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PROTOKÓŁ Nr VI/19 

z obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 marca 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 19  

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

rok poprzedni. 

6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programu 

Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem 

Bezpieczniej”. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 
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12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

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

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: W związku z Komisją Zdrowia, która odbyła się 

w poniedziałek stawiam wniosek formalny, aby udzielić informacji na temat 

funkcjonowania szpitala. Nie wiem czy to będzie jako wniosek formalny czy w 

sprawach różnych, to już do Pana Przewodniczącego… 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy, jeżeli Pan Radny nie 

miałby nic przeciwko temu, moja propozycja byłaby taka, żeby o sytuacji w 

szpitalu, takiego przedstawienia dokonano w wolnych wnioskach, jeżeli tutaj 

radni przychyliliby się do tej mojej propozycji, wydaje mi się ona najbardziej 

zasadna, bo dotychczasowe takie pytania, które były składane, no tutaj mamy do 

czynienia z wnioskiem, ale myślę, że zwykle staraliśmy się, żeby było to w 

wolnych wnioskach. 
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Jeżeli będzie to miało miejsce w wolnych 

wnioskach to zgadzam się. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. W związku z 

problemami technicznymi ogłaszam 5 minut przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 13:35 wznowił obrady 

VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Przerwaliśmy nasze obrady w pkt 3: 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Radny jest w tej chwili nieobecny a 

chciałbym jeszcze raz usłyszeć od niego, że on wycofuje wniosek formalny a 

zgadza się na to, żeby ta sprawa była omówiona w wolnych wnioskach i myślę, 

że takie rozwiązanie jest optymalne. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, chciałbym w pkt 10 

wprowadzić punkt w związku z tym, że 21 marca odbyła się Powiatowa 

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, zaproponowano tam i podzielono 

środki PFRON i w związku z tym Rada musi podjąć Uchwałę i punkt by brzmiał: 

,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku’’. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz chciałem potwierdzenia 

ze strony Radnego, że podtrzymuje, że w wolnych wnioskach będzie omówienie 

sytuacji w szpitalu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Podtrzymuję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuje bardzo. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem 

do porządku obrad w pkt 10 punktu: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

/Zał. Nr 3/ 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, 

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 10 punktu: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 

rok poprzedni. 

6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programu 

Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem 

Bezpieczniej”. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 
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12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

15. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z V Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Protokół z V Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja bym zadał takie pytanie, które mi 

się nasunęło: a jaka jest skuteczność? Pani powiedziała o tym, że udziela pomocy 

i potem czy na podstawie relacji zainteresowanych ma Pani wiedzę jakie to 

przyniosło skutki? 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: To znaczy 

zależy, w której dziedzinie. Jeżeli chodzi o porady no to nie zawsze konsument 

informuje mnie o skutku i o sposobie wykorzystania tego, co ode mnie się 

dowiedział. Jeżeli chodzi o wystąpienia przedsiębiorców, moje uprawnienia to  są 

uprawnienia zbliżone do mediacji, czyli do próby polubownego rozwiązania 

sporu, więc w dużej mierze od nastawienia przedsiębiorcy i chęci jego do 

negocjacji zależy wynik tej mojej interwencji. Muszę powiedzieć, że to chyba 

zresztą nie tyle ja mogę powiedzieć, co konsumenci, że dużą skuteczność mam. 
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Nie zawsze jestem w stanie pomóc, nie zawsze moje wystąpienie powoduje 

zmianę tutaj stanowiska przedsiębiorcy w kwestii reklamacji, nie zawsze też i 

konsument ma rację, mimo że zwraca się do mnie o pomoc. Nie mniej jednak przy 

takich możliwościach, jakie daje mi ustawa jest to, śmiem twierdzić, że duża 

skuteczność. Jeżeli chodzi o pozwy kierowane przez konsumentów, którym 

pomagałam sporządzić pozew, ewentualnie pomagałam w trakcie powództwa, tu 

niestety też różnie jest z tą wiedzą, ponieważ nie zawsze jestem informowana o 

wyniku takiego procesu. 

Ad. pkt 6 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. /Zał. Nr 5/ 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Ja idąc śladem poprzedniczki mojej 

chciałabym również skorzystać z tej opcji, że Państwo zapoznaliście się już z tym 

materiałem dotyczącym sportu, jeżeli są jakieś pytania to bardzo chętnie udzielę 

odpowiedzi. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programu 

Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. /Zał. Nr 6/ 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Również chciałabym się zapytać 

czy są jakieś pytania w związku z materiałem, z którym Państwo mieliście 

możliwość się zapoznać? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Nie widzę, dziękuję Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo tak, przedstawiono nam 

projekt uchwały, ale jeszcze zanim byśmy przeszli do procedowania tej uchwały 

to chciałbym się dowiedzieć, bo tak, dosyć szybko to wszystko trwało, znaczy 

szybko się potoczyło, Zarząd szybko podjął decyzję i teraz dlaczego Pan Dyrektor 

odszedł od nas ze szpitala to mniej więcej wiemy, bo wygrał konkurs w innej 

placówce, ale z tego, co jest mi wiadomo no to tutaj niekoniecznie mógł się 

spodziewać, że zostanie w tym szpitalu w dalszym ciągu dyrektorem i czy Zarząd 

mógłby się do tego ustosunkować czy faktycznie tak było, bo mówię, musimy 

działać na szybko. Zarząd działał na szybko, powołał pełniącego obowiązki 

dyrektora, tylko że sytuacja tam niekoniecznie była taka paląca, ponieważ tam 

jest zastępca dyrektora i czy powołanie pełniącego obowiązki dyrektora było takie 

konieczne to też bym się zastanowił. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo. Zanim poproszę 

Pana Starostę to tutaj czy są pytania, bo w związku z tym, że Pani Dyrektor tutaj 

jest na mównicy, czy są pytania do Pani Dyrektor, bo byśmy wtedy zwolnili i… 

Radny Michał Śliwiński: Mamy przedstawiony suchy projekt uchwały, który 

każdy z nas dostał i myślę, że na razie do tego projektu uchwały nie ma. Myślę, 

że jest dzisiaj sesja, mamy przedstawicieli Powiatu Łowickiego i teraz tak, czy 

wszystkich wybiera Rada, w sensie zgłasza też Rada, czy ilu członków zgłasza 

rada, czy zgłasza też osoby Zarząd? Jaki tutaj jest podział, klucz do tego? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeżeli idzie o pierwsze pytanie Pana 

Radnego no to odpowiadam: chyba Pan Radny nie ma pełnej informacji, 

ponieważ była paląca właśnie sytuacja. Jeśli idzie o odejście Pana Dyrektora 

Kaniewskiego była to wielka prośba zarówno Pana Dyrektora, jak i Urzędu 

Marszałkowskiego, do której się przychyliliśmy, natomiast jeśli idzie o powołanie 

pełniącego obowiązki dyrektora to zdecydowaliśmy się wprowadzić tam osobę, 

która też będąc sekretarzem pilotowała ważne dla szpitala sprawy, która była 

zaangażowana w te projekty przebudowy szpitala i informatyzacji szpitala, osoby 

do której mamy pełne zaufanie, dlatego powierzyliśmy jej, no i również 

kompetencje, ponieważ jako wicestarosta przez 4 lata nadzorował w Brzezinach 

– Pan Marcin Pluta – szpital, dlatego zdecydowaliśmy się powierzyć mu tę 

funkcję i nie żałujemy tego, to od razu mogę powiedzieć. Natomiast jeśli idzie o 

to drugie pytanie, no to zgłosić może każdy, Rada przegłosowuje, natomiast my 

jako Zarząd mamy swoje stanowisko i w odpowiednim momencie, czyli za chwilę 

pewnie przedstawimy nazwiska, które zaproponujemy Radzie, aby zatwierdziła 

Komisje konkursową w składzie tych nazwisk. 



8 
 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, czy my dzisiaj 

będziemy zgłaszać już kandydatów do tej Komisji i czy poznamy kandydatów 

Zarządu? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak. 

Radny Krystian Cipiński: Czy mogę to uczynić w tym momencie, zgłosić 

swojego kandydata? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy wydaję mi się, że na 

początek można byłoby zrobić to w ten sposób, że Zarząd przedstawia 

kandydatów, następnie Rada przedstawia kandydatów a powiem tak, jak to 

zrobimy technicznie no to myślę, że kandydatury przedstawione przez Zarząd 

przegłosujemy a potem będziemy głosowali kandydatury przedstawione przez 

Radę, no chyba tylko w ten sposób możemy to zrobić. 

Radny Jerzy Wolski: Skoro my, jako Rada będziemy podejmować decyzje, to 

może niech Zarząd zaczeka. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko tak to zinterpretowałem, 

natomiast każdy może to zinterpretować w inny sposób. Uważam, że to nie 

zmienia w każdym razie istoty, że każdy może zgłosić i możemy nad tym 

głosować, my tylko mówimy o pewnej kolejności, to nie ma żadnego wpływu na 

wynik kto będzie w tej Komisji. 

Radny Krystian Cipiński: Korzystając z tego, że jestem przy głosie to może ja 

już bym jednak zgłosił swojego kandydata. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bardzo proszę. 

Radny Krystian Cipiński: To w takim razie zgłaszam wieloletniego członka 

Komisji Zdrowia Radnego – Pana Zbigniewa Kuczyńskiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny wyraża zgodę? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, nie chodzi mi o to, żebym Pana robił 

spowiedź, że Pan żałuje czy nie żałuje, tylko w sensie czy ta decyzja była słuszna, 

to dopiero zobaczymy po czasie a teraz wracając do tego co rozmawiałem z 

Panem Dyrektorem Kaniewskim na ostatniej sesji w przerwie, pytam się: no tutaj 
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nikt nie rozmawia ze mną czy będę miał możliwość w dalszym ciągu czy będzie 

konkurs ogłoszony czy będzie przedłużone, nikt ze mną nie rozmawiał w tym 

temacie, dlatego złożyłem w innym miejscu dokumenty do konkursu o czym 

informował Zarząd, także on też w tym temacie w jakiś sposób się nie … już nie 

będę dociekał, ale Zarząd doskonale wiedział, że te dokumenty złożył. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Niestety nie jestem upoważniony do tego 

aby rozmawiać, nie lubię tego robić, o osobach, których nie ma. Nie zgodzę się z 

tym co powiedział Pan Radny, tylko tyle mogę powiedzieć, natomiast sytuacja 

przed jaką stanęliśmy jest sytuacją taką, że musieliśmy szybko działać i 

podjęliśmy decyzję, za które oczywiście bierzemy pełną odpowiedzialność. 

Będąc przy głosie chciałem zgłosić osoby do Komisji, to jest również 

kompetencja Zarządu, nasze propozycje są takie, po kolei w tych 6 punktach 

zgłaszam Pana Marcina Plutę, Pana Piotra Malczyka, Panią Beatę Sawicką, Panią 

Ilonę Wężowską, Pana Marka Jędrzejczaka i lekarza – przedstawiciela Powiatu 

Łowickiego Pana Andrzeja Grabowskiego i to jest te 6 nazwisk, które 

przedstawiam. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym zgłosić nazwisko Pana Krzysztofa Górskiego 

do tejże Komisji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krzysztof Górski 

wyraża zgodę? 

Radny Krzysztof Górski: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne osoby? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze techniczną jedna uwagę, że 

zgłaszane kandydatury w myśl przepisów to muszą być osoby, które mają 

wykształcenie wyższe, to tylko tak ku porządkowi. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze inne osoby? Nie ma.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Propozycje Zarządu zostały 

zweryfikowane pod względem formalnym. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy tak, w pewnym rodzaju jesteśmy komisją, 

która też weryfikuje wszystkich kandydatów, także powinniśmy teraz, jeżeli ma 

być wyższe poprosić wszystkich, żeby nam przynieśli dokumenty. Jak mam 

głosować jak nie wiem czy Pan Pluta ma wyższe wykształcenie czy nie ma. Muszę 
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zaufać… Nie no, bo takie wymysły, to co powiedział Pan Starosta to akurat nie 

wiem, jak można pokazać paragraf, który o tym mówi to bardzo bym prosił. 

Dyrektor Wydziału KZJ Ilona Wężowska: Tak, potwierdzam, jest to paragraf 

10 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

może ja pozwolę sobie odczytać całą treść tego paragrafu: ,,W skład komisji 

konkursowej wchodzą: w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy 

stanowiska kierownika podmiotu leczniczego: a) od trzech do sześciu 

przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie wyższe, w 

tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród 

przedstawicieli przewodniczącego komisji, b) przedstawiciel rady społecznej 

podmiotu leczniczego, c) przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej 

albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w 

dziedzinie nauk medycznych, jeżeli podmiot leczniczy zawarł z nią umowę o 

udostępnienie go na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych 

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia”. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem w ten sposób, tutaj Radny 

Michał Śliwiński powiedział o tym wykształceniu ja chciałbym powiedzieć tak, 

że gdyby nie był spełniony warunek to takie postępowanie będzie unieważnione, 

ponieważ kandydaci, którzy biorą udział w wyborach nie byli do tego uprawnieni, 

jeśli chodzi  Komisję konkursową, natomiast chce powiedzieć tak, że jeżeli są 

takie zasady to tego się trzymajmy, żeby potem nie było żadnych wątpliwości, bo 

każda ze stron może się odwołać, może być na przykład taka sytuacja, że kandydat 

stwierdzi, że jedna z osób była nieuprawniona w tej Komisji konkursowej. Skoro 

jest wymóg wyższego wykształcenia to tego się trzymajmy, nie komentujmy tej 

kwestii. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem uzupełnić, ponieważ jeszcze w 

uchwale jest jedno miejsce wykropkowane, że Zarząd proponuje na 

przewodniczącego składu Komisji Pana Marcina Plutę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z tym, że mamy 

określoną liczbę kandydatów, Pani Radca Prawny Pani Ania Motuk wytłumaczy 

w jaki sposób będzie prowadzone głosowanie. 

Radca Prawny Anna Motuk: Proszę Państwa, to nie jest z mojej strony żaden 

nakaz, tylko propozycja rozwiązania technicznego, bo Państwo oczywiście 



11 
 

możecie przyjąć sobie dowolny według swojego własnego uznania regulamin 

tego głosowania. Mnie się wydaję, że zasadne byłoby przegłosowanie wniosków 

zgodnie z kolejnością ich zgłaszania, czyli przegłosowanie kandydatury Pana 

Kuczyńskiego, następnie kandydatury Pana Górskiego, w zależności od wyniku 

tego głosowania będzie można przyjąć jakieś dalsze zasady postępowania. Jeżeli 

kandydatury nie uzyskają większości, obydwie załóżmy no wtedy pozostaje trzeci 

projekt – propozycja Zarządu składu, który został zaproponowany. Jeżeli będzie 

inny wynik głosowania no to sytuacja się troszkę komplikuje tak, więc myślę, że 

wtedy Zarząd musi się zastanowić nad tym i radni, w jaki sposób będą dalej 

procedować. To nie jest tyle w zasadzie kwestia prawna, co techniczna. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Rozumiem. 

Radny Jacek Chudy: Pani Mecenas, nie uważa Pani, że głosowanie powinno 

odbyć się tajnie? 

Radca Prawny Anna Motuk: Nie, nie uważam. 

Radny Jacek Chudy: W końcu jest to głosowanie osobowe. 

Radca Prawny Anna Motuk: Ale nie każde głosowanie personalne jest tajne, 

nie ma takiego wymogu. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy mam pytanie, bo teraz tak, to znaczy że w 

pakietach zgłaszanie można powiedzieć byłoby bardziej korzystne tak, bo teraz 

gdybyśmy zgłosili, w zależności od kolejności zgłaszania, gdybyśmy zgłosili 

drudzy to też można by pokombinować. Nie no, tutaj dla mnie najprostszym 

głosowaniem to jest nad każdą osobą, kto za, kto przeciw i tyle, a nie pakietem 

głosować. Jak dwóch odleci to już potem głosujemy cały pakiet, to bez sensu jest. 

Radca Prawny Anna Motuk: Ja powiedziałam, że ktoś może oceniać mój 

pomysł jako bezsensowny, mogą być lepsze. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy są jeszcze pytania do sposobu 

głosowania? Proszę Państwa, nie wiem jak potraktować tutaj wniosek Radnego 

Michała Śliwińskiego, czy to jest wniosek, że głosujemy każdą kandydaturę… 

my musimy jako Rada się do tego odnieść czy zgadzamy się na taki sposób 

głosowania czy nie, dlatego mówię, bo Radny nie powiedział, że to jest wniosek 

formalny. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja 

bym chciał zgłosić wniosek formalny o przystąpienie do głosowania, jawne i 

żebyśmy przeszli do takiego głosowania, jak zaproponowała Pani tutaj Radca 

Prawny, czyli dwa nazwiska, które były w pierwszej kolejności wymienione a 

następnie w pakiecie zaproponowana propozycja Zarządu Powiatu Łowickiego. 

W takiej kolejności, jak były zgłoszenia. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Z tego co ja pamiętam to najpierw 

była zgłoszona kandydatura Pana Radnego Zbigniewa Kuczyńskiego, następnie 

Zarządu a na koniec kandydatura Pana Radnego Krzysztofa Górskiego, z tego co 

ja pamiętam taka była kolejność. Jeżeli taki jest wniosek formalny on musi być 

przegłosowany. 

Radny Krystian Cipiński: Chciałbym złożyć Szanowny Panie Przewodniczący 

wniosek formalny dalej idący o wybór kandydatów spośród wszystkich 

zgłoszonych kandydatów, żebyśmy nie dzielili jednak na pulę dwóch kandydatów 

zgłoszonych przez Radę i pule sześciu kandydatów zgłoszonych przez Zarząd. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja myślę, że ten wniosek 

złożony przez Radnego Waldemara Krajewskiego, dotyczący głosowania to 

uważam, że w tym momencie to jest wniosek bezzasadny, jeżeli ten, który został 

zgłoszony przez Radnego, ponieważ już wtedy jest sytuacja jasna, ale jeżeli 

Radny uważa inaczej to możemy przecież przegłosować, bo to jest wniosek 

formalny, ale jeżeli mamy kolejność, że za chwilę będziemy głosować ten 

wniosek i on zostanie zaakceptowany, wydaje się, że następny nie ma sensu… 

Ale mówię, to już decyzja Radnych. 

Radny Krystian Cipiński: Panie Przewodniczący, mój wniosek jest dalej idący, 

dlatego uważam, że powinien być głosowany jako pierwszy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy tutaj mamy sytuacje 

dosyć trudną ponieważ nie ma żadnego kryterium określania przeze mnie, który 

będzie głosowany, ja nie mam prawa do tego, żeby w tym momencie zdecydować, 

który ma być. Ja uważam, że jedynym kryterium, które mogę zastosować to jest 

kolejność zgłoszenia, bo to jest takie, które nie budzi jakichś kontrowersji, ale 

myślę sobie, że jeżeli tutaj radni uważają inaczej, zaproponują inne rozwiązanie… 

Ja jestem zwolennikiem rozwiązania takiego, że kolejność zgłoszonego wniosku 

głosujemy i podejmujemy decyzję, a jeżeli ktoś uważa inaczej to proszę o 

ustosunkowanie się do tego. 
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Radny Krystian Cipiński: Jeżeli przegłosujemy pierwszy wniosek to już nie 

będziemy mogli głosować drugiego, bo jeden wyklucza drugi, więc dlatego w 

moim odczuciu wniosek złożony przeze mnie jest wnioskiem dalej idącym. Mogę 

się mylić, dlatego poprosiłbym o opinię Panią Radcę. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Poprosimy Panią Radcę. 

Radca Prawny Anna Motuk: Ale ja Państwu naprawdę nie jestem w stanie tutaj 

pomóc, dlatego że tu nie chodzi o kwestie wniosków dalej czy bliżej idących, ale 

chodzi o to, żeby wybrać 7-osobową Komisje konkursową. Wiemy, że jeżeli 

chodzi o przedstawicieli Rady to może być maksymalnie 6 osób i do Państwa 

należy teraz ustalenie, składacie już Państwo wnioski, więc należałoby je 

przegłosować, ustalić regulamin tego głosowania. No ja nie mogę przecież 

niczego narzucić, który z tych regulaminów zasad przyjętych głosowania będzie 

Państwu Radnym w większości najbardziej odpowiadał, bo każdy może mieć 

swój własny pomysł.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja 

bardzo krótko bym chciał tylko zaznaczyć, że wniosek ten jak Pan tutaj 

wspomniał był pierwszy i chciałbym, żebyśmy przeszli do głosowania. 

Radny Krystian Cipiński: Ja odniosę się jeszcze do słów Pani Mecenas, no my 

w tym momencie staramy się ustalić w jaki sposób będziemy tego wyboru 

dokonywać. Już mamy zamkniętą drogę, jeżeli chodzi o złożony wniosek Pana 

Wiceprzewodniczącego – wniosek formalny o wybór w takiej formie, tu już 

naprawdę nie mamy pola do popisu, dlatego zgłaszam wniosek dalej idący, który 

uważam proponuje formę bardziej demokratyczną. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Znaczy Panie Radny, ja tylko 

króciutko: jeżeli przed chwilą powiedział Pan, że jeżeli ten wniosek, który został 

zgłoszony przez Pana Przewodniczącego Waldemara Krajewskiego zostanie 

przegłosowany to następny nie do końca ma sens, żebyśmy nad nim głosowali, w 

związku z tym myślę, że my możemy zgodnie z tym co zostało przez Pana 

powiedziane, bo to jest wniosek formalny przegłosować, ja nie widzę tu żadnych 

przeszkód, ale wiadomo jaki będzie wtedy wynik, jeżeli ten poprzedzający 

wniosek zostanie zaakceptowany przez Radę. No tak myślę, natomiast jeżeli Pan 

uważa, że chce, żeby ten wniosek został poddany pod głosowanie to my go 

przegłosujemy. 
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Radny Tadeusz Kozioł: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

zasypaliśmy się wnioskami i utknęliśmy w martwym punkcie a ja chciałbym 

może pogodzić wszystkich i poprzeć tu stanowisko Kolegi Jacka Chudego i 

zaproponować, żebyśmy zagłosowali w głosowaniu tajnym nad wszystkimi 

zgłoszonymi kandydaturami i będzie najdemokratyczniej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo, ale ponieważ 

wpłynęły wnioski formalne to my musimy je przegłosować. 

Radny Piotr Gołaszewski: Jeśli można to poproszę o chwilę przerwy dla rady, 

żeby te tematy w klubie przedyskutować. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:05 wznowił obrady 

VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Krystian Cipiński: Ja jeszcze chciałem zapytać, bo nie otrzymałem 

odpowiedzi od Pani Mecenas: który wniosek jest dalej idący spośród tych dwóch 

złożonych, bo tego nie mamy rozstrzygniętego a warto by było po prostu 

wiedzieć. 

Radca Prawny Anna Motuk: Ale ja nie potrafię udzielić Panu odpowiedzi na to 

pytanie. Czy Pan używa sformułowania dalej idący na zasadzie takiego 

sformułowania potocznego, co Pan rozumie przez dalej idący w tym wypadku? 

Na czym polega to jego dalsze pójście? Bo ja nie rozumiem tego pytania. 

Radny Krystian Cipiński: Ja już wytłumaczyłem na czym polega moja 

interpretacja dalej idącego wniosku. Po prostu dalej idący wniosek w tym 

przypadku to wybór 6 kandydatów do Komisji, bo tylu mamy wybrać, spośród 

ogólnej puli wszystkich zgłoszonych kandydatów a taka pula w obecnej sytuacji 

wynosi 8. Z kolei bliżej idący wniosek, jeśli można już tak kolokwialnie określić 

to wniosek złożony przez Pana Wiceprzewodniczącego, gdzie najpierw 

głosujemy na kandydatów dwóch zgłoszonych przez Radę Powiatu, a później 

dopiero głosujemy w pakiecie 6 kandydatów zgłoszonych przez Zarząd. Nie 

widzę tutaj potrzeby dzielić kandydatów na dwa poszczególne obozy, nie 

rozumiem dlaczego nie chcemy zbudować takiej ogólnej puli i wybrać sposób, 

uważam właściwy, kandydatów do Komisji. 
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Radca Prawny Anna Motuk: Rozumiem, czyli Pan Radny rozumie wniosek 

dalej idący, tak jak Pan Radny powiedział, jako wniosek dotyczący szerszej grupy 

radnych, no i z punktu widzenia prawnego tez nie widzę przeszkód, żeby do 

takiego głosowania doprowadzić. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja powiem tak, nie ma czegoś 

takiego, że my tutaj dzielimy złożone wnioski. Tak, jak powiedziałem wcześniej, 

kolejność była następująca: Pan Zbigniew Kuczyński, kandydaci przedstawieni 

przez Zarząd, następnie Pan Radny Krzysztof Górski. Jest taki wniosek zgłoszony 

przez Radnego Waldemara Krajewskiego i będzie w ten sposób, że przegłosujemy 

ten wniosek a potem Pana Radnego Krystiana Cipińskiego i trzeci wniosek o 

głosowanie tajne i myślę, że tutaj… Głosowanie tajne zgłosił Radny Tadeusz 

Kozioł, w związku z powyższym my zaczynamy od głosowania wniosku Radnego 

Waldemara Krajewskiego o taką kolejność głosowania, innej możliwości nie 

widzę. 

Radca Prawny Anna Motuk: Panie Przewodniczący odnośnie wniosku o 

głosowanie tajne – nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania tajnego, 

ponieważ zasada głosowania Rady jest głosowanie jawne i tylko w przypadkach, 

kiedy ustawa wyraźnie przewiduje głosowanie tajne, może być takie 

przeprowadzone. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czyli wniosek złożony przez Pana 

Radnego Tadeusza Kozioła jest bezzasadny. W związku z tym mamy dwa 

wnioski do przegłosowania. 

Radny Krzysztof Figat: Ja mam pytanie następującej treści, ponieważ w tej 

uchwale mamy jedną pozycję już zajętą i moje pytanie jest następujące: czy Pan 

Marek Boroski jest już członkiem tej Komisji czy nad nim też głosujemy? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Chciałbym poinformować, iż Pan Marek 

Boroski został wybrany spośród przedstawicieli Rady Społecznej w głosowaniu, 

które odbyło się w tamtym tygodniu i dlatego jest wpisany tutaj na tą listę już. 

Radny Krzysztof Figat: Ja rozumiem, czyli nad Panem Markiem Boroskim już 

nie głosujemy, jest członkiem tej Komisji. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak, ale Państwo w uchwale 

otrzymali informację dotyczącą tego, że Pan Marek Boroski jest zapisany jako 
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członek Komisji konkursowej, natomiast w pozostałe miejsca mamy tutaj 

dokonać wyboru. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Pana Waldemara Krajewskiego o głosowanie nad 

kandydatami do składu Komisji konkursowej w kolejności składanych 

wniosków. /Zał. Nr 6/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 0 

Przegłosowali wniosek Radnego Waldemara Krajewskiego o głosowanie nad 

kandydatami do składu Komisji konkursowej w kolejności składanych wniosków. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy Radny Krystian Cipiński chce, 

żeby też jego wniosek był teraz głosowany? 

Radny Krzysztof Figat: Musi być głosowany. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: No bo jest w tym momencie po 

głosowaniu tym bezprzedmiotowy, ale jeżeli Radny chce, to... 

Radny Krystian Cipiński: Poproszę o głosowanie. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez Radnego Krystiana Cipińskiego o oddzielne głosowanie nad 

każda kandydaturą do składu Komisji konkursowej. /Zał. Nr 7/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 8 

Przeciw  – 10 

Wstrzymało się  – 1 

Nie przegłosowali wniosku Radnego Krystiana Cipińskiego o oddzielne 

glosowanie nad każdą kandydaturą do składu Komisji konkursowej. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:15 ogłosił przerwę w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:20 wznowił obrady 

VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad kandydaturą 

Pana Zbigniewa Kuczyńskiego do składu Komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu.             

/Zał. Nr 8/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 8 

Przeciw  – 10 

Wstrzymało się  – 1 

Nie przegłosowali kandydatury Pana Zbigniewa Kuczyńskiego do składu Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w 

Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad kandydaturami 

(Marcin Pluta – Przewodniczący, Piotr Malczyk, Beata Sawicka, Ilona 

Wężowska, Marek Jędrzejczak, Andrzej Grabowski) zgłoszonymi przez Zarząd 

Powiatu Łowickiego do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu. /Zał. Nr 9/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 1 

Przegłosowali kandydatury (Marcin Pluta – Przewodniczący, Piotr Malczyk, 

Beata Sawicka, Ilona Wężowska, Marek Jędrzejczak, Andrzej Grabowski) 

zgłoszone przez Zarząd Powiatu Łowickiego do składu Komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad kandydaturą 

Pana Krzysztofa Górskiego do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w Łowiczu. /Zał. Nr 10/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 
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Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 1 

Przegłosowali kandydaturę Pana Krzysztofa Górskiego do składu Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ w 

Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:35 wznowił obrady 

VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z opinią Pani Prawnik, 

że trzecie nasze głosowanie dotyczące wniosku o powołanie do Komisji 

konkursowej Pana Radnego Krzysztofa Górskiego było głosowaniem 

bezprzedmiotowym, ponieważ w czasie głosowania drugiego wniosku 

dokonaliśmy akceptacji składu Komisji konkursowej. Tutaj mamy sytuację taką, 

że ta Komisja może liczyć 6 osób plus przedstawiciel społeczny, więc 7, w tym 

momencie, kiedy w drugim głosowaniu wybraliśmy już pełen skład to wydaje się 

logiczne, że kolejne głosowanie jest głosowaniem, które nie powinno się odbyć, 

jest głosowaniem bezprzedmiotowym i uważam to za decyzję, która jest 

najbardziej słuszna, bo nie ma sensu też, żebyśmy przedłużali tą dalszą dyskusję 

na ten temat. Myślę, że powinniśmy przejść do projektu uchwały i dalej 

realizować porządek obrad. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja myślałem, że do Komisji 

wchodzą osoby, które uzyskują największą liczbę głosów radnych a nie osoby, 

które pierwsze zostały zgłoszone czy w taki sposób, bo tak jak Pan mówi to 

okazuje się, że jak ktoś dostanie więcej niż 50% głosów to komisja powinna już 

przestać liczyć resztę głosów tak, ale że tutaj system policzył, no to wyszło 

zamieszanie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że tak nie jest jak Pan mówi, 

ponieważ wniosek był konkretny dotyczący powołania Komisji konkursowej w 

określonym kształcie i w określonym składzie liczbowym, w związku z tym nie 

było tak, jak Pan mówi, to jest pierwsza uwaga i nie ma sensu, chyba że ktoś ma 

jeszcze jakieś inne zdanie, ale ja myślę, że będziemy sobie przedstawiali różne 

argumenty, natomiast to co ja powiedziałem, powiedziałem na podstawie opinii 

prawnika, czyli osoby w tym momencie najbardziej kompetentnej i wydaję mi się, 

że drążenie tego tematu nie ma żadnego sensu, ale mówię, każdy ma prawo do 
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wypowiedzi. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej wniosku Pana 

Cipińskiego: były 3 wnioski zgłoszone i wszystkie 3 głosowaliśmy. No to po co 

głosowaliśmy? 

Radny Krystian Cipiński: No i właśnie chciałbym powiedzieć, że ta forma 

głosowania doprowadziła do tej sytuacji. Gdybyśmy głosowali spośród 

wszystkich radnych, mielibyśmy jasny i klarowny obraz. Głosowanie się odbyło, 

w związku z tym ja uważam, że teraz należałoby wybrać spośród tych 7 

kandydatów sześciu wchodzących w skład Komisji. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja bym poprosił Panią Radcę o wyrażenie 

tutaj zdania na forum. 

Radca Prawny Anna Motuk: No ja tylko mogę powtórzyć to, co powiedział Pan 

Przewodniczący, że w moim przekonaniu głosowanie trzeciej uchwały było 

bezprzedmiotowe, ponieważ rada wybrała we wcześniejszym głosowaniu 

Komisję konkursową w pełnym składzie, no to logicznie rzecz biorąc 

bezprzedmiotowe było wybieranie, znaczy głosowanie nad jakimikolwiek 

dalszymi kandydaturami. Może błędem było, że to nie zostało w jakiś jasny 

sposób wyartykułowane wcześniej i tak, jak Pan Górski twierdzi ja nie mam być 

może racji, bo to jest tylko moja opinia. 

Radny Krzysztof Górski: To jest nieuczciwe. 

Radca Prawny Anna Motuk: No nieuczciwości to niech mi Pan nie zarzuca, 

znamy się chyba. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja prosiłbym jednak, żeby trzymać się 

wyboru Komisji konkursowej, prosilibyśmy, żeby radni mówili do mikrofonów i 

włączali mikrofony. Dobrze, Komisje wybiera się poprzez przyjęcie uchwały i do 

tej uchwały mieliśmy procedurę, którą zgłosił Radny Waldemar Krajewski, że 

głosujemy po kolei wnioski, bo tu chyba Pani Mecenas się pomyliła, mówiąc o 

uchwale, no to był wniosek do uchwały tak naprawdę, więc głosowaliśmy 

pierwszy wniosek i drugi wniosek, który spełnił kryteria, więc trzecie głosowanie 

było bezprzedmiotowe. Na tym myślę, że moglibyśmy zakończyć i przejść do 

głosowania uchwały. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Przewodniczący, ja do Pana z taką 

uwagą, bo ja już zauważyłem to, że Pan sobie w pewien sposób nie radzi przy 
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tym, jak głosowaliśmy wnioski Pana Krajewskiego i Pana Cipińskiego, bo co by 

Pan zrobił w sytuacji, jakby przeszedł też wniosek Pana Cipińskiego? To w końcu 

jakie byłoby głosowanie? W tym przypadku mógłby Pan zareagować, że ten 

wniosek jak przeszedł, Pana Krajewskiego, to już nie ma sensu głosować drugiego 

wniosku a tutaj w dalszym ciągu będę się upierał, że do Komisji konkursowej 

dostają się osoby, które zdobywają największą liczbę głosów radnych i to, co 

zauważyłem na samym początku, że zgłaszanie pakietami no to i tak głosowanie 

nad pojedynczymi osobami wtedy i tak wychodzi sprawiedliwie. Gdybyśmy mieli 

głosowanie tajne to pewnie byłoby prościej, bo wtedy też byśmy wybrali osoby z 

największą liczbą głosów i byśmy głosowali nad pakietem Zarządu - jeden 

krzyżyk i nad każdym z osobna - Panem Kuczyńskim i Panem Górskim też po 

jednym krzyżyku, bo tak to ja rozumiem. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Pan bez przerwy powtarza o 

głosowaniu tajnym, z tego co zdążyłem zorientować się Pani Prawnik 

powiedziała, że nie może być głosowania tajnego i nie ma sensu, żebyśmy też 

prowadzili bez przerwy taką samą dyskusję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Składam wniosek formalny o zakończenie 

dyskusji i przejście do głosowania uchwały. 

Radny Krzysztof Figat: Jak najbardziej zgadzam się z wypowiedzią Pani 

Mecenas, tylko ta wypowiedź byłaby jak najbardziej słuszna w przypadku, gdyby 

Pan Przewodniczący przerwał głosowanie po głosowaniu pakietu. To nie 

nastąpiło, przeprowadziliśmy głosowanie w trzecim podejściu, Pan Radny Górski 

uzyskał ilość głosów wyższą niż pakiet w drugim głosowaniu i tak naprawdę w 

tym momencie to nie możemy uznać, że w drugim punkcie wybraliśmy Komisję. 

Gdybyśmy nie głosowali trzeciego punktu to byśmy uznali, że wybraliśmy 

Komisję. Ponieważ w tym momencie na stole leży 9 kandydatów, przy czym 

trzecia kandydatura ma więcej głosów niż pakiet drugi, to jest to co mówi Pan 

Radny Cipiński - powinniśmy nad tą szóstką głosować pojedynczo. Takie są 

konsekwencje nieuwagi. Gdyby tego głosowania trzeciego nie było - proszę 

bardzo, a tak ono się odbyło, prawnie się odbyło i jest to zapisane, zarejestrowane 

i nikt nie wytrze gumką tego głosowania. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:45 ogłosił przerwę w 

obradach VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:50 wznowił obrady 

VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ponieważ to ja zarządziłem 

głosowanie nad trzecim wnioskiem, w związku z powyższym składam rezygnację 

z udziału w Komisji konkursowej i miejsce, które radni zdecydowali w drugim 

głosowaniu, że ja powinienem zajmować będzie miejscem zajmowanym przez 

Radnego Krzysztofa Górskiego z racji takiej, że w trzecim głosowaniu został 

wybrany przez Radnych. Myślę, że to jest rozwiązanie najbardziej optymalne. Ja 

powiem tylko tyle, że ja mimo wszystko na koniec jedno zdanie: bardzo bym 

prosił też, żeby ważyć określenia typu hańba albo tego typu określenia mi się nie 

podobają, bo ja nie miałem ani złych intencji ani nie było moim celem, żeby w 

jakiś sposób powodować u kogoś takie reakcje, bo dla mnie hańba czy coś takiego 

wiąże się z czymś bardzo poważnym a ja tego tak nie odbieram, żeby w stosunku 

do kogoś w ten sposób się zachowywał w swoim życiu. Byłem radnym 4 lata i 

nigdy nie pozwoliłem sobie na określenie hańba albo coś w tym stylu, to nie w 

porządku. Przegłosujemy teraz tą uchwałę dotyczącą powołania składu Komisji 

konkursowej. 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuję Panie Przewodniczący, że rozwiązał Pan tą 

trudną sytuację, tylko mam jeszcze jedno pytanie, bo tak, każdy z kandydatów do 

tej Komisji konkursowej składał wyrażenie zgody bądź nie, wszyscy wyrazili 

zgodę, nie mamy tutaj zgody przedstawiciela lekarzy i czy taką Zarząd ma zgodę 

na piśmie, żeby nam ta zgodę przedstawić? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Jest ustna zgoda Pana Doktora. Jest ustna 

i będzie także pisemna. Możecie Państwo wrócić do poprzedniego Zarządu, jak 

było uzgadniane telefonicznie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Proszę Państwa, ja powiem w ten 

sposób: to nie jest też taka forma... Pan Starosta udzielił odpowiedzi, że ustna 

zgoda Pana Andrzeja Grabowskiego została przez niego dokonana, również 

będzie oświadczenie pisemne, przed chwilą my też składaliśmy nie w formie 

pisemnej, tylko mówiliśmy czy się zgadzamy czy nie i nie było to powodem 

jakichkolwiek takich sytuacji a powiem tylko tyle - czy Radny wie w jakich 

okolicznościach Pan Andrzej Grabowski wyrażał zgodę? To też nie możemy w 

ten sposób do tego podchodzić. Pan Andrzej Grabowski wyraził zgodę na udział 

w Komisji konkursowej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, składałem wniosek 

o zakończenie dyskusji, lista dyskutantów została zakończona. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To był wniosek Pana Starosty, 
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proszę już ostatnia osoba, bo będę zmuszony poddać pod głosowanie wniosek. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, nie mylmy pojęć o wyrażaniu 

zgody. Tutaj, jeżeli ktoś jest i mówi ustnie to wiemy o tym, że tak mówił a to, że 

mówił ktoś komuś do ucha, bo przez telefon to jest do ucha, to nie jest dla mnie z 

formalnego punktu widzenia. Jeżeli głosowanie ma być to powinno być z punktu 

formalnego powinniśmy mieć zgodę Pana doktora Grabowskiego. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo, jeżeli Pan jest takim 

formalistą to niech mi Pan pokaże papier, gdzie jest napisane, że zgoda musi być 

pisemna? Jeżeli Pan Grabowski jest kandydatem Zarządu to Zarząd taką zgodę 

przyjął i koniec i nie będzie Pan tu wymyślał jakichś innych papierów. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.       

/Zał. Nr 11/ 

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

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr VI/41/2019 RPŁ w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 12/  

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na 

lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej". 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 
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stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej". 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i 

Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem 

Bezpieczniej". /Zał. Nr 13/ 

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

nie głosował Z. Kuczyński, nieobecny J. Wolski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr VI/42/2019 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 

2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej". /Zał. Nr 14/  

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

p.o. Dyrektora PCPR w Łowiczu Justyna Haczykowska - Kotlarska 

przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

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

Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku. /Zał. Nr 15/ 

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

nieobecni Z. Kuczyński, J. Wolski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr VI/43/2019 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. /Zał. Nr 16/  

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Do projektu Uchwały, który Państwo 

otrzymaliście jest autopoprawka - 200 000,00 zł jest to dotacja dla Muzeum, 100 

000,00 zł dotacja podmiotowa, 100 000,00 zł na inwestycje, wszystko 200 000,00 

zł z wolnych środków. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Radny Krzysztof Górski: Ja mam taką prośbę, ponieważ w poprzedniej uchwale 

budżetowej było w rezerwach ogólnych kwota 280 tys. zł, prosiłbym o podanie 

rozliczenia kwot z rezerwy ogólnej. Zmniejszona jest w tej chwili o 130 tys. zł, 

ma poziom 150 tys. zł, prosiłbym o podanie rozliczenia wydatków z rezerwy 

ogólnej. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie wiem w trybie jakim zadane to pytanie 

jest, ale na piśmie Pan Radny otrzyma odpowiedź. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy czy ja dobrze rozumiem, tam milion złotych 

jest nowe zadanie będzie w szpitalu czy ten milion jest przesunięty, tam mieliśmy 

zabezpieczone w budżecie większą kwotę... 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz W zadaniach inwestycyjnych mieliśmy 2 
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zadania: ,,Roboty budowlane polegające na przebudowie izby przyjęć oraz III 

piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu" - 950 000,00 zł i ,,Roboty budowlane 

polegające na przebudowie oddziału pediatrycznego budynku szpitala ZOZ w 

Łowiczu" - 50 000,00 zł, łącznie milion złotych. Zostało to zmniejszone i 

przeniesione na zadanie ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu" 

- 1 mln zł i nowe zadanie ,,Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu" - 110 000,00 zł. W związku z tym po stronie zmniejszeń mamy 1 mln 

zł, zwiększeń 110 000,00 zł. 

Radny Michał Śliwiński: Mogę zapytać Zarządu na czym będzie polegała ta 

modernizacja? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc tak po krótce, ponieważ też już to 

było przedstawione na wcześniejszych komisjach, więc jeżeli chodzi o remont to 

będziemy się skupiać na remoncie oddziału pediatrycznego, na całkowitym 

remoncie, czyli nie na kosmetyce, ale na przebudowie, żeby tam można było 

pomieścić 16 łóżek dostosowanych do potrzeb tego oddziału, to było analizowane 

z lekarzami tego oddziału, z Panią Ordynator i dlatego podjęliśmy taką decyzję, 

że robimy nowe zadanie, tak jak to Pani Skarbnik przeczytała. Po prostu to jest 

taka techniczna zmiana, też po to to zrobiliśmy, ponieważ składaliśmy wniosek 

do rezerwy budżetu państwa i musieliśmy takie nowy taki tytuł spójny właśnie z 

remontem pediatrii wprowadzić. 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli mogę zapytać się na jaką kwotę Zarząd złożył 

ten wniosek i większe szczegóły, bo tak o ogólnie Pan Starosta powiedział, co 

będzie robione. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Szczegóły oczywiście przekażemy na 

następnej Komisji, jeżeli już będzie projekt, jak najszybciej. W tej chwili nie 

mamy jeszcze pełnego projektu jak będzie wyglądała ta pediatria. Wcześniejsze 

założenie poprzedniego Zarządu jak miał wyglądać remont pediatrii zostało to 

zmienione i dlatego czekamy, aż firma, która przeprowadza projekt przedstawi 

swoje założenia, które były też konsultowane z lekarzami pediatrii też z nami. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, jeżeli pracuje się nad jakimś 

wnioskiem, to jakby to powiedział Pan Starosta Kosiorek, jakąś tą wizję macie, 

co chcecie zrobić. Czy to się wszystko zmieści, co chcemy zrobić w projekcie to 

jest druga rzecz, ale póki co mówienie tylko o tym, że złożymy wniosek i jakie 

będzie dofinansowanie do tego wniosku to już chyba można coś powiedzieć. 

Jeżeli mówi się o 16 łóżkach to tak trochę dla mnie bym powiedział jest mało. Te 
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łóżka jakie będą, z dostosowaniem też dla rodziców, że będą mogli na tych 

łóżkach być czy nie? No takie szczegóły, które nie są aż bardzo wiążące do tego, 

żeby nas uspokoić, że faktycznie, bo o tą pediatrię zabiegaliśmy, także myślę, że 

można przekazać Radzie. 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Więc jeżeli jakiś tutaj radny ma chęć 

analizy założeń remontu pediatrii to zapraszam do szpitala, żeby to dokładnie 

przekazać. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że założeniem było 16 łóżek, 

remont kapitalny pediatrii i tyle, to ma być dostosowane do potrzeb, jakie nam 

przedstawili lekarze. Nie możemy wprowadzić i zrobić więcej łóżek na tym 

oddziale, ponieważ nie ma miejsca a wiemy także, że statystycznie nie ma takiej 

potrzeby, żeby zwiększać też ilość łóżek, ponieważ to będą też duże koszta, jeżeli 

zrobimy to tak jak był plan poprzedni remontu na III piętrze, więc czekamy na 

wyniki, które przedstawi nam firma projektująca i przekażemy. Na chwilę obecną, 

jeżeli ktoś chce dostać więcej informacji może przyjść do szpitala i 

przeanalizować to z Panią Ordynator lub z Panem Dyrektorem. Dzisiaj 

przepraszam, ale nie będę Państwu pokazywał gdzie będą łóżka, nie mam takiej 

możliwości tutaj w tej chwili, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć jak będzie wyglądał 

przyszły remont pediatrii, co też mówię od razu, jeżeli pieniądze z zewnątrz nie 

dostaniemy to my zrobimy i tak ten remont, więc żeby nie było, że jesteśmy 

zależni tylko od pieniędzy zewnętrznych. Obiecaliśmy, że pediatria będzie 

wyremontowana i to będzie zrobione, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania co do 

remontu pediatrii, jeżeli będzie projekt przedstawimy go Państwu i pytania będzie 

można kierować do dyrektora. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, to dlaczego na razie nie zabezpieczamy 

środków na projekt, tylko od razu już zabezpieczamy środki do wniosku i teraz, 

jeżeli jest moja już o czymś, widzi Pan ten wniosek no to przynajmniej jakie 

dofinansowanie... I teraz 16 łóżek, póki co jest teraz chyba ponad 20 łóżek. 

Zmniejszamy pediatrię? 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk: Dostosowujemy ją do potrzeb Powiatu 

Łowickiego. 

Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym poprosić o jedną rzecz Pana Wicestarostę 

Malczyka, żeby nie używać, że poprzedni Zarząd chciał pediatrię na III piętrze. 

Nigdy poprzedni Zarząd nie chciał pediatrii na III piętrze, celem nasz był Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy i taki był zamysł, natomiast tymczasowo chcieliśmy 

wykorzystywać ten wyremontowany przygotowany oddział Zakładu 
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Opiekuńczo-Leczniczego na pediatrię, to jedna rzecz. Druga rzecz do Pana 

Starosty Kosiorka, na lutowej sesji Pan powiedział, że jest złożony wniosek na 

dofinansowanie remontu szpitala, czy gdzieś możemy do tego wniosku dotrzeć? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Wniosek jest złożony do rezerwy budżetu 

państwa, jest on w tej chwili procedowany. 

Radny Krzysztof Figat: Ale rozumiem, że kopie możemy... nie jest to tajemnica. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie musimy. 

Radny Krzysztof Figat: Czy możemy to otrzymać? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Na razie nie ma takiej potrzeby. 

Radny Krzysztof Figat: Ale on jest tajny? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie jest tajny. 

Radny Krzysztof Figat: No to jak nie jest tajny no to... 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To niech Pan napisze wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.    

/Zał. Nr 17/ 

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

nieobecni Z. Kuczyński, J. Wolski/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr VI/44/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 18/  

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. /Zał. Nr 19/ 

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

nieobecni Z. Kuczyński, J. Wolski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr VI/44/2019 RPŁ zmieniający Uchwałę Nr II/20/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.       

/Zał. Nr 20/  

Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 21/ 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 

umówiliśmy się, że nie czytamy, tylko ewentualnie jak są pytania to 

odpowiadamy. Czy to jest aktualne? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Myślę, że aktualne. Czy są pytania 

do Pana Starosty w związku ze sprawozdaniem Zarządu? 

Radny Michał Śliwiński: Ja nie wiem czy do sprawozdania Zarządu, ale 

odnośnie ostatnich doniesień medialnych w związku z Centrum Promocji, bo to 

tak jak już pozwoliłem sobie zauważyć na Komisji Rewizyjnej, jest tutaj też i Pani 

Dyrektor i powiem tak: co Zarząd w tym temacie robi, bo z informacji medialnych 

dowiadujemy się, że będzie jeszcze audyt wewnętrzny i teraz chciałbym się 

dowiedzieć, przepraszam, będzie audyt zewnętrzny. Co tutaj audyt zewnętrzny 

może jeszcze więcej doradzić, bo teraz oczywiście tam jest zakreślony okres, 
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czasookres 2-letni, z tego co ja się jeszcze orientuję to te nieprawidłowości 

ciągnęły się dosyć dłużej niż tylko w ostatnim 2-letnim okresie, wiemy o tym, że 

Skarbowy swoje rzeczy to ma tylko 5 lat i do 5 lat się może cofnąć a tak naprawdę, 

żeby dowiedzieć się co tam się działo to wystarczy chyba zerknąć do komisji, 

która była skierowana wcześniej przez Zarząd, która tak naprawdę te działania 

rozpoczęła i zwróciła uwagę, co nie jest tam prowadzone właściwie, bo ja 

rozumiem, że przy dużych placówkach, kilkaset osób, takie jak szpital bierzemy 

audytora zewnętrznego, zapoznaje się tam z dokumentami a tutaj ja wielkiej 

filozofii nie widzę, żeby audytor zewnętrzny przychodził i robił w placówce 

kilkunastoosobowej jak ją prowadzić, bo jeżeli powołaliśmy dyrektora, który 

wyróżniał się wielkimi kompetencjami to myślę, że ten dyrektor przedstawi 

Zarządowi myśl, jak ta placówka ma działać. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Panie Radny, właśnie dlatego, że my nie 

uważamy, że należy lekceważyć sprawy placówki, w której pracuje kilkanaście 

osób i machnąć ręką, że a no to można sobie skontrolować. Żeby mieć czyste 

sumienie postanowiliśmy, że to audytor, firma zewnętrzna zrobi. Sytuacja tam w 

mojej ocenie jest nie tylko formalna, prawna, ale i w organizacji leżąca, w 

stosunkach międzyludzkich leżąca w tej placówce, dlatego myślę, że takie 

spojrzenie kogoś kto nie siedzi tam w środku a jednocześnie fachowca, który ma 

kompetencje i uprawnienia, abyśmy nie byli posądzeni o jakąś stronniczość czy 

cokolwiek, bardzo się cieszymy z tej kontroli zewnętrznej, jaką zakończył Urząd 

Skarbowy i myślę, że po wynikach audytu też opublikujemy to, czego tam 

brakuje, może część da się odzyskać, bo ja rozumiem, że czegoś nie było, a jeżeli 

nie ma takich rzeczy jak faktury to ja rozumiem, że one są do... może nie 

wszystkie, ale w jakiejś tam części na pewno do odzyskania, odtworzenia czy 

zdobycia, dlatego myślę, że no tutaj głos Radnego zapewne wynika z troski o 

dobro publiczne i o instytucję, jaką jest Centrum, natomiast myślę, że dajmy 

zakończyć się tym wszystkim kontrolom i wtedy przedstawimy ich wyniki w 

pełni i to wszystko, potraktujmy to z powagą. Jeżeli Pani Dyrektor ma coś do 

dodania to bardzo proszę. 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Adrianna Kaczor: Dzień dobry Szanowni 

Państwo, ja jeszcze dodając do tego, co powiedział Pan Starosta może od siebie 

powiem, że obowiązki dyrektora Centrum objęłam na początku miesiąca stycznia 

bieżącego roku w momencie, kiedy jednostka, którą zarządzam otrzymała od 

Urzędu Skarbowego właśnie zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w 

zakresie podatku VAT za 2015 i 2016 rok.  Wcześniej, w roku 2018 
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przeprowadzona została w Centrum kontrola podatkowa w zakresie rozliczenia 

podatku VAT za 2017 rok, to chyba radni wiedzą, że taka kontrola była i protokół 

z dnia 29 czerwca 2018 roku myślę, że radni też widzieli i wiedzą, że ogólnie 

rzecz ujmując... przepraszam, bardzo się denerwuję tą zaistniałą sytuacją. Ogólnie 

rzecz ujmując nieprawidłowości w zakresie rozliczeń dotyczyły deklarowania 

podatku wyłącznie od faktur za najem lokalu wystawionych dla pierwszego 

dzierżawcy, gdzie jest ten przysłowiowy kebab. Ja bym miała taką prośbę do 

pracowników byłych czy do Starostwa Powiatowego czy Centrum, jeżeli Państwo 

macie informacje, gdzie na przykład znajdują się te faktury rzeczone przez Pana 

Starostę, dotyczące kosztów, jakie ponosiło Centrum to proszę o ewentualne 

wskazanie miejsca, gdzie się one znajdują. Dzięki temu będziemy mogli ten 

podatek naliczony sobie odzyskać od zasądzonych w tej chwili już kwocie 83 

000,00 zł podatku należnego. Jeśli znajdziemy takie dokumenty wcześniej, 

będziemy mogli po prostu zmniejszyć tą karę podatkową i pomniejszyć tym 

samym te płatności za zaległości, za czas jaki będziemy poświęcać na zapłacenie 

tego podatku. 

Radny Michał Śliwiński: Ja nie bez przyczyny pytam się dlaczego taki nie został 

czasookres tylko zakreślony dla audytora, bo wiemy o tym, że te problemy, jeżeli 

chodzi o rozliczenie VAT-u one się ciągną dłużej i jeżeli ktoś by podchodził 

rzetelnie do tego i chciałby, żeby ta instytucja dobrze działała i chciałby rzetelnie 

zobaczyć co było źle to zaznaczyłby sobie troszkę dłuższy, bo tak naprawdę 

wiemy, że ta kontrola skarbowa będzie dotyczyła 5 lat wstecz i tak naprawdę po 

kontroli mamy już, też będą jak Pani mówi w protokole, jak ktoś umie czytać 

protokoły z kontroli to ma wyznaczone co jest źle, co mam poprawić i do czego 

ma się zastosować, dlatego myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego 

Centrum i zobaczenie, jeżeli chcemy przedstawić tylko rzetelną informację a nie 

medialną, która ukazała się ostatnio to ten czasookres powinien być dłuższy. 

Radna Katarzyna Słoma: Szanowni Państwo, ja właśnie w tej sprawie tych 

medialnych, że tak powiem doniesień, artykułów, także dzisiaj złożyłam 

interpelację w tej sprawie, że chciałabym mieć wgląd do kserokopii wszystkich 

dokumentów, jakie były pomiędzy Urzędem Skarbowym a CKTiPZŁ, właśnie z 

tego powodu, że z informacji medialnych dowiaduje się o takich niepokojących 

dla mnie bardzo rzeczach, że brakuje pewnych dokumentów. Po mnie było 2 

następców i będę chciała poznać, jakie były kroki tych moich 2 następców, żeby 

dokumenty, których brakuje, które okazało się, że brak jest, to oczywiście mówię 

z mediów, bo nie wiem tego oficjalnie, dowiaduje się, że brakuje faktur 
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kosztowych to chciałabym wiedzieć, dlaczego tak późno moi następcy zauważyli 

ich brak i jakie kroki podjęli, żeby je odzyskać. Moim zdaniem njaprostszą drogą, 

żeby odzyskać pewne faktury kosztowe jest zasięgnięcie informacji w kontach 

bankowych, można zobaczyć jakie były przelewy w okresie, kiedy byłam 

dyrektorem, odezwać się do tych instytucji, poprosić o duplikat. Może to zajmie 

bardzo dużo czasu, ale uważam, że tak to powinno zostać zrobione i także 

podejmę kroki w celu zaprzestania takiej nagonki na mnie. Oczywiście jestem 

osobą, która przyjmuje krytykę, nie będę dyskutować z osobami, które nie podają 

swojej tożsamości w internecie, ale na pewno nie pozwolę na dłuższe takie 

atakowanie mojej osoby, bo jeżeli cokolwiek robiłam źle to nie byłam w tym 

sama, nade mną był Zarząd, składałam sprawozdania finansowe i sprawozdania 

finansowe były związane z fakturami, dokumentami, na których bazowaliśmy. 

Inaczej rozumiem, że Zarząd Powiatu Łowickiego czy Wydział Finansowy nie 

przyjąłby moich sprawozdań, jeżeli czegokolwiek by brakowało, także ja w tej 

sprawie podjęłam swoje kroki i bardzo liczę, że ta sprawa została wyjaśniona, 

obojętnie jaki będzie tego finał. Uważam, że jeżeli cokolwiek było źle można było 

także doprowadzić do sytuacji, żeby wprowadzić korekty, bo uważam, że 

pracownicy, którzy pracowali nad tym opisywali faktury, była księgowa, był już 

nieżyjący co prawda pracownik Pan Wiesław Uczciwek, byłam ja, byli 

pracownicy, którzy widzieli, w jaki sposób prowadziliśmy księgowość, jakie były 

dokumenty, jakie segregatory, gdzie one były przechowywane. No myślę, że jest 

to jednak do udowodnienia przy ewentualnej sprawie sądowej, bo takie 

insynuacje w mediach, że dziwnym trafem w momencie, kiedy ja byłam 

dyrektorem coś zginęło, ale osoby, które pełniły obowiązki po mnie dopiero 

ujawniły to w momencie, kiedy radni zaczęli pytać o sprawy związane z rokiem 

2017, no są dla mnie zadziwiające, niepokojące i z racji tego, że jestem radną 

powiatową to mogę po prostu prosić o udostępnienie takich informacji skąd, 

dlatego wpłynęła moja interpelacja. Chciałabym zobaczyć w jaki sposób 

korespondowano z Urzędem Skarbowym. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu 

Śliwińskiemu, że kontrolę zgłosił zdaje się poprzedni Zarząd no i my żadnej 

kontroli ani doniesień do żadnych instytucji nie robiliśmy, robił to Urząd 

Skarbowy. Szczerze mówiąc to pytanie, które zostało do nas skierowane raczej 

nie powinno być do nas skierowane tylko nie wiem właśnie czy do prokuratury 

czy raczej do Urzędu Skarbowego, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz - Pani 

Kasi to mogę odpowiedzieć, że naprawdę trzeba się niestety przyzwyczaić do 

tego, muszę Pani powiedzieć, że moje doświadczenie w tym względzie, jeśli idzie 
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o internetowe komentarze jest dużo głębsze, także no tak niestety jest, natomiast 

cieszę się z deklaracji tutaj współpracy, bo nam też zależy, żeby po prostu 

zamknąć ten temat, żeby można było normalnie dalej funkcjonować, wiedzieć ile 

dołożymy, bo trzeba będzie przecież to zapłacić, te pieniądze będziemy musieli 

przeznaczyć na spłatę tych zobowiązań. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, ja mówiłem o kontroli tej, która została 

zlecona, o ten audyt zewnętrzny, dlaczego on ma taki krótki czasookres, tylko o 

to pytam. Bo jeżeli chce się podejść do sprawy naprawdę porządnie to się powinno 

zaznaczyć dłuższy czasookres. 

Radna Katarzyna Słoma: Ja jeszcze tylko wrócę do wypowiedzi Pana Starosty. 

Ja naprawdę nie przejmuje się hejterami internetowymi, naprawdę nie po to 

zabrałam głos, no jednak dziękuję Panu, wiem że jednak moja sytuacja i mój 

obraz od 5 lat czy byłam pracownikiem czy dyrektorem czy zrezygnowałam z 

bycia dyrektorem czy robię coś charytatywnie, większość moich działań jest 

poddawana krytyce i hejtowi. Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby walczyć z 

hejterami, bo to myślę, że jest niewykonalne, tylko po prostu chodzi mi o to, żeby 

przynajmniej media, które mają, jakieś ukazują artykuły, żeby chociaż to było 

poparte jakimiś konkretnymi informacjami, bo takie artykuły nieoficjalne jakieś, 

słowa które słyszymy na sesji, na komisjach no nie wiem, są naprawdę 

niepokojące bardzo, to tylko tyle. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Szanowni Radni, no smutno jest słuchać tego 

wszystkiego co się tam działo, bo to zamiast promocji tam było coś innego z tego 

co słychać i wiecie, ta komórka mieści się w pięknym miejscu w Łowiczu, tym 

bardziej blisko Katedry i to nie pasuje, żeby się takie rzeczy tam działy. 

Radny Krystian Cipiński: Była mowa o protokole pokontrolnym za rok 2017 o 

ile się nie mylę, ja akurat nie miałem przyjemności jeszcze pełnić funkcji radnego 

powiatowego, dlatego byłbym zainteresowany tym protokołem, jeżeli można go 

przesłać e-mailowo to bardzo bym prosił. I chciałbym jeszcze zapytać czy w 

związku z tym, że Centrum musi teraz ponieść koszty zaległego podatku czy 

działalność programowa Centrum, to pytanie do Pani Dyrektor, przepraszam że 

tyłem siedzę, ale akurat tak mam mikrofon, czy działalność programowa będzie 

zagrożona, czy będziemy musieli zrezygnować z jakichś imprez wpisanych już w 

kalendarz na rok 2019? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie ma Pana Jerzego Wolskiego, ale biorąc 

pod uwagę sytuację myśmy właśnie z jednej imprezy zrezygnowali, no po prostu 
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na dwie nas nie stać w takiej sytuacji. 

Radny Krystian Cipiński: Jeszcze tylko się upewnię, bo o ile pamiętam to z 

Biesiady zrezygnowaliśmy jeszcze zanim wiedzieliśmy z mediów o tej sytuacji, 

no to jest jedno, a czy jeszcze jakieś imprezy są zagrożone? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie no, tak domyślaliśmy sie skoro 

wiedzieliśmy już, że Urząd Skarbowy będzie, kiedy ten kalendarz imprez 

przyjmowaliśmy w lutym, więc już wiedzieliśmy, że będzie kontrola, no to po 

prostu nie ma Biesiady a reszta imprez nie jest zagrożonych i będziemy starali się 

też pozyskiwać dodatkowe środki na imprezy, co tam jesteśmy po rozmowach 

pewnych z Urzędem Marszałkowskim z Wydziałem Promocji, gdzie wspólnie 

jakieś tam projekty będziemy realizować, nawet drobne, także tyle tylko mogę 

powiedzieć. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja tak chciałbym troszkę odpowiedzieć Pani 

Kasi, trochę wszystkim pozostałym. Jeśli chodzi o faktury, gdzie one były, jakie 

były, ja o to pytałem już ponad rok temu ostatni raz na ostatniej komisji a 

wcześniej ponad rok temu na Komisji Rewizyjnej i usłyszałem wtedy od Pana 

Starosty Figata, że wszystkie zostały przesłane do Urzędu Skarbowego. Na moje 

pytanie: to żadnej kopii nie zostało, nic, tak po prostu? Nie, wszystko jest oddane 

i już, bez wykazu. Tak to było, można sięgnąć do protokołów. Nie tak było? Tak 

było. Jeśli chodzi jeszcze o to, co Krzysiek tak ogólnie Dąbrowski powiedział: 

proszę Państwa, nie mogło tam dziać się dobrze, jeżeli dowiadujemy się teraz po 

pytaniu do pracownika, że nie zgadzają się sprawozdania tak lekko licząc i na 

okrągło 100 tys. zł, bo dotacji Centrum dostawało 500 tys. zł a ze sprawozdania 

wychodzi, że 100 tys. zł brakuje, to było na komisji prawda, no i pracownik 

odpowiada normalnie tak szczerze, że ja nie wiem, jakby tam prokurator siedział 

to chyba by kogoś wsadził od razu, że znalazł te pieniądze, to były składki do 

jednej z organizacji, w której uczestniczyło Centrum, ale miedzy innymi był to 

zwrot 13 700,00 zł bodajże wynagrodzenia, które tak naprawdę nie było 

wynagrodzeniem proszę Państwa, tylko była to taka rekompensata za poniesione 

koszty przez kogoś kto prowadził Karczmę. No jest zapisane w protokołach 

Komisji Budżetowej, bo na Komisji społecznej ten Pan powiedział, że nie jest w 

stanie odpowiedzieć i na drugi dzień była komisja, tą odpowiedź przygotował. 

Proszę Państwa, no jest podpisana umowa na korzystanie z samochodu między 

PZDiT a Centrum, jest Pani Dyrektor, potwierdzi czy tak było czy nie, bo było 

też to analizowane, okazuje się, że Centrum, żeby było łatwiej prowadzić 

Karczmę daje ten pojazd osobie nie wiem czy w ogóle uprawnionej, która 
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przejeździła bodajże 8 tys. km tym naszym passatem. No nie jeżą Wam się włosy 

na głowie? Dlatego ja ten protokół Pani Kasiu też poprosiłem z kontroli 

skarbowej, no nie jest łatwo go przeanalizować, chociaż tam coś niecoś w tych 

słupkach się rozumie, że tak powiem nieładnie, ale że tak powiem przeanalizować 

gdzie były błędy, czego nie było a poza tym te lata do tyłu to nie tak chyba, ja 

myślę że to nie jest ostatni protokół, bo Skarbowy przychodzi i robi ostatnie 2 lata 

i jeżeli jest dobrze to mówi ,,dziękuję, przepraszam", a jeżeli jest źle to ciągnie 

dalej dokąd może, czy przyjdzie pewnie jeszcze szukać za 2014, a jeśli rozpoczął 

kontrolę dużo wcześniej to może i 2013 itd. 

Radny Krzysztof Figat: Troszeczkę zostałem wywołany do tej odpowiedzi. ja 

myślę, że z tego właśnie też powodu po naszej kontroli zespołu kontrolnego, który 

został powołany w Starostwie, zrodziło się to doniesienie do prokuratury na 

nieprawidłowość. Natomiast no chciałbym odpowiedzieć Panu Staroście, że 

dzisiaj jest do zwrotu bodajże 83 tys. zł, to chcę powiedzieć, że w 2014 roku 

zwróciliśmy ponad 400 tys. zł za błąd Pani Zielińskiej i Pana Kreta, do tego 

wszystkiego za rok 2009, do tego wszystkiego miałem okazję stanąć na 

dyscyplinie finansów publicznych za te nieprawidłowości i żadnej klasy Panie 

Starosto nie zamknęliśmy z tego powodu, także tłumaczenie, że rezygnujemy z 

tej imprezy z powodu zwrotu tych środków to tak trochę mało poważne i chcę 

Panu powiedzieć, że pewnie ten zwrot niesłusznie naliczonej subwencji 

oświatowej za rok bodajże 2010, 2011 tam jeszcze Pani Skarbnik wchodził? Czyli 

jeszcze za 2 lata może Pana spotkać, to tak w kwestii informacyjnej, ale takie jest 

życie. Do SIO były podane nierzetelne dane, no i Ministerstwo Finansów i 

Oświaty sobie po prostu te pieniądze znalazło, taka jest prawda. Natomiast mam 

nadzieję, że prokuratura wyjaśni wszystkie wątpliwości. Pocieszające jest to, że 

jest ta sama księgowa od początku powstania Centrum, więc ciągłość, jeżeli 

chodzi o dokumentację finansową nie powinno być kłopotu z ustaleniem.  

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałem powiedzieć, że nie powinniśmy się 

przerzucać tymi naszymi błędami, bo nie każdy błąd to jest jakieś tam 

przewinienie, bo moglibyśmy powiedzieć, że Pani Dyrektor, która siedzi tam pod 

ścianą też popełniła błąd, bo są korekty w Muzeum na poziomie 80 tys. zł. No są, 

ale to się zdarza, bo zmieniło się prawo, zmieniło się liczenie prewspółczynników, 

no ale nie w tym rzecz, żeby teraz się przerzucać, tylko żeby, jeśli było coś 

nieprawidłowego znaleźć winnego i ukarać. 
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Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: 22 lutego uczestniczyłem w Gali 

wręczenia nagród Supermarki oraz Marki Regionalnej ,,Łowickie", 28 lutego i 1 

marca brałem udział w uroczystościach pogrzebowych pierwszego Ordynariusza 

Diecezji Łowickiej ks. biskupa Alojzego Orszulika, 14 marca udzieliłem 

wywiadu dla Radia Victoria, 17 marca uczestniczyłem w Ogólnopolskim Dniu 

Sołtysa, 25 marca brałem udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

a 26 marca w Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. pkt 15 

Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zgodnie z tym co tutaj przedstawił 

Radny Krzysztof tutaj poprosimy Pana pełniącego obowiązki Dyrektora Marcina 

Plutę o przedstawienie sprawozdania z tego, co dzieje się w szpitalu. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowny Zarządzie, mam przyjemność albo też nieprzyjemność 

przedstawić sytuację szpitala w Łowiczu, jako Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Szanowni Państwo, zacznę od tego, że szpital funkcjonuje i na dzisiaj nic nie 

wskazuje, żeby tak nie było. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że konsorcjum, 

które zostało zawiązane na poczet wygrania konkursu w zakresie ratownictwa 

medycznego, dostało akceptację w konkursie i będzie samodzielnie w pokryciu 

na cały region łódzki, na całe województwo łódzkie wykonywało te zadania, o 

których przed chwilą mówiłem i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o 

kwestię lokalną dotyczącą Ziemi Łowickiej o my w tym konsorcjum, jako szpital 

odpowiadamy za karetkę typu S, czyli specjalną, w związku z tym musimy 

zapewnić gotowość karetki, jako ambulansu, lekarza i co najmniej dwóch 

ratowników, jeżeli kierowcą jest ratownik, jeżeli nie to czwarta osobą musi być 

kierowca i dwóch ratowników, jako druga i trzecia osoba. Jeżeli chodzi o kwestie 

bieżące to od samego początku mojego funkcjonowania w ZOZ-ie, jako pełniący 

obowiązki dyrektora chciałem zweryfikować jaka jest wartość zadłużenia tej 

jednostki, ponieważ na wejściu i przed moim wejściem mieliśmy świadomość, że 

wartość wszystkich zobowiązań to kwota w okolicach 3,5 mln zł, natomiast w 
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wyniku rozmów, prac, szczególnie z Główną Księgową, na początku po kilku 

dniach ustaliliśmy, że jest to kwota ok. 5 mln zł a już przed samą komisją 

poprosiłem Panią Jadwigę o tak jakby zestawienie na kontach syntetycznych, no 

i z tej informacji i to padło na komisji, która miała miejsce w szpitalu - Komisji 

Zdrowia, no Pani Księgowa przyznała, że wartość wszystkich zobowiązań 

ogólnych, czyli tych natychmiastowo wymagalnych, czyli przeterminowanych, 

tych które powinny być pokryte w obecnym roku i wykraczających poza ten okres 

wszystkie pożyczki, kredyty, ale to jest kwestia tylko 300 tys. zł - łączna wartość 

to jest kwota 8,3 mln zł i to są wartości bez tzw. rezerw na poczet regulacji 

zobowiązań, które jeszcze się nie wydarzyły, a które mogą nastąpić, czyli np. 

kwestie emerytalne i socjalne. Taką informację uzyskaliśmy uczestnicząc w 

komisji, dodatkowo chciałbym Państwa poinformować, że strata do miesiąca 

lutego, czyli przez pierwsze 2 miesiące to 850 tys. zł no i ta kwotę, jeżeli nic się 

nie zmieni w zakresie finansowania sieciowego ze strony NFZ trzeba pomnożyć 

jako 6, 2 miesiące razy 6 okresów daje nam cały rok i to będzie kwota 4,8 mln zł. 

Natomiast strata za zamknięty rok 2018 to jest wartość prawie 3,3 mln zł. 

Szanowni Państwo, prosiliście żebym przedstawił sytuacje naszego ZOZ-u no i 

czynię to, ale robię to też z takiego względu, że trzeba się już w tym momencie 

zatrzymać i zastanowić, w którym kierunku zmierzamy, ponieważ jeżeli nie 

powstrzymamy tej różnicy, która powoduje stratę a strata powoduje zwiększanie 

zadłużenia, to dojdziemy do sytuacji, w której będziemy zmuszeni zjadać ogon 

jako szpital, jako ZOZ, no i może dojść do naprawdę bardzo negatywnych sytuacji 

i prosiłbym, żebyśmy już nie mówili o tym, ponieważ nie chcę takich scenariuszy 

tutaj roztaczać. Musimy wspólnie w Radzie, Zarządzie, oczywiście ze Związkami 

Zawodowymi, z pracownikami usiąść nad kwestią kosztów, źródeł kosztów w 

tym szpitalu oraz zastanowić się, jak pozyskać dodatkowe finansowanie. W tym 

momencie trzeba tutaj podkreślić, że jako Zarząd Panowie robią wszystko, żeby 

zwiększyć wartość kontraktu, jeżeli chodzi o sieciowanie w ramach sieci szpitali, 

ale trzeba już też przyjmować prace zmierzające do uruchamiania procedur 

nielimitowanych, czyli takich, które są pokrywane niezależnie od ilości 

pacjentów, ilości procedur i to jest takim podstawowym celem na najbliższy 

miesiąc. Bez tego Szanowni Państwo strata może być, nie musi, utrzymywana na 

tym poziomie, która wynika z projekcji, o której mówiłem przez ostatnie 2 

miesiące, czyli to jest wartość ponad 850 tys. zł. Dziękuję, czekam na pytania. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chciałem teraz nawiązać do sytuacji z tej 

sesji, kiedy wybieraliśmy komisję na wybór dyrektora szpitala. Wybór Komisji 

konkursowej na dyrektora szpitala to nie jest wybór komisji oceniającej 
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najlepszego pieroga na imprezie. Ja chciałbym nawiązać do tego, co 6 lat temu 

padło na tej sali, że to jednak Starosta podpisuje umowę z dyrektorem i to Starosta 

jest z tego rozliczany. Ja rozumiem tą sytuację ze strony części radnych, ona była 

oczywista, natomiast mamy bardzo poważną rzecz: chciałem powiedzieć 

wszystkim nowym radnym, że my jeszcze pół roku temu byliśmy informowani o 

tym, że w szpitalu jest wszystko bardzo dobrze. Wielokrotnie Pan Janusz 

Michalak pytał o zadłużenie szpitala - wszystko było bardzo dobrze. Przed 

wyborami pojawiły się jakieś głosy, że nie do końca jest dobrze, mamy problem 

chyba z milionem złotych. W sesji, która już była po wyborach a jeszcze przed 

wyborem nowego zarządu okazało się, że tam 2 czy 2,5 mln zł padła kwota. Na 

koniec roku - powyżej 3 mln zł. No i teraz jestem zdziwiony, że Pan Radny 

Śliwiński zlekceważył tą wypowiedź, my się bardzo cieszymy właśnie, że Pan 

Marcin Pluta wszedł tam, bo my wiemy w tej chwili jak wygląda sytuacja i ona 

nas bardzo zaniepokoiła. Ja nie chcę się tutaj wymądrzać na ten temat, natomiast 

fajnie było, wybraliśmy Komisję konkursową, ale przed nami to jest naprawdę 

bardzo trudna rzecz do zrobienia. To jest wybór dyrektora, który w zgodzie z 

załogą naprawi sytuację, w jakiej jesteśmy. Tutaj widziałem, że Panowie mówili, 

że nie zejdziemy ze źródeł kosztów, znaczy że te koszty one są niskie, tylko my 

się obawiamy, że w związku z tym, że one cały czas były takie niskie nagle okaże 

się, że będą wyższe. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałem się tutaj odnieść do Pana Dyrektora, ale 

myślę, że Pan Dyrektor sam sobie powiedział, dlaczego tak się dzieje w szpitalu 

- tutaj to wynika z nowej, jakby to powiedzieć, z nowości finansowania szpitali. 

Nie bez przyczyny liczy się na to, że ponad 10 mld zł rząd obecny wycofał ze 

służby zdrowia. Nasz kontrakt w porównaniu do poprzedniego kontraktu po tej 

reformie ostatniej jest ponad milion złotych mniejszy. Pamiętajmy o tym, że nie 

mamy żadnych płaconych nadwykonań. Ten zespół, który pracował wcześniej 

robił nadwykonania i te nadwykonania częściowo były nam płacone. Teraz tego 

nie ma. Dostajemy jakby to powiedzieć stówkę, jak stówki nie wykorzystany to 

nam zapłacą tyle, ile wykorzystamy, jeśli wykorzystamy więcej to dostaniemy 

tylko stówkę, w taki sposób można powiedzieć w uproszczeniu jest to 

realizowane. Ja pamiętam, ja życzę powodzenia każdemu nowemu dyrektorowi, 

żeby zejść z kosztów, jeżeli chodzi o załogę, bo tutaj będzie bardzo trudno, jeżeli 

załoga wygląda na to, żeby pojawiły się podwyżki a my tutaj już mówimy o 

zdjęciu kosztów. To nie będzie lekka sytuacja i teraz tak naprawdę nie bez 

przyczyny Panie Starosto dwa kluby zgłosiły do Komisji konkursowej osoby, 

które mają doświadczenie dyrektorskie i naprawdę będą mogłyby też wykazać się 
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tym, żeby wybrać naprawdę właściwą osobę do tego, żeby była dyrektorem 

szpitala. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Państwo, ja pracowałem w Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczy przez 15 lat i powiem szczerze, to co teraz słyszę 

troszkę mnie to bulwersuje. W ostatniej kadencji byłem radnym Komisji Zdrowia 

i wielokrotnie pytałem się właśnie o zadłużenie Pana Dyrektora, Panią Księgową, 

bardzo często i jak to jest, że teraz się dowiaduję, okej, było te 3,5 mln zł na koniec 

roku, teraz jest 8,3 mln zł minus te 800 tys. zł, czyli mamy 7,5 mln zł. Ja się pytam 

starego Zarządu, gdzie są te 4 mln zł? 

Radny Janusz Michalak: Ja tylko chciałem troszkę sprostować wypowiedź 

Radnego Śliwińskiego z tą stówką. Tej stówki oczywiście nie dostaniemy za ten 

rok, ale jeśli zrobimy więcej to w następnym kontrakcie o tą stówkę kontrakt 

możemy mieć wyższy. A też jak już jestem przy głosie to przypomnę Państwu 

właśnie tą sesję jeszcze starej rady a już po wyborze nowej rady. No jestem 

przekonany, że specjalnie zostało przetrzymane to do ostatniego momentu, 

ogłoszenie że za rok 2017 jest strata, którą musi ponieść oczywiście organ 

założycielski, czyli Powiat, to nie była wielka kwota, bo 230 tys. zł, ale gdy 

zapytałem co dalej, bo mamy już listopad a sprawozdania mieliśmy za wrzesień 

no to zostałem prawie, że zrugany przez pracowników szpitala, nie będę już 

mówił kogo. Jak ja śmię w ogóle się pytać co się dzieje w 2018? No omawiamy 

sprawę 2017, więc przyjmuj facet i szykuj kasę na następny rok, dosłownie tak 

można było to odczytać. No i niestety te prognozy, które wynikały nie z 

jasnowidzenia, tylko ze sprawozdań, pokazały że ta strata jest jeszcze większa niż 

wróżyłem, czyli pond 3 mln zł, 3,3 ml zł i to wszyscy radni muszą wiedzieć, że tą 

stratę musimy pokryć my. Albo z mocy prawa przekształcić szpital albo 

zlikwidować, można byłoby taki wygibas zrobić, dlatego dziwi mnie trochę... a 

jeżeli już nawet wróciliśmy do tego wyboru to ja przypomnę Krzyśkowi Figatowi, 

który był wtedy Starostą, jak wybieraliśmy komisję 6 lat temu, jego wypowiedzi 

na wszystkie pytania nasze - myśmy tak wybrali, bo to my, to starosta będzie 

podpisywał umowę z dyrektorem i to jest nasza propozycja i tyle. Na następne 

pytanie - to jest nasza propozycja i taką propozycję przedstawiamy radzie. 

Następna odpowiedź na następne pytanie szersze - Zarząd podjął taką decyzję i 

taką propozycję przedstawiamy radzie. I kolejna - jeszcze raz powtarzam, że 

Zarząd odpowiada za pracę, taką propozycję składamy, a jak sobie życzysz 

Michalak to złóż swoją i wtedy Michalak poprosił o przerwę i zaproponowaliśmy 

cały skład komisji, który był głosowany blokiem, oczywiście było to 12:8 na 
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naszą niekorzyść, po czym blokiem była zagłosowana propozycja Zarządu, która 

12:8 przeszła. To tylko tak tym, którzy nie byli na informacji, a tym którzy byli 

dla przypomnienia. Także my troszeczkę tak zaczniemy odpowiadać chyba 

Figatem lecąc, a co i już. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja może chciałbym też wrócić do historii: w 2006 

roku była zmiana władzy w Starostwie, rządził PIS z koalicjantem, Starostą był 

Pan Janusz Michalak i wtedy także na początek pierwszą sprawą, którą musiał się 

zająć po spadkobiercach było właśnie olbrzymie zadłużenie szpitala. Pan 

Dyrektor Grabowski zrobił to dobrze. Następnie mamy znowu zmianę władzy w 

powiecie i znowu okazuje się, że mamy znowu olbrzymi dług Panowie. Tutaj Pan 

Radny Śliwiński się odnosi i mówi dużo dużo o Centrum, wie że straty może być 

około 100 tys. zł. Tutaj teraz ta kwota, którą nie wiem czy być może przed nami 

Zarząd to ukrył, być może było inaczej, jest 40 razy większa. O tym chyba trzeba 

mówić przez kolejne 5 lat, jeśli mamy się tak czasowo do tego odnieść. Jest to 

sprawa wielokrotnie poważniejsza od tej sprawy wcześniej właśnie przez tutaj nas 

przed chwileczką omawianej. Szanowni Państwo, mam też pytanie do Pana 

Dyrektora może: czy może Pan Dyrektor powiedzieć, jakie są Pana 

przypuszczenia po takim krótkim okresie czasu, dlaczego ten dług powstał, 

dlaczego jest taki duży i co można zrobić, żeby był mniejszy? 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Dziękuje bardzo, jednocześnie 

ad vocem do wypowiedzi czy sugestii Pana Radnego Michała, chciałbym zacząć 

tą odpowiedź sformułowaniem, że tutaj nie ma co mieszać polityki, ponieważ 

NFZ czy to zarządzany przez tą ekipę polityczną czy inną daje zasady równe dla 

wszystkich podmiotów. W tym przypadku po prostu została zmieniona funkcja 

finansowania, z finansowania poszczególnych procedur na rzecz finansowania 

sieciowego i dotyczy to podmiotów z grupy ZOZ-ów publicznych. W związku z 

powyższym Szanowni Państwo ta zmiana nastąpiła ponad rok temu, jesteśmy 

zgodni prawda i śmiem twierdzić i twierdzę na tej podstawie, że nie widzę tutaj 

żadnych ruchów, nie zostały w tym czasie zrobione przygotowania do nowej 

rzeczywistości finansującej polskie szpitale, tzn. nie została zreorganizowana 

kwestia podstawowa dotycząca wynagrodzeń, nie została zmieniona też struktura 

organizacyjna jako taka a zostały zmienione parametry samego finansowania. W 

naszym przypadku wpłynęło to niekorzystnie. Są przypadki w kraju, nie wiem 

czy wiele czy nie, nie mam analizy, gdzie wprowadzenie sieci uzdrowiło też 

niektóre podmioty, natomiast w większości przypadków podmioty lecznicze 

publiczne musialy dostosować się do tej rzeczywistości. My, tak jak mówiłem 
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kilka chwil wcześniej, jako ZOZ łowicki nie dokonaliśmy tego i myślę, że to jest 

główną przyczyną tego, że poprzednia dyrekcja pogubiła się w tej nowej 

rzeczywistości i można to też stwierdzić po tym, jak wygląda struktura właśnie 

zadłużenia i strat, właśnie od tego momentu te kwestie się zaczęły. Co zrobić, 

żeby było lepiej? No to przede wszystkim trzeba współpracy wielu aktorów do 

tego, żeby zniwelować negatywne skutki tych zmian, to znaczy trzeba zacząć 

rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami, usiąść do wspólnego stołu 

razem z formalnymi Związkami Zawodowymi, czterema, które funkcjonują i 

zastanowić się. Jeżeli nie zmienimy niczego w systemie wynagradzań i tak jakby 

formuły, w której to funkcjonuje to dojdzie do sytuacji, gdzie te straty będą takie 

same. Z drugiej strony trzeba cały czas zastanawiać się jak zwiększyć przychody, 

o tym już też mówiłem. To są takie dwa podstawowe elementy... a przepraszam, 

jeszcze trzeci, bardzo istotny, za który myślałem, że tutaj wszyscy siedzący 

dziękują Zarządowi, czyli finansowanie inwestycyjne. Najlepiej jakby to było  

jako wkłady własne do tych pieniędzy, które będziemy pozyskiwali. Z jednej 

strony remonty pediatrii i izby przyjęć finansowane mam nadzieje ze źródeł 

rządowych, jeszcze nie znamy wartości ostatecznej, a z drugiej strony 

informatyzacja, która może być w ogóle przyczynkiem do tego, że będziemy mieli 

zmniejszony kontrakt, bo nie będziemy spełniali warunków w zakresie 

przesyłania danych do NFZ-u. Z tego co wiem ma to być bardzo istotnym 

elementem w zakresie kontraktowania na przyszłość. Teraz trwają prace w 

zakresie przygotowania wniosku do RPO Województwa Łódzkiego z Priorytetu 

VII, Działania 1, Poddziałania 2 na teleinformatyzację podmiotów leczniczych. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Panie Piotrze wywołuje Pan historię a jak już 

wywołuje Pan historię to trzeba tą historię jeszcze głębiej znać, bo kiedy była 

ostatnia zmiana punktów w leczeniu szpitalnym? W 2008 roku i ten fenomen z 

2008/2009 no to właśnie z tego wynika, od tamtego czasu nie mieliśmy można 

powiedzieć żadnej nowej wyceny punktów, tylko raz się pojawiła nowa reforma, 

która tak naprawdę zmniejszyła nam kontrakt. Ja życzę powodzenia dyrektorowi 

nowemu, który będzie chciał zacząć od tego, żeby rozmowy ze Związkiem 

Zawodowym Pielęgniarek i żeby namówić je, żeby zgodziły się za mniejsze 

pieniądze pracować. 

Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym odpowiedzieć tutaj na przytoczone 

sugestie Radnego Michalaka - my nie negujemy tego, że dzisiaj Zarząd zgłosił 

kandydatów do Komisji, my po prostu podnieśliśmy kwestię, że jeden z naszych 

kandydatów zyskał większą ilość głosów. Co do tego, że Zarząd przygotował taki 
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pakiet kandydatów do komisji, my absolutnie nie zgłaszaliśmy żadnych 

wątpliwości, to jedna rzecz. Druga rzecz, mam prośbę do Pana Dyrektora, bo ja 

te dane mam, ale jeżeli Pan Dyrektor te dane poprosi to pewnie je dostanie i będą 

bardziej wiarygodne niż te, które ja posiadam, aczkolwiek posiadam je z tego 

samego źródła, w którym Pan będzie pozyskiwał te informacje. Jaka była wartość 

restrukturyzacji, którą tak naprawdę Pan Dyrektor Grabowski tylko podpisał, bo 

ona zaczęła się jeszcze w II kadencji i rozpoczął ją Pan Dyrektor Chyliński, jaka 

była zmiana wartości punktu na przełomie 2008/2009 i jaka była wartość 

wygranego procesu za nadwykonania w szpitalu i to będzie odpowiedź dla Pana 

Radnego Gołaszewskiego, jak zmniejszyło się to zadłużenie w tamtym czasie i 

chwała Staroście Michalakowi nawet za to trudne słowo, które wypowiedział w 

Radiu Victoria, że jeżeli nie uda mu się uporządkować szpitala to pójdzie na 

targowicę, kupi łańcuch, kłódkę i zamknie bramę, to też było dobre i tam gdzie są 

rzeczy dobre nie można ich negować, bo one w pewien sposób jak gdyby dają tą 

możliwość działania. Ale również była taka sytuacja, że nie wiem czy drugiego 

czy trzeciego dnia po powołaniu na dyrektora szpitala Pana Doktora 

Grabowskiego przyszedł na sesje i powiedział, że albo dzisiaj wychodzi z 

milionem albo on zamyka szpital. Tak było? Tak było i to jest w protokole z sesji 

na pewno zapisane, jeszcze na sesji na ulicy 3 Maja. Natomiast Szanowni 

Państwo, prawda jest taka i tutaj Panie Dyrektorze chciałbym jasną odpowiedź: 

jakie jest zadłużenie? 3,6 mln zł jest zadłużenie szpitala na dzień dzisiejszy tam z 

jakimiś końcóweczkami? To jest jedna rzecz i odpowiedź, gdzie jest 4 mln zł? 4 

560 000,00 zł jest w rezerwach, być może, że te rezerwy zostaną uruchomione i 

te środki zostaną wydane, ale to są rezerwy, więc dobrze by było, bo to w 

sumowaniu słupków tworzy taką kwotę, ale niekoniecznie jest to zadłużenie. 

Dołączę się to tego, o czym mówił Radny Michał Śliwiński, że trzeba współczuć 

dyrektorowi. Tak, każdemu dyrektorowi szpitala trzeba współczuć. Myślę, że 

chyba w szpitalach powiatowych to trzeba współczuć wszystkim dyrektorom 

szpitala, począwszy od zawiązania powiatów i przekazania szpitali powiatom, bo 

to jest tak podobnie trochę, jak z drogami, że wtedy, kiedy to wszystko było 

dzielone to nie było przedstawicieli przy tym stole powiatu, którzy mogliby się 

bronić. Dlaczego my mamy dzisiaj 580 km dróg w powiecie, jak średnia jest 330 

chyba? Dlatego, że województwo wzięło, krajowe wzięły, gminy musiały wziąć 

a reszta co zostało pyk do powiatu. Taka jest rzeczywistość. My z tą 

rzeczywistością musimy się zderzać i musimy sobie radzić i myślę, że możemy 

dopatrywać się bardzo wielu sukcesów, porażek, nieprawidłowości. Dzisiaj 

myślę, że w wielu przypadkach akurat z blokiem operacyjnym Starosta Michalak 
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pewnie nie posłuchałby Dyrektora Grabowskiego i zrobiłby inaczej - zrobiłby tak, 

aby można było ten blok przez te lata po remoncie wynajmować i pozyskiwać 

dodatkowe pieniądze. Było tak, jak było i trzeba było to przeżyć. Dzisiaj, przy 

tym finansowaniu i jeszcze jedno zadanie Panie Dyrektorze, jeśli mogę prosić, 

żeby Pan policzył w ostatnich latach ile szpital dostawał za nadwykonania, bo to 

też jest bardzo poważna pozycja w budżecie szpitala, której dzisiaj nie ma. To, co 

Radny Michalak powiedział, jeżeli to zwiększenie będzie i jest szansa na przyszły 

rok na zwiększenie kontraktu, ale to jest tylko szansa, a tutaj były nadwykonania 

i dyrektor wiedział, że na poziomie 70-80% te pieniążki dostanie. Koszty stałe mu 

nie wzrastały, ale przychód tak, więc gdyby te wszystkie aspekty połączyć i 

zsumować te działania to myślę, że Panie Radny Gołaszewski nasz szpital by 

naprawdę wyglądał całkiem przyzwoicie i z tego co pamiętam a pytałem tutaj 

kolegę, czy dyrektor przy tym pytaniu Radnego Michalaka czy dyrektor podał 

kwotę, jaka jest straty na sesji październikowej, twierdzi że podał, trzeba by było 

wrócić do protokołu, żeby to sprawdzić, także tutaj to, że ta sytuacja po 

wprowadzeniu sieci szła w tą stronę, którą szła to nie było żadnej tajemnicy. Mało 

tego Szanowni Państwo ja powiem, jakie były negocjacje z Funduszem, na 

przykład ,,wieczorynka", której obcięto... ile dzisiaj dokładamy do ,,wieczorynki" 

Panie Dyrektorze? 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Nie wiem. 

Radny Krzysztof Figat: Nie wiem czy powiem dobrze, ale pewnie dokładamy 

około 40 tys. zł miesięcznie a dokładaliśmy 8 900,00 zł i te 8 900,00 zł było 

wkalkulowane, że chcemy dokładać, bo chcemy dobrze zabezpieczyć 

mieszkańców Ziemi Łowickiej w nocną i świąteczną pomoc, ale przy negocjacji 

sieci było zabranie kolejnych 30 tys. zł miesięcznie z ,,wieczorynki" z zapisem 

takim: albo bierzecie ,,wieczorynkę" i wchodzicie do sieci, albo nie wchodzicie 

do sieci. Takie są realia i jeżeli środki Narodowego Funduszu na szpitalnictwo nie 

będą adekwatne do utrzymania, bo my przez długi czas broniliśmy się 

amortyzacją. Tak naprawdę broniliśmy stratę amortyzacją, gdzie amortyzację 

powinniśmy wydawać na odtworzenie rzeczy, które są w szpitalu, także cieszymy 

się, że będzie reprezentowany nasz klub w tej Komisji, nie mamy tu żadnego żalu 

ani pretensji, jeżeli chodzi o kandydatów Zarządu, bo Zarząd takie prawo miał, 

natomiast Rada zdecydowała tak, z czego się cieszymy.  Życzymy, żeby ten 

wybór był najbardziej trafny, ale patrząc, ja pozwoliłem sobie ostatnio trochę 

przejrzeć konkursy na dyrektorów szpitali i powiem tak, nie bardzo jest tam 

chętnych, jakoś tam się nikt nie prze, bo nie ma co się oszukiwać - przyzwoity 
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menager zarabia około 4 średnich krajowych, 4 średnie krajowe to się zaczynają 

od 14 tys. zł. Kto przyjdzie za 10 tys. zł brutto? Także wszystkiego dobrego, 

trzymamy kciuki i myślę, że będzie to najlepszy kandydat na dyrektora, jakiego 

uda się Komisji wyłonić i niech tak się stanie. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Odnosząc się do wypowiedzi 

Pana Radnego Figata chciałbym stwierdzić, że samo naciskanie na NFZ czy na 

innego płatnika, w tym przypadku środki rządowe na przykład na programy 

profilaktyczne, zdrowotne itd. i spodziewanie się tego nie załatwi sytuacji, bo to 

jest kwestia jak liczyliśmy, przy ,,dobrych wiatrach" 1 500 000,00 zł, natomiast 

projektowana strata wynikająca z praktyki za 2 miesiące to jest wartość niemalże 

5 mln zł. Dlatego mówiąc o tym, że musimy usiąść do stołu i rozmawiać z 

głównymi aktorami tego ośrodka w żaden sposób nie podkreślałem, że 

komukolwiek będziemy coś zabierali. Musimy przedefiniować pewne kwestie, 

zobaczyć jak ta formuła, która do tej pory funkcjonuje się sprawdza, ocenić ją i 

podjąć wnioski czy idziemy dalej czy nie. Tutaj naprawdę mamy bardzo duże pole 

do popisu. Wspomniane ambulanse - mamy S, wiemy dokładnie, że przy takiej 

załodze, gdzie mamy lekarza i musimy zapewnić funkcjonowanie 24/h, czyli 360 

to jak wyjdziemy na 0 to będzie naprawdę dobrze. Cały pieniądz to są karetki typu 

P, ,,petki" tzw., podstawowe, gdzie przewidywany zysk może być na poziomie 

tysiąca złotych dziennie, 2 x 365 to mamy 700 tys. zł i takich miejsc po 500, 700, 

ale też po 10 i po 50 tysięcy złotych jest naprawdę wiele, tylko trzeba właśnie z 

tymi aktorami usiąść i porozmawiać, jak to właśnie przekuć na fakty a nie tylko 

projekcje, o których rozmawiamy. Wracając do konkretów, jeżeli chodzi o stratę, 

wartość ogólną zadłużenia w ramach wszystkich zobowiązań wrzuconych do 

jednego worka to jeszcze raz podkreślam - z informacji uzyskanych na Komisji i 

wcześniej też uzgodnionych z Główną Księgową, wartość wszystkich realnych 

zobowiązań to jest poziom 8,3 mln zł, oczywiście z małymi marginesami, co do 

100, 200 tysięcy złotych, bo to jest kwestia zadłużenia, które zwiększa się albo 

zmniejsza, bo są wpływy, wypływy itd., rozumiecie Państwo, w przyszłym 

miesiącu, ale nie było nadzwyczajnych okoliczności typu jakaś dotacja, bądź też 

nadwykonanie czy też z drugiej strony bardzo duży koszt, tak to mniej więcej 

wyglądało. Wspomniana rezerwa to coś, co jest zabezpieczeniem, czyli to jest 

rezerwa in minus, na Komisji też o tym rozmawialiśmy, czyli to są dodatkowe 

środki zabezpieczone na papierze na razie na to, że ktoś odejdzie, otrzyma na 

przykład jakieś wynagrodzenie jubileuszowe itd.. To na szczęście nie następuje, 

ludzie na szczęście nie idą na emerytury i bardzo się cieszę, natomiast 

wymagalne, przeterminowane, bezwzględne wartości zobowiązań na koniec 
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lutego to jest wartość 670 tys. zł, czyli takie, które już są poza negocjacją i 3,5 

mln zł to jest wartość ogólnego zadłużenia, które powinno być uregulowane do 

końca 2019 roku. Tak jak mówiłem wcześniej, te wartości też, które podawałem 

wcześniej mogą ulegać zmianie. Im bardziej w las tym więcej... niech już sobie 

każdy dopowie. Jeszcze jedna sprawa Szanowni Państwo, co do dyskusji w 

poprzednich punktach, na dzisiaj jest bodajże 21 łóżek na pediatrii, na oddziale 

dziecięcym, tak się nazywa, natomiast po zmianie w ramach tego projektowania, 

które teraz trwa to uzyskaliśmy wartość 16 łóżeczek, dzięki temu można 

różnicować - ja tylko przypomnę, że w poprzednim projekcie było ich 9, 

natomiast miało być to kompensowane łóżkami na III poziomie, który też miał 

być remontowany. Zarząd świadomie zrezygnował z tego, jednocześnie pracując 

nad tym, żeby zwiększyć elastyczność tego oddziału i ustanowienie 16 łóżek. 

Natomiast z informacji uzyskanych wcześniej i teraz, jako pełniący obowiązki 

dyrektora od personelu dowiedzieliśmy się, że tak i tak to 21 łóżek w ramach 

nowego rozporządzenia nie mogłoby funkcjonować, po drugie więcej jest nie 

potrzeba, ponieważ na dzisiaj mamy wskaźnik 0,7 pielęgniarki przy łóżku a od 

nowego roku będzie 0,9, czyli niemalże jeden pacjent = jedna pielęgniarka, no 

akurat mi się ten przepis osobiście nie podoba z tego względu, że po prostu nie 

mamy tylu pielęgniarek w naszym kraju ile mamy łóżek, dlatego ten proces będzie 

na pewno się rozwijał i myślę, że ktoś na górze mówiąc kolokwialnie będzie 

musiał tą kwestię zweryfikować, bo po prostu nie znajdziemy takiej obsługi. To 

wszystko z mojej strony. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Szanowni Państwo, ja i na pewno wszyscy się 

cieszymy, że Pan Dyrektor Kaniewski zrezygnował, że mamy nowe spojrzenie, 

mamy nowe informacje i Panie Starosto były, Kolego Krzysztofie, na Komisji 

powiedziałeś, że trzeba było słuchać - tak, trzeba było słuchać w tamtej kadencji 

i prawdę mówić a się nie mówiło w tamten kadencji o różnych rzeczach i teraz 

mamy to, co mamy. Ale wracam jeszcze do pewnych rzeczy, do początku: 

słuchajcie, pierwsze dwie kadencje Rady Powiatu i szpital nasz, Starosta 

Dzierżek, po dwóch kadencjach 20 mln zł kredytu zadłużenie było na nic w 

szpitalu, później Starosta Michalak uporządkował pewne rzeczy, po Staroście 

Michalaku był Kolega Krzysztof, który na Komisji tak elegancko się zachowywał 

i mówił i co mamy teraz? I dobrze, że to wszystko jest zatrzymane i mamy nowe 

spojrzenie na pewne rzeczy. A co do szpitala to nikt tu polityki nie będzie 

uprawiał, bo szpital jest potrzebny dla ludzi chorych, chyba że ktoś uprawia 

politykę po to, żeby zadłużyć ten szpital i później go sprywatyzować. 
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Radny Piotr Gołaszewski: Tutaj Kolega mnie troszkę uprzedził, tak naprawdę 

też chciałem się do Pana Radnego Krzysztofa Figata zwrócić, że szkoda że 

wcześniej tak otwarcie i uczciwie o całości szpitala nie mówił, o całości sytuacji 

szpitala, który jest bardzo zła, okazało się, że nie mówił, tylko przez 4 lata na 

komisjach była ta forma o wiele, wiele łagodniejsza a okazuje się, że 

nieprawdziwa. Nie wiem, tutaj Pan Krzysztof Figat mówił, że te 4 mln czy tam 

nawet 5 to jest rezerwa, ale to jest rezerwa czy tak naprawdę dodatkowe 

zadłużenie, to nie jest żadna rezerwa czy po prostu wymagalne w dłuższym 

okresie środki, które my musimy ponosić i my musimy zabezpieczyć. Bardzo 

proszę, Pan Dyrektor może jeszcze coś o tym powie. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, rzeczoną 

rezerwą byłaby to kwota ponad 11 mln zł, ale tak jak mówię, nie bierzmy rezerwy 

pod uwagę, bo to są po prostu wirtualne zapisy, może nie wirtualne, na papierze 

zapisy, co by było gdyby np. wszyscy uprawnieni poszli na emerytury i trzeba by 

było wypłacać odprawy, no to jest taka zasada. Na razie nie ma takiej sytuacji, 

dlatego cały czas podkreślam i przestrzegam, że to jest po prostu praca na żywym 

organizmie, nie możemy teraz od nikogo coś wymagać na siłę, tylko po prostu w 

ramach konsensusu ustalać, jaka będzie przyszłość a przyszłość musi być tańsza, 

jeżeli chodzi o koszty. 

Radny Krystian Cipiński: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie 

Starosto, Wysoka Rado, złożyłem dzisiaj dwie interpelacje korzystając z przerwy, 

na ręce Pana Przewodniczącego. Pierwsza dotyczy utworzenia takiego funduszu 

wsparcia dla sportowców, którzy mogą wziąć udział w zawodach rangi 

międzynarodowej, po prostu w zawodach, które obiegają jakby od normy takiej 

powiedzmy, która tutaj ma miejsce na naszym szczeblu regionalnym i 

wojewódzkim. Chciałbym jednocześnie bardzo podziękować po raz kolejny Panu 

Staroście za to, że udzielił wsparcia młodemu Konradowi Karwatowi - 

strongmanowi, który dzięki właśnie temu wsparciu między innymi, bo tych źródeł 

wsparcia Konrada było sporo, zajął bardzo wysokie 4 miejsce na zawodach 

międzynarodowych Strongman Arnold Classic organizowanych przez Arnolda 

Schwarzenegera w Columbus Ohio. Taki fundusz mógłby właśnie ułatwić 

przydzielanie środków zdolnym, młodym łowickim sportowcom, których jest 

wielu, myślę że Państwo słyszeli już nieraz o tym, że gdzieś przed kimś 

uzdolnionym młodym sportowcem otwiera się właśnie furtka do udziału w 

zawodach rangi międzynarodowej, myślę że powinniśmy jako samorząd młodych 

uzdolnionych sportowców wspierać, także podrzucam takie rozwiązanie i mam 
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nadzieję, że uda się coś takiego wdrożyć. Druga interpelacja, jaką pozwoliłem 

sobie złożyć, to interpelacja, którą składamy jako Klub Radnych Łączy nas 

Łowicz i Powiat Łowicki, ta interpelacja dotyczy rewitalizacji zabytkowych 

słupów granicznych w Patokach i Bąkowie, już o tym wspominałem wcześniej. 

Wiemy, że jest problem natury formalnej, własnościowej, jest to teren 

prawdopodobnie prywatny, ale myślę, że można to rozwiązać na zasadzie 

partnerstwa publiczno-prywatnego - dzierżawy długoterminowej i dać jakby 

nowe życie tym historycznym punktom, bardzo cennym na mapie zabytków 

Powiatu Łowickiego, no i też oczywiście cennych z punktu widzenia 

turystycznego, także zachęcam Zarząd do tego, żeby się nad tym tematem 

pochylić a jest to temat, który został wywołany przez grupę sympatyków Ziemi 

Łowickiej, historii Łowicza, która funkcjonuje na portalu Facebook - Łowicki 

Wehikuł Czasu, jestem im winny to, żeby powiedzieć kto to zainicjował. 

Jednocześnie ja będę co jakiś czas przypominał Zarządowi o remoncie Komendy 

Powiatowej Policji w Łowiczu, szczególnie tego zaplecza socjalnego, które jest 

powiedzmy sobie w bardzo złym, myślę że powinienem tutaj słowo ,,bardzo" 

użyć z 50 razy, stanie. Ja wiem, że to nie jest w zadaniu Powiatu Łowickiego, 

żeby Komendę remontować, ale mają Państwo dobre relacje ze stroną rządową, 

także warto polubować o środki i chyba tutaj Komenda Główna Policji tak, 

powinna wyasygnować środki na remont czy Wojewódzka. Zachęcam do tego, 

bo naprawdę funkcjonariusze policji zasługują na lepsze warunki. To wszystko z 

mojej strony, dziękuje serdecznie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Więc po pierwsze - wsparcie dla 

sportowców, ja myślę że, tutaj zwracam się również do Przewodniczącego Pana 

Marka, który bardzo też podnosił często te sprawy w poprzedniej kadencji, myślę 

że nie tylko dla sportowców tych za granicę wyjeżdżających, ale ogólnie musimy 

wypracować jakąś nowa formułę współpracy z organizacjami sportowymi czy 

tam indywidualnymi sportowcami, taką żeby nie było takiego szarpania za rękaw, 

tylko było jakieś systemowe podejście, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa - o 

słupy łowickie to biskup Andrzej Dziuba to już nie wiem czy jak Pan Krzysztof 

był Starostą, ale jak ja byłem Przewodniczącym jeszcze to ten temat był 

poruszony w rozmowach z biskupem, także na pewno trzeba się nad tym pochylić. 

I trzecia sprawa, jeśli idzie o Komendę to Komendant Wojewódzki Łapiński, 

który był na odprawie rocznej w naszej Komendzie zadeklarował mocne 

zaangażowanie się, bo tam są okresy, kiedy są przyznawane środki centralne na 

remonty komend czy to straży czy w tym przypadku policji, no i obiecał, że na 

pewno Komendę Łowicką wpiszą, ja teraz z głowy nie powiem czy to od 21 czy 
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od 22 roku, że na pewno będzie lobbował, ale czy to na komisji czy na sesji 

mówiłem, że może trudno w to uwierzyć, ale Komenda Łowicka nie jest najgorszą 

funkcjonującą w województwie łódzkim, także chociażby Pajęczno, no to my 

jesteśmy przy nich całkiem niezłą komendą. A na to wszystko jeszcze mówiąc o 

pieniądzach dla sportowców czy odnawianiu zabytków, co oczywiście jest bardzo 

ważne i również jest w naszych zadaniach, no to jednak powiem szczerze, że 

kwota, którą usłyszeliśmy od Dyrektora Pluty w szpitalu, nasz entuzjazm na 

wspomaganie często drobnych i szlachetnych inicjatyw, jakby ten entuzjazm 

zgasiła trochę, bo stajemy przed bardzo dużym problemem, no ale mam nadzieję, 

że jakoś uda nam się tą sytuację opanować, ale przed nami na pewno jest trudny 

czas i bez środków zewnętrznych na każdą drobną nawet rzecz będzie ciężko, 

jednak budżet, myślę że Pan Radny już się zorientował, budżet powiatu wygląda 

trochę inaczej niż miasta i tych środków takich, które samorząd wypracowuje, 

powiat a gmina czy taka gmina, jak Miasto Łowicz no to w ogóle to jest bez 

porównania. 

Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym może uzupełnić wypowiedź Starosty co 

do słupa granicznego w Bąkowie - udało nam się jeszcze w poprzedniej kadencji 

porozumieć z właścicielem działki i jest umowa użyczenia na czas remontu i ten 

remont z tego co widzę tam się realizuje, bo tam jest działanie. Natomiast jeżeli 

chodzi o słup graniczny w Patokach jest to gorszy problem, ten słup stoi na działce 

1,5 ha, właściciele są bodajże we Wrocławiu i to jest ,,kupcie sobie wszystko", na 

takiej zasadzie za pieniądze takie, jak by sobie chcieli. Był ten temat drążony 

przez lata i myślę, że Starosta Kosiorek będzie musiał go drążyć dalej, w którymś 

momencie tak jak w Bąkowie udało się porozumieć z właścicielką i tą umowę 

dzierżawy na czas remontu podpisać, no tak naprawdę tam jest potrzebna umowa, 

najchętniej byłoby to załatwienie formalne, jeżeli chodzi o grunt, natomiast jeżeli 

nie ma takiej możliwości, w Bąkowie Pani powiedziała, że dobrze, udostępni, da 

umowę na czas remontu, nie ma problemu, ale o przekazaniu do sprzedaży tego 

gruntu nie ma mowy. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać Panią Skarbnik może, 

bo mamy już marzec: na jakim poziomie są wolne środki z roku 2018? 

Radny Janusz Michalak: Ja przepraszam, ale tak niektórzy Radni już opuszczają 

salę a chciałem jeszcze do Pana Przewodniczącego złożyć wniosek o ustalenie 

terminu sesji tzw. nadzwyczajnej i żeby to dzisiaj już o tym zdecydować a później 

jeszcze możemy dyskutować o innych sprawach, ponieważ będzie niezbędna do 

tego, żeby podjąć uchwały przekazujące w zarząd niektórym gminom nasze drogi, 

celem złożenia wniosków z Funduszu. Będzie to więcej niż połowa gmin na ten 
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etap z wójtami, może nie do samego końca, ale praktycznie są sprawy 

domówione, dlatego Panie Przewodniczący jeszcze raz, jeśli ustalimy ten termin 

to wtedy złożymy wniosek taki, jak ustalimy, z taką datą jaką ustalimy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko powiem jaka tutaj będzie 

propozycja Zarządu, bo my tutaj jako Rada myślę, że będziemy skłonni przyjąć 

tą propozycję. Ile Państwo byście tutaj chcieli, jaki czas na przygotowanie, żeby 

można było tą sesję zorganizować? 

Radny Janusz Michalak: Nasza propozycja to jest 8 w poniedziałek, ponieważ 

gminy będą musiały mieć jeszcze też 2 dni na... No jeżeli większości nie pasuje 

poniedziałek, przypominam że musi nas być 11 tak naprawdę i wszyscy 

oczywiście ,,za". 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja myślę, że poniedziałek 

godzina 15:00, czy Państwu by ten... zwykle organizowaliśmy o 15:00... 

Radny Janusz Michalak: Będzie to tylko jeden punkt dotyczący tego tematu. 

Radny Krzysztof Figat: Jeżeli Zarząd się wyrobi to może być nawet w piątek. 

Radny Janusz Michalak: To znaczy z gminami tak naprawdę ustalaliśmy ten 

poniedziałek już wstępnie i pewnie też zrobią w poniedziałek, żeby był jeszcze 

czas na jakieś poprawki, weryfikacje itd. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czyli mamy ustalony termin: 8 w 

poniedziałek, godzina 15:00 - termin sesji nadzwyczajnej. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Wolne środki - 6,7 mln zł. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Zanim zakończę obrady chciałem 

zgłosić taki wniosek dotyczący budowy albo sygnalizacji świetlnej albo ronda... 

Powiem tak, doszło do kolejnego wypadku śmiertelnego na drodze krajowej na 

skrzyżowaniu z Chruślanką, to są już przypadki moim zdaniem zbyt częste, jakieś 

rozwiązanie powinno zostać wypracowane, tutaj jest Pani Dyrektor, w związku z 

tym miałbym taką prośbę również i do Pani, żeby zastanowić się nad tym, co 

zrobić, ponieważ wiadomo, że to nie jest nasza droga, jest to razem z naszą drogą, 

ale tutaj musi być współpraca. Ja z tego, co pamiętam jeszcze z okresu, kiedy w 

gminie naszej były te problemy związane z sygnalizacją, to wszystko trwa, w 

związku z tym do Zarządu moja prośba jest taka, żeby wystosować odpowiednie 

pismo do Dyrekcji Krajowej, jeżeli chodzi o tą drogę i wspólnie rozwiązać 

problem, ponieważ kolejny wypadek śmiertelny, jest to skrzyżowanie wyjątkowe, 
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ponieważ wydaje nam się, że nie ma żadnego samochodu a samochody jeżdżą, 

nie wiadomo jak to wytłumaczyć, ja mówię o tym plan minimum, to jest 

sygnalizacja świetlna. Oczywiście każde kolejne rozwiązanie będzie droższe i nie 

wiem, jak to będzie związane z kosztami, ale moja prośba jest taka, żeby tą sprawą 

się zainteresować i doprowadzić do takiego finału, żeby taka sygnalizacja właśnie 

tam powstała. Czy są jeszcze jakieś tutaj wnioski? 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski: Panie Przewodniczący, ja 

tylko w uzupełnieniu tego wniosku, który Pan złożył, ja bym  bardzo prosił, jesli 

można o rozszerzeniu w tym piśmie, też jeśli mówimy o ,,czternastce", tylko 

wcześniejsze skrzyżowanie, ale oczywiście nie sygnalizację świetlną a samo 

oświetlenie. To jest 704, skrzyżowanie z ,,czternastką". Tam jest również stop, na 

szczęście nic się jeszcze nie wydarzyło śmiertelnego, ale też jest naprawdę 

niebezpieczne to skrzyżowanie a przy dzisiejszym dojeździe do drogi, do węzła 

w Łyszkowicach, tam natężenie ruchu jest bardzo duże, także jeśli można by było 

przy tym samym piśmie o rozszerzenie naszej prośby. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Jeszcze skrzyżowanie na drodze Łowicz - 

Wszeliwy w miejscowości Wejsce, tam też były wypadki śmiertelne i jeśli 

będziemy kompleksowo załatwiać skrzyżowania, w sensie oświetlenia czy innych 

oznakowań to proszę wziąć pod uwagę to skrzyżowanie. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czyli rozszerzył się nam ten 

wniosek o kolejne skrzyżowania. 

Radny Jacek Chudy: Mieliśmy też zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Przy 

niektórych szkołach podstawowych czy gimnazjach obecnie czy w przyszłości 

podstawowych są już progi zwalniające na naszych drogach powiatowych i 

myśląc o tym bezpieczeństwie mieszkańców, powinniśmy moim zdaniem 

kompleksowo rozważyć kwestie czy przy każdej szkole na drodze powiatowej nie 

należałoby takich progów zwalniających zbudować, dlatego że mocno 

ograniczają, widać to po Łyszkowicach, widać to po innych miejscowościach, 

gdzie naprawdę to bezpieczeństwo wzrasta. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Również jeszcze na zakończenie, 

wpłynęło do Rady Powiatu Łowickiego takie pismo: ,,W związku z rezygnacją 

złożoną przez Pana Jana Pierzankowskiego z funkcji członka Społecznej Rady 

ZOZ-u w Łowiczu, która wpłynęła do Wójta Gminy Nieborów w dniu 19 marca 

2019 roku, proszę o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. W załączeniu 

kserokopia rezygnacji Pana Jana Pierzankowskiego". Miałem obowiązek 



50 
 

przeczytać tą informację. ,,W związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy 

Nieborów w listopadzie 2018 roku składam rezygnację z funkcji członka 

Społecznej Rady ZOZ-u w Łowiczu, gdyż obecnie nie jestem już radnym. Jan 

Pierzankowski". To jest uzasadnienie do złożonej rezygnacji.  

Ad. pkt 16 

Zakończenie VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady VI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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