
Radny Michał Sliwiński - mamy zestawienie tak naprawdę za 2021 rok, a byłby
problem żebyśmy dostali porównując poprzedni rok i ten rok który oceniamy.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa - taki materiał otrzymujecie
Państwo od trzech lat.

Radny Michał Sliwiński - ok, rozumiem. W poprzednich kadencjach takie
zestawienie było porównawcze pr2ygotowywane. Czy byłby teraz problem, bo
pewnie macie gdzieś takie dane.

Przewodniczący Komisji Waldeniar Krajewski - Panu Radnemu chodzi o to,
żeby to było w wersji porównawczej bieżący rok i rok poprzedni.

Radny IVtichat Sliwiński - dla dwóch samochodów skoda superb i kła. Za 2021
rok i za 2020. Wtedy porównamy.

Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski - będzie to problem jeśli
byśmy to rozszerzyli. Jeśli mówimy o tych dwóch samochodach, to porównajmy
to jeszcze z ostatnią kadencją.

Radny Michał Sliwiński - bardzo proszę. Nie chciałem tam obciążać Pani
Dyrektor.

Przewodniczący Komisji Waldemar Krajewski - na następną komisję
poproszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękujemy.
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