedzmy takie, jak powinno być, ale mam nadzieję, że w przyszłości, bo
przecież już głosowałem za wotum zaufania, że będę miał znów okazję
zagłosować „za" i oby to wszystko do tego zmierzało, oby ta współpraca układała
się nam jak najlepiej.

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowni radni, jesteśmy
po to, żeby zadawać pytania, pytać się itd., ale ja nieraz jak przysłuchuję się
niektórym wątkom to według mnie jest tak, że niektóre sesje będą to coraz
bardziej takie dziwne, bo już jest półmetek tej kadencji, zaczyna się niedługo już
kampania będzie i większość takich pytań dziwnych to mi się wydaję, że to nie
jest merytorycznie do różnych tu problemów, tylko po prostu według mnie
zaczyna się kampania. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze wolne
wnioski i sprawy różne? Nie widzę. Ponieważ jest to nasza ostatnia sesja przed
wakacjami, udajemy się na zasłużony odpoczynek, życzę wszystkim, żeby udało
się właśnie odpocząć, żeby każdy znalazł tą chwilę na to, żeby zapomnieć o takich
bieżących problemach i żeby no nabierał sił w kolejnych miesiącach, udawało mu
się realizować to, co sobie zaplanuje, ale zawsze do tego jest potrzebny
odpoczynek, tego wszystkim Państwu życzę. Udanego, spokojnego, zdrowego
odpoczynku życzę.
Ad.pkt 19

Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXXVIII Sesji
Rady Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus-Miterka Przewodniczący RPŁ

/-/ Marek Jędrzej czak
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