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PROTOKÓŁ Nr X/19 

z obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 10 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 17 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

Nagranie z obrad Sesji RPŁ - /Zał. Nr 2/ 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu za 2018 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

za rok 2018 przez Powiat Łowicki. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej 

uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

7. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1  

 

Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady X sesji Rady Powiatu. 

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący mogę poprosić kilkominutową 

przerwę?  

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ 10-CIO MINUTOWĄ PRZERWĘ  

W OBRADACH X SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO W DNIU 10 

CZERWCA 2019 ROKU 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY X SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO W DNIU 10 CZERWCA 2019 ROKU 
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Ad. pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 17 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować                   

i podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu za 2018 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok. 

 

Radny Michał Śliwiński – przysłuchiwałem się wypowiedzi na Komisji Pana 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, że w tej chwili jest możliwość 

na te e-recepty pozyskania jakiś środków i chciałbym dowiedzieć się czegoś 

więcej, bo dla mnie zwoływanie Sesji w takim trybie nadzwyczajnym, 

zatwierdzania takich poważnych rzeczy jak sprawozdanie finansowe szpitala  

i pokrycia jego straty, a wiem że na podjęcie takiej uchwały mamy czas do końca 

czerwca. Ten czas jeszcze był, więc chciałbym się dowiedzieć więcej  

i ewentualnie o pokazanie mi jakiś dokumentów, że faktycznie jest ta możliwość 

tych 50 000,00 zł pozyskania z rezerw.  

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak – Szanowni Państwo, Sesja nadzwyczajna jest 

to moment, kiedy właśnie rozmawiamy o sprawach nadzwyczajnych,  

w nadzwyczajnym trybie. I dziwię się trochę, że macie Państwo jakieś 

zastrzeżenia, że robimy to dzisiaj. Ja rozumiem zapytanie dlaczego tylko 

1 000 000,00 zł, a nie całość pokrycia traty, bo to jest ważne. Przecież dobrze 

wiecie, że płynność w ZOZ-ie tak naprawdę już od dawna została bardzo mocna 

zachwiana. Płynności to nie ma już od ładnych kilku, jak nie kilkunastu miesięcy. 

Dlatego jeżeli jest taka możliwość, biegły zatwierdził bilans, bo to jest jeden 

podstawowy warunek kiedy można by to zrobić. Myśmy przymierzali się do tego 

dużo wcześniej, ale niestety analiza budżetu i kontrola przez biegłego, nie 

pozwoliła nam tego zrobić. I to jest pierwszy możliwy termin do przeprowadzenia 

tej uchwały i pokrycie straty za rok ubiegły w wysokości 1 000 000,00 zł, co 

pozwoli odzyskać prawie w 100% płynność finansową. A drugim elementem, 

który jest w tym ważny, który spowodował, że już dłużej nie czekaliśmy, to jest 

to co mówiłem o e-recepcie. O szczegółach, to jeżeli można to poproszę, któregoś 

z Panów Dyrektorów.    
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Dyrektor ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski – dlatego jest ta Sesja 

nadzwyczajna ponieważ stan finansów szpitala jest bardzo zły, jest tragiczny. 

Każdy tydzień to są nasze koszty odsetek skarbowych, które płacimy bez przerwy. 

To są koszty za niezapłacone faktury zgodnie z jakimiś nowymi uregulowaniami 

unijnymi. Firma każda może obciążać nas za niezapłaconą fakturę w wysokości 

mniej więcej 40,00 euro, i każda firma oczywiście obciąża. Mało tego, teraz tak 

się dzieje, że firmy dzielą faktury, bo za każdą można wziąć 40,00 euro, to lepiej 

żeby były trzy, a nie jedna. Jedyną drogą żeby to wyhamować, to jest złapanie 

jako takiej płynności finansowej. I to jest główny powód tej Sesji. Owszem jeżeli 

nam się uda coś uzyskać na te e-recepty, będzie bardzo dobrze. Natomiast główny 

powód, ja jeszcze raz powtarzam, to jest płynność finansowa, której nie mamy. Ja 

nie wiem jaką Państwo mieliście wiedzę, ale płynności finansowej nie mamy od 

maja ubiegłego roku. I jeżeli już jestem przy głosie, to chciałbym powiedzieć, i 

to co powiem teraz nie tyle dotyczy sprawozdania finansowego za rok 2018, ale 

dotyczy sprawozdań finansowych poprzednich i dotyczy sprawozdań 

finansowych przyszłych. Jak ktoś spojrzy na sprawozdania finansowe to powie 

„co to się zadziało w 2018 roku, przecież poprzednie lata nie były takie złe”. To 

ja powiem co się zadziało, rozwiązano wszystkie rezerwy, które były na zdarzenia 

medyczne, przeniesiono do ksiąg pozabilansowych. To były rezerwy, które gdyby 

nam przyszło coś kiedyś zapłacić, to się rozwiązuje rezerwy. Większość  

z Państwa wie, że rozwiązanie rezerw poprawia rachunek zysków i start. I w ten 

sposób uzyskujemy lepszy wynik. W ubiegłym roku rozwiązano rezerwę na 

ponad 500 000,00 zł i ten wynik za 2017 rok powinien być gorszy. I gdzie my 

teraz jesteśmy, rozwiązano rezerwy na zdarzenia medyczne, nie mamy rezerw, 

jak nam przyjdzie coś płacić, to będziemy płacić z kosztów działalności bieżącej, 

czyli wynik finansowy w latach przyszłych będzie odpowiednio gorszy, ponieważ 

nie mamy już rezerw. Nie chcę dyskutować, czy jest to zgodne z prawem, czy nie, 

zapewne było to zgodne z prawem. Natomiast chodzi o mechanizm, który 

wytworzono, poprawiano wyniki rozwiązaniem rezerw, a potem ci następni jak 

będzie trzeba płacić, będą mieli gorsze wyniki. Wszystkie szpitale według mojej 

wiedzy takie rezerwy tworzą, my takich rezerw nie mamy już w ogóle. Jeszcze 

raz powtarzam, że główny powód Sesji, to jest spróbować uciąć koszty finansowe, 

które już płacimy po kilkadziesiąt tysięcy.  

 

Radny Michał Śliwiński – no to może już Zarząd Powiatu ustali z dyrekcją 

szpitala ustali jaki był powód tej Sesji nadzwyczajnej, to wtedy by to lepiej 

wyglądało nawet w stosunku do nas – radnych. Zwołujecie Sesję, a tak naprawdę 

nie dogadaliście się jaki jest powód takiego szybkiego zwoływania Sesji, bo Pan 

Dyrektor mówi co innego, a Zarząd mówi co innego. I jak mówimy o tych 

ważnych sprawach ze szpitala, to Pan Dyrektor powiedział, że faktycznie jest 

zagrożenie tego, żebyśmy jeszcze w większą spiralę długów wchodzili, zapytam 

jeszcze o kontrakt. Czy ten kontrakt, który mieliśmy był większy czy mniejszy, 

czy to też miało wpływ, czy nie miało wpływu. Bo myślę, że to też miało bardzo 

duży wpływ na to, że kontraktowanie ryczałtem nie było udane dla naszego 



4 
 

szpitala, myślę, że dla większości szpitali powiatowych. Tym bardziej wiemy, że 

Panowie Starostowie byli teraz na Kongresie Powiatów i była podejmowana 

inicjatywa, żeby coś w tej służbie zdrowia zostało zmienione i był apel do 

Premiera Morawieckiego, ale Panowie Starostowie widzę są z tej sytuacja 

zadowoleni, nie trzeba było głosować za. Mam jeszcze jedno pytanie, jak już 

jesteśmy przy tej trudnej sytuacji szpitala, to chciałbym zapytać się, czy to 

prawda, że została wypowiedziana przez podmiot zewnętrzny świadczenie nocnej 

i świątecznej pomocy lekarskiej i czy też została wypowiedziana, bądź czy była 

próba wypowiedzenia umowy jeżeli chodzi o Izbę Przyjęć. 

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak – ja tylko odpowiem jeszcze raz, to co już 

mówiłem, jedną z przyczyn i Panie Doktorze prosiłbym żeby Pan powiedział, czy 

rzeczywiście jest szansa na odzyskanie pieniędzy, które były zaangażowane w 

tworzenie e-recept. Ja nie wiem, dlaczego Państwo macie taki problem, to jest 

normalna instytucja zwołanie Sesji, macie 25% możecie zwołać Sesję. Zarząd ma 

taką inicjatywę i zwołuje, nawet jakby miało to być ca drugi dzień, nie widzę 

problemu. Zwoływane były zresztą, jak pamiętacie w soboty, w Muzeum,  

w technikum, wieczorem. Nie wiem dlaczego jest taki wielki problem co do 

terminu dzisiejszej Sesji.  

 

Radny Michał Śliwiński – obiecał Pan, że jak Pan będzie Członkiem Zarządu, 

to nie będzie Pan złośliwi, a Pan w dalszym ciągu grzebie w historii i „wy tak,  

i wy tak”, a wy mieliście przedstawić lepszą jakość, to jest jedno. Ja nie mam 

pretensji, że Sesja nadzwyczajna jest zwoływana, tylko tryb zwoływania tej Sesji 

i ilość materiałów, które były do przygotowania, ja tutaj mogę się założyć, że 80% 

Radnych nawet nie zajrzało do tych materiałów, a będziemy podejmować 

decyzje.  

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak – obraża Pan tutaj Radnych.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – ja bym bardzo prosił o taką spokojną  

i merytoryczną dyskusję. Naprawdę sytuacja w szpitalu jest taka od kiedy 

zrezygnował Dyrektor Kaniewski i była ta Komisja w szpitalu, gdzie my 

zaczęliśmy dowiadywać się jaka jest prawdziwa sytuacja finansowa w szpitalu. 

I w tej chwili staramy się naprawić i umożliwić szpitalowi pracę. Wiemy, że 

sytuacja jest trudna, dlatego że tak to jak nazwał to Pan Dyrektor Grabowski, że 

to jak to zostało ustawione, to jak to działało, przechodzi na inne tory, dlatego 

może powodować jakieś turbulencje z czym się liczyliśmy i myślę, że tutaj  

i Dyrektor Pluta i Dyrektor Grabowski, reagują na te wszystkie sprawy, patrząc 

ze strony Zarządu Powiatu, bardzo dobrze, jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast 

jest bez wątpienia potrzebne to, aby szpital miał płynność finansową, co 

niniejszym staramy się uczynić na dzisiejszej Sesji. Natomiast jeżeli idzie  

o Konwent Powiatów, to podejmowane są, były i będą różne stanowiska,  

z którymi większość, mniejszość, a może wszyscy zgadzają się mniej lub bardziej. 
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Takiej jest zadanie tego ciała. My przedstawiliśmy jakby swój punkt widzenia na 

tym Konwencie, bo był ze mną na Konwencie Wicestarosta. Był temat zdrowia, 

był również temat Samorządowej Karty Praw Rodzin, gdzie chociażby Starosta z 

Rawy Mazowieckiej był zachwycony tym pomysłem i obiecał wprowadzić ją już 

za kilka dni na Sesji w Rawie Mazowieckiej. Była omawiana sprawa geodezji  

i są to tematy, które na pewno są ważne dla samorządów i na ten temat samorządy 

dyskutują i po to to ciało jakim jest Konwent Powiatów, czy Związek Powiatów 

Polskich, żeby na ten temat dyskutować.   

 

Dyrektor ds. Lecznictwa Andrzej Grabowski – Pan Radny Śliwiński zapytał  

o umowy. Umowa na Izbę Przyjęć nie została wypowiedziana, ona skończyła się 

z końcem maja. I gdybyśmy dalej szli drogą, która była, czyli byśmy działali za 

pośrednictwem tego pośrednika, byłoby cyrkla 15% do 20% więcej, proszę mi 

wierzyć.  Będziemy to robili sami, będzie trochę taniej niż było, niewiele taniej. 

Natomiast jeżeli chodzi o umowę na nocną pomoc lekarską, rzeczywiście 

podwykonawca wymówił nam w trybie nagłym. Nie wiem jak można było 

podpisać umowę na taką dużą ilość lekarzy z zapisem, że podwykonawca może 

rozwiązać umowę z terminem dwutygodniowym. To jest 60 dyżurów do 

obsadzenia w skali miesiąca i podwykonawca rozwiązał umowę i oczywiście 

postawił nas w niesamowicie trudnej sytuacji, ale już ją z grubsza opanowaliśmy. 

NPL będzie funkcjonował, nie mówiąc o pewnych wewnętrznych rozliczeniach, 

które były u nas u podwykonawcy w sposób dziwny zorganizowane. Musimy to 

prostować, NPL oczywiście będzie funkcjonował w sposób normalny, mimo że 

mieliśmy na to dwa tygodnie, żeby się zorganizować.  

 

Radny Krzysztof Górski – pomijam te e-recepty, które są podstawą do 

przyśpieszonego trybu zwołania naszej Sesji nadzwyczajnej, a przysłuchując się 

temu co mówił Dyrektor Grabowski, skoro tak źle jest z płynnością, a na koniec 

zeszłego roku zostało ponad 6 000 000,00 zł wolnych środków, dlaczego 

podejmujemy uchwałę dwuetapowo. Skoro jest tak źle, to może trzeba było 

uruchomić te ponad 2 000 000,00 zł, żeby wrócić do pełnej płynności. Ja patrząc 

na taki sposób działania zadaję sobie pytanie, czy te działania nie idą w kierunku 

likwidacji szpitala, bo to zaczyna być dziwne. Patrząc na działania, ja się może 

nie znam na ekonomii, tylko 15 lat byłem dyrektorem banku, nie znam się na 

ekonomii, ale nie rozumiem, jeżeli jest tak źle  płynnością, to może mając wolne 

środki z zeszłego roku, można było wszystko uruchomić i wtedy sytuacja byłaby 

bardziej klarowna, patrząc na to co mówi Dyrektor Grabowski. Nie rozumiem 

tego po prostu, oczywiście będę głosował za, bo sytuacja jest taka, że każdymi 

środkami trzeba wspomóc nasz szpital, natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego 

jest to rozbite na dwa etapy. To tak wygląda jakby to było takie trzymanie na 

sznurku było, nie wiem dlaczego.  

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak – ponad 6 000 000,00 zł wolnych środków, to 

tylko tak fajnie i bogato brzmi. Z tych pieniędzy 2 200 000,00 zł są to środki  
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z programów unijnych, które przeszły z ubiegłego roku, czyli należy odjąć już te 

2 200 000,00 zł. Na dzień 30 kwietnia braki w oświacie wyliczono na kolejna 

2 200 000,00 zł. Można rozkładać ręce, ale to nie wynika z tego, że dokładamy 

jakieś pieniądze które źle zaplanowaliśmy, ten budżet to Państwo planowali.  

I zawsze tak jest i to nie jest zarzut, bo we wrześniu tych informacji jest bardzo 

mało i ten budżet tak się planuje, żeby prawa i lewa się zgadała i wychodziła na 

zero. A później przychodzi początek roku i trzeba uzupełniać. I to już mamy 

4 500 000,00 zł i gdy dołożymy do tego niewiadomą wysokość remontu  

w szpitalu środków niezbędnych, ponieważ dofinansowania jeszcze 

potwierdzonego nie mamy i jeszcze dołożymy do tego udział w ewentualnej 

informatyzacji szpitala i jeśli chcielibyśmy również zabezpieczyć pieniądze na 

ewentualne uzupełnienie no bo nie wiemy jaki będzie wynik konkursu na drogi 

gminne i lokalne i czy dostaniemy 80%, też nie wiadomo. Dlatego nie jesteśmy 

w stanie dzisiaj wyjąc 2 300 000,00 zł i przekazać do ZOZ-u, żeby sytuacja się 

poprawiła. Likwidacja szpitala to też jest przyjęcie wszystkich zobowiązań przez 

organizatora czyli przez powiat, dlatego to nie jest wyjście z sytuacji, pomijając 

ten aspekt społeczny i ludzki.  

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Krajewski – ja chciałbym tylko nawiązać do 

tej wypowiedzi Dyrektora Grabowskiego i upewnić się, że ten okres 

wypowiedzenia był na pewno 14 dni. Jestem tym naprawdę zaniepokojony.  

I zapytać się czy można uzyskać taką informację, kto opiniował umowę i czy było 

w ogóle opiniowana nie wiem przez Zarząd Powiatu, przez Radę Społeczną, czy 

poprzedni Dyrektor sam podejmował taką decyzję? I drugie pytanie w związku  

z tą Pana wypowiedzią, jak jest obecnie zabezpieczona nocna pomoc lekarska  

w związku z wypowiedzeniem tej umowy? Wiemy również, że wiąże się to  

z zabezpieczeniem tej opieki dla mieszkańców powiatu.  

 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta – chciałbym odpowiedzieć 

precyzyjnie, tak jest to termin 14 dni. Ta umowa była zawarta przez Dyrektora 

i wykonawcę tych usług. Nie mam upoważnienia do tego, żeby powiedzieć jak 

się ta firma nazywa, ze względu na kwestię związane z RODO, ale w ramach 

dostępu do informacji publicznej, można by było taki zarys tej umowy jak 

najbardziej przedstawić. Jest to bardzo trudny orzech do zgryzienia z tego 

względu, że tak jak Pan Dyrektor Grabowski powiedział, musimy w ciągu 

miesiąca zapewnić sześćdziesiąt dyżurów obsługiwanych przez sześćdziesięciu 

lekarzy, bądź też mniejszą liczbę jeżeli będą to dyżury realizowane wielokrotnie. 

Jest to bardzo trudne zadanie, które można powiedzieć udaje nam się teraz 

wypełnić. I można powiedzieć, że była to taka formuła, w mojej opinii i biorę za 

to odpowiedzialność, nieodpowiedzialnego zachowania ze strony podmiotu, 

który na początku się zobowiązał, a później wypowiedział tą umowę.   

 

Wiceprzewodniczący Waldemar Krajewski – a czy mamy taką wiedzę, czy ta 

umowa była opiniowana przez któryś z podmiotów, czy nie?  
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p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta – z tego co mi wiadomo, nie 

musiała być opiniowana. To jest generalnie w ramach zarządu działającego 

Dyrektora.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania? To 

przechodzimy do głosowania. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 3/.  

 

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

w głosowaniu nie wziął udziału: Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 3 

Podjęli Uchwałę Nr X/61/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 

roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 4/.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

rok 2018 przez Powiat Łowicki. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 5/.  
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 

roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 6/.  

 

Ad. pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 

rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 7/.  

 

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

w głosowaniu nie wziął udziału: Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat/: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr X/63/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 

roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok /Zał. Nr 8/.  

 

Ad. pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej 

uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 
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Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 9/.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat, Michał 

Śliwiński/: 

Za     – 16 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr X/64/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 

roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok /Zał. Nr 10/.  

 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu Marcin Pluta – chciałbym w imieniu własnym, 

ale też w imieniu Pana Dyrektora Grabowskiego, i co ważne przyszłej Dyrektor 

ZOZ w Łowiczu, i przede wszystkim w imieniu społeczności na czele  

z pracownikami tego szpitala, podziękować Zarządowi Powiatu Łowickiego za 

szybką reakcję i przeprocedowanie i Państwu Radnym, którzy potrafili zgłębić  

i zrozumieć ten problem, ponieważ tak jak mówiliśmy wielokrotnie dzisiaj na tej 

sali i wcześniej, że płynność dla tej jednostki jest podstawowym elementem, żeby 

mógł dalej funkcjonować. Za to wszystko dziękujemy bardzo, bo było to dla nas 

i jest do tej pory bardzo istotne.  

 

Ad. pkt. 7 

 

Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie X Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

Protokołowała:  

Beata Prus – Miterka   

Wioleta Kwasek   

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 
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