
 
 

 

 

 

 

  PROJEKT 

 
 

Protokół Nr XXVIII/2021 

 

 

z obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji VI kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie, 

która odbyła się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 1100 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

 

 

Tematyka Sesji: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sochaczewskiego; 

b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021. 

4. Zakończenie obrad. 
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Protokół Nr XXVIII/2021 

 

z obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji VI kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie, 

która odbyła się w dniu 7 grudnia 2021r. o godz. 1100 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

 

W posiedzeniu XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się 

w dniu 7.12.2021r. udział wzięli: 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania 

uchwał. Podczas otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 20 Radnych. W trakcie obrad do 

posiedzenia dołączył Radny Robert Gajda. 

 

Lista obecności Radnych w załączeniu - Załącznik Nr 1. 

 

Zaproszeni goście: 

Starosta Sochaczewski       Jolanta Gonta 

Wicestarosta Sochaczewski       Tadeusz Głuchowski 

Sekretarz Powiatu                                                                               Michał Orzeszek  

Skarbnik Powiatu        Teresa Pawelak 

Radca Prawny        Paweł Drewniak 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu     Sylwia Seklecka 

  

  

Ad. pkt 1 Otwarcie obrad 

 

                    Otwarcia obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie 

dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski stwierdzając "Otwieram 

obrady XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski powiedział, „Witam Panie i Panów 

Radnych. Witam Panią Starostę Jolanta Gontę. Witam Pana Wicestarostę Tadeusza 

Głuchowskiego, Pana Sekretarza Powiatu Michała Orzeszka, Panią Skarbnik Powiatu Teresę 

Pawelak, Pana mecenasa Pawła Drewniaka wiem, że jest już u nas w biurze także będzie na łączu, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba. Witam wszystkich dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, 

jednostek organizacyjnych. Witam wszystkie służby. Witam przede wszystkim mieszkańców 

Sochaczewa na zdalnej w tej chwili sesji Rady Powiatu w Sochaczewie. Proszę Państwa ze 

względu na Covid sesja musi odbywać się zdalnie. Panie i Panowie Radni dostali program, dostali 

materiały. Czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę. Nie widzę. Bardzo proszę Pani Aniu 

rozpoczynamy głosowanie. Przyjęcie porządku obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji bardzo 

proszę.” 
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Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie porządku obrad XXVIII 

nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie: 

W trakcie głosowania obecnych było 20 Radnych.  

"Za"                              głosowało     20 Radnych 

"Przeciw"                                               0 Radnych 

"Wstrzymało się"                                  0 Radnych 

Porządek obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 

20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.  
 

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie na XXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w sprawie przyjęcia porządku obrad w załączeniu – 

Załącznik Nr 2. 

 

Porządek obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sochaczewskiego; 

b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Na podstawie listy obecności 

stwierdzam, iż w sesji udział bierze w tej chwili 20 Radnych a będzie brało, jeżeli Pan Robert 

Gajda dołączy 21 Radnych. Nie ma nikogo nieobecnego. Stwierdzam, że jest kworum do 

podejmowania decyzji. Wszystkie uchwały są prawomocne.”  

 

Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie a zatem 

obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane 

uchwały.  

 

 

Ad. pkt 3a) i 3b)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2021 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Bardzo proszę przychodzimy do 

punktu trzeciego rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
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wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sochaczewskiego i zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021. Bardzo bym prosił, żeby najpierw głos zabrała Pani 

Starosta z racji tego, że Zarząd Powiatu był wnioskodawcą zwołania tej nadzwyczajnej sesji. 

Bardzo prosimy Pani Starosto o przedstawienie tych uchwał.” 

 

Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 

Szanowni Państwo poprosiliśmy jako Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Państwa Radnych 

o wzięcie udziału w nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Cieszę się bardzo, że ta pierwsza w tej 

kadencji nadzwyczajna sesja Rady Powiatu jest poświęcona bardzo miłemu i ważnemu 

wydarzeniu dla naszej społeczności, a konkretnie chodzi o kolejne wsparcie dla naszego szpitala. 

Dzisiaj będziecie Państwo głosowali wprowadzenie do naszego budżetu powiatowego 

z przeznaczeniem dla szpitala kwoty niebagatelnej, bo 2.128.000zł. Jest to tak zwana rezerwa 

ogólna budżetowa, które to środki z tej rezerwy otrzymaliśmy na podstawie zarządzenia numer 

306 Prezesa Rady Ministrów. Przypomnę Państwu, że jest to tak zwana potocznie „Rezerwa 

Premiera”. Ta rezerwa przeznaczona, te środki na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Sochaczewskim. Moduł II za tą nazwą kryje się przede wszystkim wyposażenie bloku 

operacyjnego. Szanowni Państwo rezerwa funkcjonuje w taki sposób, że środki muszą być 

rozliczone wydane do końca roku. Stąd też od razu po otrzymaniu tego zarządzenia Prezesa Rady 

Ministrów postanowiliśmy te środki wprowadzić tak aby szpital mógł nam te pieniążki 

wydatkować i rozliczyć tą rezerwę. Proszę Państwa to jest kolejna kwota, która dotyczy właśnie 

tego projektu. Przypomnę 1.200.000zł otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Teraz kilka dni temu otrzymaliśmy czek, symboliczny czek na 4.000.000zł od 

województwa mazowieckiego, od sejmiku województwa mazowieckiego. Czyli mówiąc tak 

w skrócie są to kolejne środki, które mają posłużyć zarówno rozbudowie bloku operacyjnego jak 

i wyposażenia. Konkretnie ta rezerwa od Prezesa Rady Ministrów to jest właśnie przeznaczona na 

wyposażenie. Chciałam tutaj jeszcze poinformować, że to jest rezerwa, którą musimy uzupełnić 

o wkład własny. Na wcześniejszych już sesjach 500.000zł zostało przeznaczone z budżetu Powiatu 

Sochaczewskiego. To są nasze środki na domknięcie tego projektu. Dzisiaj stajemy przed miłą 

koniecznością jak najszybszego przyjęcia tych środków do naszego budżetu tak aby szpital mógł 

te środki do końca roku wydatkować. Chciałam Państwu powiedzieć, że oczekując na 

rozstrzygnięcie tego czy otrzymamy tą rezerwę prowadziliśmy wspólnie ze szpitalem intensywne 

działania i dzisiaj już muszę Państwu powiedzieć, że ta sesja daje nam otwartą drogę do 

podpisania umowy już z dostawcą, bo postępowanie przetargowe było prowadzone. Można 

prowadzić postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę. Ale wiadomo, że podpisanie umowy 

to już musi być poprzedzone posiadaniem środków. Także bardzo wszystko poszło sprawnie. 

Ja chciałam w tym momencie podziękować przede wszystkim pracownikom starostwa. Proszę 

Państwa taka rezerwa ogólna, którą pozyskaliśmy to jest dość długa droga, żeby w ogóle ją 

pozyskać. Musi być opinia marszałka, opinia wojewody, opinia ministerstwa. Nam się udało to 
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bardzo wszystko ładnie spiąć. Także jesteśmy gotowi do natychmiastowego praktycznie 

uruchomienia tych środków. Żeby taką rezerwę pozyskać tak jak powiedziałam musiał być bardzo 

dobry wniosek i taki też wniosek został przygotowany. Tutaj oczywiście chciałam bardzo mocno 

podziękować Panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, który od samego początku, kiedy tylko 

zaczęliśmy starania o te środki, bardzo nas wspierał i to dzięki jego zaangażowaniu udało się 

środki pozyskać. Ja jeszcze Szanowni Państwo tak na koniec to powiem, że w ciągu niespełna 

dwóch miesięcy szpital uzyskuje wsparcie od powiatu i za pośrednictwem powiatu w wysokości 

10.000.000zł. To jest coś czego tutaj chyba w tym powiecie nigdy jeszcze nie było. A powiem 

z czego te 10.000.000zł się wzięło. To były właśnie te 2.000.000zł dzisiaj o których będziemy 

procedować, te 2.128.000zł z rezerwy budżetowej, 4.000.000zł z województwa mazowieckiego 

i wcześniej jeszcze 4.800.000zł to są środki z Ładu Polskiego na cyfryzację szpitala. Też 

przypomnę, że z Ładu otrzymaliśmy dofinansowanie 4.320.000zł. Będzie jeszcze 480.000zł 

wkładu własnego. Także Szanowni Państwo ja raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w ten proces pozyskiwania tych środków. Cieszę się, że kolejne 

wsparcie zgodnie z uprawnieniami jakie ma powiat. Jeszcze chciałam tutaj zaznaczyć, często tak 

się zdarza, że być może brak wiedzy ze strony pracowników szpitala wskazuje na to, że są 

oczekiwania, że powiat może mieć jakiś wpływ na płacowe i inne związane z wydatkami 

bieżącymi. Chcę jeszcze raz podkreślić, że powiat ma możliwość finansowania i pomocy 

szpitalowi i czyni to od tej kadencji a właściwie od 2015 roku. Dwie kadencję czyni to 

z olbrzymim zaangażowaniem i wywiązuje się tych swoich nawet nie obowiązków, bo powiat 

może dofinansować, nigdzie nie jest napisane, że ma obowiązek i w jakiej wysokości. Także to 

jest sprzęt, który będzie przede wszystkim służył naszym mieszkańcom, będzie służył 

personelowi. Wiadomo lepszy sprzęt lepsze warunki pracy dla personelu też mają olbrzymie 

znaczenie. Także teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby szybko te pieniążki zostały rozliczone tak 

aby rok zakończyć już zamknięciem tego przedsięwzięcia. Czyli wydatkowania tych 2.128.000zł. 

Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę proszę oczywiście o przyjęcie tej uchwały. Ale, że uchwała 

jest troszkę szersza zmieniająca uchwałę budżetową, bo nie tylko ta kwestia wchodzi w zmianę 

uchwały budżetowej to ja teraz oddaję głos Pani Skarbnik, która opowie o pozostałych zmianach 

w uchwale, dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Dziękuję bardzo Pani Skarbnik 

bardzo proszę w uzupełnieniu.” 

 

Skarbnik T. Pawelak powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 

Tak jak Pani Starosta powiedziała główna zmiana w uchwale budżetowej i WPF jest kwota 

2.128.000zł pozyskana na wydatki inwestycyjne w naszym szpitalu. Po stronie dochodowej 

oczywiście zapisana i po stronie wydatkowej na inwestycje. Drugą zmianą jaka została dokonana 

w projekcie jaki Państwo otrzymaliście jest to uporządkowany źródeł finansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Mówiąc krótko tak zwanego RFIL, które żeśmy 
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dostali, jako pierwsze środki w wysokości 3.844.000zł, to było w 2020 roku. Proszę Państwa 

zazwyczaj takie uporządkowanie źródła finansowania robi się na koniec roku. W tym roku 

wcześniej musimy po prostu złożyć takie rozliczenie. A więc kwota 29.000zł jaka tam jest 

w projekcie uchwały 29.068,95zł są to środki jeszcze z 2020 roku, które były jako niewygasające 

przeznaczone na finansowanie tutaj naszego archiwum. One wróciły po stronie dochodowej jako 

nie wydatkowane na dochody roku 2021. To miało miejsce w uchwale w lipcu, gdzie one były 

przyjęte uchwałą Rady Powiatu na dochody i teraz po prostu muszą wrócić już na to konto 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Znowu muszą być po prostu przeznaczone na 

inwestycje. A więc w zadaniu takim jak opracowanie dokumentacji dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej na budowę budynku, te środki są zapisane. Zastępujemy je dochodami własnymi. 

Natomiast te „przerzucamy” na tak zwane przychody. Robimy lokatę na 29.000zł po stronie 

rozchodowej, bo to się musi nam wszystko zbilansować i na następnej sesji już wszystkie środki 

przejdą już jako zabezpieczone środki na rok 2022, środki RFIL. To może tak troszeczkę trudno 

zrozumieć, ale dla czystości zapisów księgowych takich operacji niestety muszę dokonać, żeby to 

było wszystko zgodne, żeby dając informacje do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również do 

służb wojewody i żeby to było zgodne z naszymi kontami takiej operacji musimy dokonać. 

Zaznaczam nie zmieniamy wysokości źródeł finansowania tych inwestycji, wysokości nakładów. 

Zmieniamy tylko porządkujemy po prostu źródło finansowania o tą kwotę, bo ta kwota wróciła po 

stronie dochodowej na dochody powiatu. A to są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, były jako po przychodach i taki zapis techniczny musi być dokonany. Tyle co bym 

miała Państwu do powiedzenia.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Aneta Sowińska.” 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej A. Sowińska poinformowała, „Komisja Budżetowa 

zaopiniowała pozytywnie obydwie zmiany, zarówno w uchwale budżetowej jak i Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania 

w dyskusji? Jerzy Żelichowski bardzo proszę.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Mam pytanie odnośnie 

informacji, którą przekazała Pani Starosta. Jest już po przetargu. Potrzebne są pieniądze, żeby 

podpisać umowę. Co konkretnie zamierza szpital za tę kwotę nabyć? Rozumiem, że po przetargu 

już to wiemy. To jest moje pytanie.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Bardzo proszę. Kto odpowie Panu Radnemu na pytanie?” 

 



 
 

7 

 

 

Starosta J. Gonta odpowiedziała, „ja.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „bardzo proszę.” 

 

Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Radny, jeśli chodzi o tę kwotę to za chwileczkę Pani 

Marzena Rytel, która tutaj prowadzi tę sprawę przyniesie szczegółowy wykaz urządzeń, sprzętu, 

który jest potrzebny na wyposażenie bloku operacyjnego. To będą te urządzenia, które zostały 

ujęte w przetargu. Po prostu pokrycie na tę kwotę wynika z zestawienia, które my składając 

wniosek do rezerwy musieliśmy tam wyszczegółowić te wszystkie urządzenia. Ja powiem w ten 

sposób to są specjalistyczne urządzenia. Nie chcę tutaj jakby czegoś przekręcić. Ale zaraz cały 

wykaz będzie odczytany. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „dziękuję bardzo.” 

 

Do obrad zdalnych dołączył Radny Robert Gajda. Od tej chwili Rada obraduje w 21 

osobowym składzie. 

 

Radny J. Żelichowski zapytał, „Mogę kontynuować, Panie Przewodniczący?” 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, „Bardzo proszę.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ja zadałem to pytanie dlatego, że była wzmiankowana kwota 

4.000.000zł, które Urząd Marszałkowski nie tak dawno przekazał również na ten sam cel. 

Na modernizację wyposażenia bloku operacyjnego w szpitalu powiatowym. To jest w sumie 

kwota, która rzeczywiście w historii szpitala na blok operacyjny kwoty ponad 7.000.000zł to nie 

było. A jak przypominacie sobie Państwo preliminarz jaki corocznie składa szpital do Powiatu 

opierał wcześniej na kwotę 800.000zł, która była niezbędna szpitalowi na modernizacja i 

doposażenie, i dostosowanie do obowiązujących wymagań i spełnienia przepisów, aby ten blok 

mógł funkcjonować. Przez ostatnie kilka lat nie udawało się tej kwoty 800.000zł pozyskać nawet 

z budżetu obywatelskiego nie było szansy. Teraz już mówimy nie o 800.000zł tylko o kwocie 

prawie, jeśli liczyć tamten 1.000.000zł, o którym Pani Starosta wcześniej wspomniała to jest no 

8.000.000zł, chyba że to nie był 1.000.000zł na blok operacyjny. To z tego wynika, że te 

6.128.000zł to jest ewidentnie kwota, za którą blok operacyjny zostanie zmodernizowany 

i wyposażony. To stawia szpital w doskonałej sytuacji sprzętowej. Natomiast prośba, żeby 

równolegle rozmawiać też z pracownikami i zadbać troszkę o atmosferę pracy w szpitalu, żeby to 

szło w parze i wtedy dopiero będzie rzeczywiście pełny sukces. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Dziękuję bardzo. Pani Starosta bardzo proszę.” 
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Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja powiem w ten sposób. 

Oczywiście kiedy pojawiła się możliwość wykonywania większej ilości zabiegów operacyjnych 

mamy na przykład takie potencjalne możliwości, prowadzimy rozmowy, mówię tu głównie 

dyrektor szpitala, ze specjalistami z innych dziedzin chirurgii, którzy bardzo chętnie będąc 

zatrudnionymi w bardzo renomowanych ośrodkach w naszym kraju, bardzo chętnie przyszliby 

również do nas i u nas by te zabiegi operacyjne przeprowadzali. Ale niestety mamy taki problem, 

że jeśli chodzi o wydolność i o tak zwaną przepustowość tego bloku operacyjnego, to niestety 

w tych warunkach jakie w tej chwili mamy musimy ograniczać się do tych zabiegów, które robimy 

w tej chwili. Jak Państwo wiecie ortopedia też korzysta z bloku operacyjnego i tam są długie 

kolejki, bo mamy dużo chętnych i moglibyśmy tych operacji więcej robić. To wszystko razem 

niejako wymusza, plus myślenie o rozwoju szpitala, wymusza właśnie rozpoczęcie a właściwie 

jesteśmy już w trakcie oprócz termomodernizacji szpitala jako całego budynku chcemy, żeby 

rozbudować blok operacyjny, żeby powstało więcej stanowisk na których można przeprowadzać 

operację. Tutaj należy się tylko cieszyć, że udaje się pozyskiwać te środki z różnych źródeł, po to, 

ażeby ten blok przede wszystkim przebudować, rozbudować i wyposażyć. Jeśli chodzi o pytanie, 

co będzie w tych środkach to ja już Państwu odczytam. Będzie to tak: wieża laparoskopowa 

1sztuka, wieża artroskopowa 1 sztuka, napęd ortopedyczny 2 sztuki, narzędzia klasyczne plus 

kosze sterylizacyjne 1 zestaw, zasilacz regulowany opasek zaciskowych plus opaski 1 zestaw, 

lampy operacyjne dwukopułowe z kamerami 4 sztuki stół operacyjny 2 sztuki, resektoskop 

1 sztuka, morcelator 1 sztuka, optyka LPS C 2 sztuki, myjnia dezynfektor przelotowa 18 watowa 

1 sztuka, sterylizatory parowe na 6 jednostek wsadu 2 sztuki. Jeśli Państwo Radni uznają, że to 

jeszcze jest zbyt małe wyjaśnienie proszę o taką pisemną informację. Poprosimy dyrektora 

szpitala, żeby rozszyfrował te nazwy, bo być może, że dla większości z Państwa one są mało 

czytelne. Tu chciałam jeszcze odnieść się słów Pana Żelichowskiego odnośnie tej atmosfery 

w szpitalu. Proszę Państwa wydawało mi się, że ta sesja będzie takim świątecznym prawie, że 

mikołajowym wspaniałym prezentem dla mieszkańców, dla szpitala, dla pracowników, dla 

personelu, że oto kolejne duże pieniądze idą dla szpitala. Ale tu wiem, że nie każdy może jest 

z tego zadowolony aż tak mocno i takie tutaj nie wiem, jak to nazwać wtrącenie, kwestia 

atmosfery i tak dalej. Proszę Państwa ja nie będę o tym długo rozmawiała dzisiaj. To znaczy nie 

będę o tym mówiła długo chciałam tylko taki mały fragment przekazać Państwu informacji 

dotyczącej właśnie tej atmosfery. Jest w Internecie nagranie ze spotkania, kiedy ja to się spotkałam 

ze związkami zawodowymi. Proszę Państwa przed spotkaniem próbowałam kilkakrotnie łącznie 

z tym, że na piśmie, na mailu wysyłam prośbę o podanie agendy spotkania. Jakie tematy, jakie są 

problemy. Nie otrzymałam. Tak już mówiąc krótko po tym całym spotkaniu, po tej burzy 

w wielkiej, gdzie ja poszłam wyjaśniać właśnie to pracownikom. Jakie mamy jako Rada, jako 

powiat uprawnienia. Jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o kwestie szpitala, nadzór. Tam się 

okazało, że „wyłapałam”, wynotowałam sobie, zresztą Pan dyrektor szpitala też takie no problemy 

załóżmy które uznawały związki zawodowe i pracownicy, że to jest problem. Między innymi była 

informacja podana, że Pan dyrektor nie wypłaca nadgodzin. Nie wypłacił, czy nie wypłaca 
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nadgodzin. Pan dyrektor napisał do związków zawodowych pismo z prośbą o wskazanie osób, 

którym te dodatki, te nadgodziny nie zostały wypłacone. Podał termin tygodniowy. Więc wydaje 

mi się, że w ciągu tygodnia można było spokojnie takie informacje przekazać. Do dnia 

dzisiejszego a ten termin już dawno minął jest cisza. W związku z tym ja bym bardzo prosiła 

Państwa Radnych, bo mnie też zależy na tym, żeby w szpitalu była jak najlepsza atmosfera, bo 

wiem to są nasi mieszkańcy przeważnie naszego powiatu, też mi zależy, żeby byli zadowoleni 

z pracy z warunków pracy, z wynagrodzeń. Ale proszę Państwa są pewne zasady. Są kompetencje, 

są zasady, które mówią o tym co mogą i co powinny robić związki zawodowe. Co może i co 

powinna robić dyrekcja i powiat. Ja bym bardzo była szczęśliwa, jakbyśmy się tego trzymali. Jeśli 

się okaże, że a po tym jednym przykładzie ja dzisiaj śmiem powiedzieć, że te które ja mówię 

„wyłapałam” w trakcie spotkania te niby problemy, tego konfliktu to proszę Państwa to nie jest 

coś, co można powiedzieć, że rzeczywiście tutaj dyrekcja robi to źle, tamto źle, że łamie przepisy. 

Naprawdę bardzo bym prosiła Państwa Radnych, żebyście się Państwo włączyli również 

w rozmowy ze szpitalem, z pracownikami. Żeby to powtarzać, że powiat ma możliwości takie 

a nie inne. Pozostałe kwestie, co się dzieje w szpitalu chodzi o stosunki pracownik podwładny to 

wszystko leży w gestii dyrektora. Ja zawsze powtarzam, jeżeli Państwo widzicie i stwierdzicie 

w waszej ocenie, że dyrektor łamie prawo w jakiś sposób w stosunkach z pracownikami. Są od 

tego odpowiednie instytucje. Jest inspekcja pracy. Jest sąd pracy. Jeśli my dostaniemy od tych 

instytucji informacje, że tak, dyrekcja robi to niezgodnie z prawem, tamto niezgodnie z prawem, to 

pierwszą rzeczą jaką zrobię to będzie to na sesji Rady Powiatu i będziemy o tym rozmawiać. Ale 

dzisiaj przykład, ten który podałam wydaje mi się, że wyjaśnia bardzo dużo. Niestety z bólem to 

mówię, że polega to w większości przypadków na jakiś pomówieniach, na jakiś informacjach 

niesprawdzonych i bardzo jest mi przykro z tego powodu. Ja chciałam, chcę i robię to dla szpitala 

i Państwo wszyscy Radni robimy bardzo dużo. Tak jak powiedziałam to są rekordowe środki, 

które płyną teraz, które właściwie płyną od grudnia 2015 roku. Kiedy pierwszą kadencję zaczął ten 

Zarząd w troszkę zmienionym składzie i dla szpitala takie środki jakie są organizowane, jakie są 

przekazywane to wydaje mi się, że w dziejach tego powiatu nie było. Dziękuję bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Dziękuję bardzo. Pani Wanda Dragan.” 

 

Radna W. Dragan powiedziała, „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja mam pytanie, 

ponieważ było powiedziane, że już ten przetarg został rozstrzygnięty, proszę powiedzieć na jaką 

kwotę ten przetarg ten zakup wyposażenia do bloku operacyjnego opiewał? Czy jeszcze zostało 

coś z tych pieniędzy na inne rzeczy? Czy to już było maksimum z tych, co planował szpital?  

Po prostu interesuje mnie kwota przetargowa. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Starosta.” 
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Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 

Przecież my dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby przekazać szpitalowi pieniądze, które otrzymaliśmy, 

o które się wystaraliśmy i żeby szpital mógł dokonać zakupu. Ja przekazałem Państwu, jaki sprzęt 

ma być zakupiony i wydaje mi się, bo skoro całe postępowanie prowadzi szpital, za chwilkę 

dostanę pytanie. A ilu było oferentów? A jakie były ceny? A jakie były przekroczenia? Proszę 

Państwa nie jest to tematem dzisiejszej naszej sesji. Dzisiaj tematem naszej sesji jest to, że Pan 

Premier zobaczył na podstawie wniosku, bo ten wniosek tak jak powiedziałem jest szczegółowy, 

opisujący w kilkunastu stronach. Ten wniosek był zweryfikowany przez kilka instytucji i Pan 

Premier przychylił się do tej prośby i te środki przekazał. Teraz całe postępowanie, jeśli chodzi 

o przetarg, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców, jeśli chodzi o dostarczenie sprzętu rozliczenie, 

będzie prowadził szpital. Więc może poczekajmy do zakończenia tej całej procedury i wtedy 

poprosimy szpital o podsumowanie. Konkretnie na co wydał te środki. Uważam, chyba że jest 

jakiś substytut, jakaś zastępowalność jednego urządzenia drugim. Ale to są pieniądze na te 

konkretne rzeczy przygotowane, które poszły do wniosku. Więc w tym momencie uważam, że to 

jest takie troszeczkę przedwczesne rozpatrywanie, ile tych środków, na który z tych sprzętów. Tak 

jak powiedziałam szpital prowadzi postępowanie. Szpital przyjdzie na koniec roku i nam da 

rozliczenie. Kupiliśmy to, to i to zgodnie z wnioskiem. Przecież ta rezerwa też będzie rozliczana. 

To nie jest tak, że my dostaliśmy te pieniądze i już wszyscy o tym zapominają. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Szanowni Państwo macie Państwo przed sobą na wizji 

wyposażenie bloku operacyjnego. Nie wiem, ale wszystkim może przypomnę, aczkolwiek 

wszyscy wiecie, że blok operacyjny w Sochaczewie w szpitalu jest jeden. Obsługuje ortopedię, 

chirurgię miękką, twardą, męską i żeńską. Dzisiaj proszę Państwa nie możemy się zastanawiać czy 

po tylu latach ma być zmodernizowany blok operacyjny. Tu powinniśmy być wdzięczni.” 

 

Radna W. Dragan powiedziała, „To nie o to chodzi.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „A o co chodzi? No o to chodzi, że szpital ma się rozwijać. Bo 

są ludzie, ale jeszcze jest potrzebny sprzęt. Moi drodzy są jeszcze teraz potrzebni specjaliści 

lekarze i jak przyjedzie specjalista lekarz to musi mieć jeszcze dobrze wyposażony w sprzęt blok 

operacyjny. To co Pani Starosta wcześniej mówiła, że nawet niektórzy chirurdzy chcą operować 

z innych szpitali, tylko żeby mieli ku temu dobrze wyposażony blok operacyjny. Ja myślę, że my 

przywykliśmy do tego. Ja tak zawsze patrzę, że musimy sobie pogadać. Bo jak to nie pogadać jak 

tu pieniądze idą, wszystko się dobrze rozwija i byśmy sobie nie pogadali. Bardzo proszę Pani 

Starosta.” 

 

Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący ja to już dziękuję, bo może nie opuściłam 

„łapki”. O już.” 
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Przewodniczący Rady powiedział, „Aha dobrze. To Pan Żelichowski.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Panie Przewodniczący przede wszystkim proszę wybaczyć, 

ale Pańskie wyjaśnienia są nie na miejscu w tej chwili. Przecież Radny ma prawo zapytać. A Pan 

od razu z góry przesądza, że to są pytania, które poddają w wątpliwość to co jest wyświetlane na 

ekranie. Gdyby Pani Starosta nie rozpoczęła swojej wypowiedzi od informacji, z której wynikało, 

że pracownicy Starostwa przeprowadzili procedurę, że wszystko jest przygotowane tylko jest 

kwestia w tej chwili przyznania tej kwoty szpitalowi nie byłoby tego pytania, które przed chwilą 

Pani Radna zadała. Państwo w tym momencie…” 

 

Przewodniczący Rady wtrącił, „W sprawie przeprowadzenia przetargu w szpitalu nie jest stroną 

Starostwo Powiatowe.” 

 

Radny J. Żelichowski kontynuując powiedział, „No ale proszę sobie odsłuchać, co było 

powiedziane w wypowiedzi Pani Starosty otwierającej w ogóle temat. Ja jeszcze chciał... 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Niestety Panie Radny ja muszę Panu wejść w słowo, bo Pani 

Starosta jako Przewodnicząca Zarządu Powiatowego złożyła akces wniosku zwołania 

nadzwyczajnej sesji 7 dni temu. Bo są pieniądze uwolnione z rezerw...” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ale ja nie o tym mówię…” 

 

Przewodniczący Rady kontynuując powiedział, „które są realne, bo chcę Panu wytłumaczyć, bo 

nie wiem, czy Pan rozumie o co chodzi.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Nie to Pan nie zrozumiał.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Jeszcze mało tego muszą rezerwy wszystkie być 

wykorzystane do końca roku.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ale to wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Jak Pan wie, mamy 7 grudnia, zostało nam niewiele czasu 

i dlatego została procedura uruchomiona po to, żeby jak najszybciej ogłosić przetarg.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „słyszał Pan od kogokolwiek jakieś wątpliwości co do 

procedury zastosowanej dzisiaj?” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Tak.” 
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Radny J. Żelichowski powiedział, „O czym Pan mówi?” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Od Pana słyszę cały czas jakieś wątpliwości, że w ogóle 

siedliśmy dzisiaj do rozmów.” 

 

Radna W. Dragan powiedział, „nieprawda.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „źle Pan rozumie. Pan po prostu nie tą nogą wstał Panie 

Przewodniczący i Pan…” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Ja zawsze na tą stronę wychodzę.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Panie Przewodniczący, przepraszam.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, Panie Radny myślę, że powinniśmy się cieszyć i zakończyć 

dyskusję i przejść do głosowania.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Nie prowadzimy takiej polityki tylko niech Pan mi pozwoli 

skończyć mój wątek.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, To bardzo bym prosił, żeby merytorycznie Pan przedstawił mi 

sytuację.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ja tylko merytorycznie staram się mówić”. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „bardzo proszę.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Więc zasadne Pani Radnej pytanie oczywiście z mojego 

uzasadnienia to wynikało, dlaczego ono opadło. A teraz jeszcze chciałbym zapytać, czy Starostwo 

podjęło wspólnie ze szpitalem jakieś działania zmierzające w kierunku pozyskania środków na 

doprowadzenie do stanu używalności tego obiektu, który jest po psychiatrii pozostawiony i to jest 

chyba nadal obiekt, który wymaga też sporego finansowego wsparcia, żeby można było tak jak 

i w tym przypadku blok operacyjny, tak i tamten istotny bym powiedział składnik infrastruktury 

szpitala doprowadzić do standardów.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Panie Radny.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Tyle dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady powiedział, „Daje głos Pani Staroście, żeby odpowiedziała Panu na to 

pytanie, ale Pan z tak wieloletnim stażem wie po co została zwołana nadzwyczajna sesja Powiatu 

Sochaczewskiego i ma się zajmować jednym punktem, który został wnioskowany, jako punkt 

przekazania pieniędzy z rezerw Premiera Morawieckiego.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ale nikt tego nie kwestionuje. Rozmawiamy o finansach dla 

szpitala.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Bardzo proszę o wyjaśnienie Panu Żelichowskiemu w tej 

kwestii tylko i w żadnej innej.” 

 

Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście ma Pan 

w 100% rację sesja nadzwyczajna jest przeznaczona i poświęcona temu tematowi, o którym 

mówimy, czyli o wprowadzeniu do budżetu Powiatu Sochaczewskiego kwoty 2.128.000zł. 

Na wyposażenie bloku operacyjnego i przekazanie tych środków dla szpitala. Ja mówiąc 

o postępowaniu przetargowym absolutnie nie mówiłam, że powiat przeprowadził, czy Starostwo 

przeprowadziło postępowanie przetargowe. Powiat prowadził postępowanie dotyczące pozyskania 

środków z rezerwy. Składał wniosek. Wniosek do opiniowania do wojewody, do marszałka, do 

ministerstwa i powiat zajmował się, powtórzę jeszcze raz, procedurą wniosku o przyznanie 

rezerwy. Jeśli chodzi o wkład merytoryczny, czyli te przyrządy i urządzenia, które podałam, to jest 

wkład, który otrzymaliśmy od szpitala. To szpital zdefiniował swoje potrzeby, jaki potrzebuje 

sprzęt i dzisiaj rozważanie, bo takie odnoszę wrażenie w wypowiedzi Pani Wandy Dragan, 

rozważanie a może by coś kupić innego. A może na to wystarczy. A może ile zostanie tych 

środków jest absolutnie bezpodstawne. Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe. Szpital 

wyłonił wykonawców i to szpital będzie odpowiedzialny zgodnie z zarządzeniem Zarządu 

Powiatu, gdzie szpital będzie odpowiedzialny za zakup, rozliczenie tych środków. Za zakup 

zgodnie z wnioskiem a powiat tylko i wyłącznie przekazuje środki i potem powiat będzie prosił 

szpital o konkretne rozliczenie wydatkowanych środków, które zakładam, że w 100% pokryją się 

z tą listą, którą tutaj przedstawiłam. Uważam, że to jest wszystko dzisiaj na ten temat. Bardzo 

proszę Państwa Radnych, bardzo proszę, żebyście Państwo naprawdę spojrzeli w tym okresie 

przedświątecznym chociaż raz przychylnie na to co robi Zarząd, że Zarząd pozyskuje takie 

pieniądze, przekazuje je dalej dla naszego szpitala. Nie szukajcie Państwo dziury w całym, nie 

zastanawiajcie się a może tak, a może nie dzisiaj a na co i tak dalej. Bo to tak troszkę bym 

powiedziała jest mało elegancko. Otrzymaliśmy, cieszymy się. Tak samo cieszymy się ze środków 

jakie otrzymaliśmy wcześniej z Ładu Polskiego. Tak jak samo wcześniej otrzymaliśmy parę dni 

temu była tutaj uroczystość przekazania środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego na 

również rozbudowę przebudowę bloku operacyjnego, głównie na prace budowlane. Część też na 

wyposażenie i cieszmy się z tego, że takie środki płyną do szpitala. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady powiedział, „Dobrze dziękuję bardzo. Myślę, że już możemy przejść do 

głosowania. Bardzo proszę Pani Aniu przygotować głosowanie.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Panie Przewodniczący mam jeszcze techniczne pytanie.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Słucham.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Do Pani Skarbnik. Czy nie było możliwości, żeby 

przywołane przez Panią Starostę rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, jako podstawę 

przyznania tych środków podać. Bo tam zupełnie inne jest jakby decyzja wojewody w tym 

momencie numer 503 chyba. Podana jako podstawa przyznania tych środków.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Panie Radny interpelacje zapytania, to jest miejsce.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „To nie jest interpelacja. Po prostu pytanie dotyczące 

podstawy.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Proszę się uzbroić w cierpliwość dostanie Pan wyjaśnienie 

nikt Panu z powietrza paragrafów nie weźmie. To już jest sprawa bardzo urzędowa.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „Ale Pan mi nie odpowiada, proszę dać szansę Pani Skarbnik.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Chocian powiedział, „Ale dajmy spokój, głosujmy.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, „Tak jest podczas głosowania nie zabieramy głosu. Była tylko 

sprawa techniczna. Później wyjaśnimy. Bardzo proszę przechodzimy do głosowania.” 

 

Radny J. Żelichowski powiedział, „kabaret”. 

 

 

Ad. 3a) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie. 

 

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.  

"Za"                              głosowało       21 Radnych 

"Przeciw"                                               0 Radnych 

"Wstrzymało się"                                  0 Radny 
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Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata oddając głos powiedział, „Jestem „za”, jestem szczęśliwy, 

że taki punkt jest i że mogę za nim głosować. Dziękuję ofiarodawcom serdecznie. Dziękuję 

bardzo.” 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sochaczewskiego została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” 

i „wstrzymujących się”. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik nr 3. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie na XXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 4. 

 

Ad. 3b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 poddał pod głosowanie. 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych. 

"Za"                              głosowało       21 Radnych 

"Przeciw"                                               0 Radnych 

"Wstrzymało się"                                  0 Radny 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 

została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 

w załączeniu – Załącznik nr 5. 

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie na XXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 w załączeniu – 

Załącznik Nr 6. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Proszę Państwa myślę, że na tym 

wyczerpaliśmy dzisiejsze obrady XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sochaczewie. Czy 

Pani Starosta chce zabrać głos?” 

 

Radna W. Dragan zapytała, „Można zabierać głos?” 

 

Starosta J. Gonta powiedziała, „Panie Przewodniczący, chciałam poprosić o głos.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Bardzo proszę.” 
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Starosta J. Gonta powiedziała, „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

pracownicy. Dzisiaj to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami. Przed świętami nie spotkamy 

się więc chciałam złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzenia dla was dla 

waszych rodzin, przyjaciół tak abyście ten świąteczny czas spędzili w miłej rodzinnej atmosferze. 

Żeby nadzieja na lepszy rok się ugruntowała z każdym dniem czym bliżej końca roku liczymy na 

to, że już problemów takich związanych z pandemią będzie coraz mniej. Dlatego życzymy 

wszystkim zdrowia dużo. Prosimy przekazać życzenia swoim bliskim, przyjaciołom, rodzinom. 

Dziękuję bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Bardzo proszę Pan Daniel Janiak.” 

 

Radny D. Janiak powiedział, „Ja mam taką propozycję, żeby na koniec pojawiły się tutaj brawa 

dla wszystkich osób, które przyczyniły się do pozyskania tak olbrzymich środków, których 

w historii Powiatu Sochaczewskiego jeszcze nie było. Wielkie gratulacje, bo to naprawdę 

uważam, że historyczne momenty są.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Gratulujemy. Bardzo gratulujemy 

i dziękujemy bardzo gorąco. Proszę Państwa ja też się dołączam do życzeń Pani Starosty. 

Chciałbym z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego, wszystkim Radnym obecnym dzisiaj na posiedzeniu, 

pracownikom, dyrektorem Starostwa Powiatowego. Tym wszystkim, którzy angażowali się przez 

cały rok w pracę zarówno Starostwa, zarówno w szpitalu w Sochaczewie. Dlatego, że bez ludzi nie 

byłoby nigdy, jak to mówią osiągnięć i sukcesów. Bardzo dobrze, że wszyscy zaangażowali się. 

Środki, które pozyskujemy wykorzystujemy zawsze z bardzo dobrą jak to mówią inicjatywą. 

Na ten dzień taki wigilijny Państwu życzę przede wszystkim spokoju ducha, radości, 

rozśpiewanych kolęd, miłej atmosfery. A dla wszystkich osób, którzy byli chorzy na Covid przy 

tej pandemii tylko jednego bym życzył, żeby w tej sytuacji nikt z naszych mieszkańców, bliskich 

nie był w tym dniu sam. Z całego serca życzę zdrowych radosnych błogosławionych świąt. A do 

nowego roku myślę, że jeszcze się spotkamy. Wszystkiego dobrego.” 

 

Radni uczestniczący w obradach odwzajemnili życzenia świąteczne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Rozkleiliśmy się. Pan Jan Łopata 

jeszcze. Bardzo proszę.” 

 

Wiceprzewodniczący J. Łopata powiedział, „Chciałbym się przyłączyć do tych wszystkich 

życzeń zarówno Pana Przewodniczącego jak i Pani Starosty. Chciałbym pozdrowić Państwa 

serdecznie i chciałbym żebyście te święta spędzili w spokoju i w zdrowiu. Wszystkiego 

najlepszego Państwu życzę. A tym z Państwa, którzy pomogli nam w uzyskaniu tej potężnej 
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dotacji dla Szpitala Sochaczewskiego życzę wesołych świąt i serdecznie dziękuję. Wszystkiego 

najlepszego.” 

 

 

Ad. pkt 4 Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, „Dziękuję bardzo. Myślę, że już 

wszystko zostało powiedziane. Wszystko zostało wypowiedziane, wszystkie życzenia. Proszę 

Państwa zamykam XXVIII sesje nadzwyczajną posiedzenia Rady Powiatu w Sochaczewie. 

Wszystkiego dobrego. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady 

XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”. 

 

Obrady zakończono o godz. 1155. 

 

 

Protokołowała:  Anna Szymańska 

   Małgorzata Semerowicz-Skóra
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