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WYCIĄG Z KOMISJI REWIZYJNEJ

Radny Michał Sliwiński -ja mam pytanie, tylko może nie do Pani Skarbnik, chociaż to też w pewnym sensie jest
powiązane z budżetem, a wiemy że na razie dyskutujemy nad tym i pewnie dzisiaj tej odpowiedzi nie uzyskam.
Wiemy z budżetu, że subwencja którą otrzymaliśmy delikatnie mówiąc jest skąpa i co się z tym wiąże, mam takie
pytanie do Zarządu Powiatu jaki mieliśmy stosunek dzieci pozyskanych do szkół średnich względem dzieci które
ukończyły 8 klasy u nas w placówkach w naszych szkół powiatowych. Czy pozyskaliśmy więcej dzieci z zewnątrz, czy
udało nam się tak jak to było w poprzednich latach. Czy teraz wypadliśmy na minus. Nie bez przyczyny pytam, bo to
jest takie pytanie wiążące się z tym co się dzieje w Domu Pomocy Społecznej, że nie mamy pełnej obsady, czy w
Ośrodku w Kiernozi. A to są koszty stałe, które ponosimy, a tak naprawdę tych wpływów nie ma. l ile dzieci w
przyszłym roku skończy w powiecie łowickim 8 klasę i ile odejdzie ze średnich szkół.

-Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk - przepraszam za to spóźnienie, ale dopiero wróciliśmy z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam podpisywaliśmy umowę na termomodernizację Blichu i
jeszcze byłem w Powiatowym Zarządzie Dróg. Jeżeli chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi, to
wczoraj była również rozmowa na Komisji Rozwoju Gospodarczego. Przedstawiłem tam też z jakiego powodu
wyniknęły tam problemy, natomiast dzisiaj chyba nie ma potrzeby żebym o tym wszystkim opowiadał po raz kolejny.
Do środy, czy też do wtorku Pani Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami przygotuje ten materiał. Jak
to wyglądało od tego pułapu najwyższego w 20219 czy 2018 roku, całą statystykę.

Radny Michał Śliwiński - tylko ostatni rok.
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Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tytko dla wymienionego
w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej
adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej
odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie
używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu znajdują się
na tutaj>.
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