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PROTOKÓŁ Nr XIII/19 

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 11 września 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 12 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

4. 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. 

5. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

  

Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XIII sesji Rady Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Krajewski – Panie Przewodniczący ja 

bym chciał prosić aby Pani Skarbnik odczytała tylko, jeśli można, treść uchwał 

bez załączników. Każdy z nas miał załącznik i mógł się z nimi zapoznać.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – Pani Prawnik, czy można w ten 

sposób? 

 

Radca Prawny Agnieszka Piwek – jeżeli materiały zostały przekazane Radnym 

przed Sesją i to jest projekt Uchwały wraz z załącznikami, to ja tutaj nie widzę 

żadnych przeszkód.  

 

Ad. pkt. 2 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – uchwała jest długa, a załączników 

czytać nie będę. Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok /Zał. Nr 2/.  

 

Radny Krzysztof Górski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo się 

cieszę, że jest dzisiejsza sesja i że podejmujemy te właśnie uchwały. mam tylko 

dwa pytania, po pierwsze wydatki na remont szpitala są dwa razy mniejsze niż 

proponowano rok temu, chciałbym się dowiedzieć co wchodzi w zakres tego 

remontu i od kiedy się zacznie? A druga sprawa, to w załączniku Nr 3  

w „zmianach do zestawieniu zadań inwestycyjnych” była pozycja 

„Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”, czy coś w tym temacie 

udaje się zrobić, bo bez informatyzacji na pewno ciężko będzie w szpitalu działać. 

Dlatego chciałbym na t dwa pytania odpowiedzi, jeżeli można.   

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – jeżeli chodzi o remont szpitala, to 

modernizacja łowickiego szpitala, podzielona jest teraz na dwa etapy. Pierwszym 

etapem jest remont pediatrii, który teraz będzie realizowany, możliwe że już jutro 

podpiszemy umowę z wykonawcą. Następnie drugi etap, który będzie polegał na 

remoncie Izby Przyjęć i klatki schodowej. W tej chwili jest analizowany pod 

kątem finansowym i jeżeli będzie to możliwe, to będziemy chcieli to analizować, 

powiedzmy, w przyszłym roku lub rozbić to na dwa lata. W tym momencie nie 

podjęliśmy jeszcze decyzji. Szukamy dodatkowych środków, nawet jak to mówi 

Pan Starosta, niewielkich.  W tym momencie skupiliśmy się tylko na Oddziale 

Pediatrycznym, bo jest w tym momencie najważniejszy Oddział do remontu. 

Natomiast dalej musimy przemyśleć pod względem finansowym czy jest to 

możliwe na przyszły rok wyremontować Izbę Przyjęć i klatkę schodową. Wiemy 

jaka jest teraz sytuacja finansowa szpitala, więc możliwe że nie będziemy mogli 

tego zrobić ale jeżeli uda nam się zdobyć jakieś dodatkowe środki, to pewnie 

będziemy to rozważać. Natomiast, jeżeli chodzi o informatyzację, to przeszliśmy 

już dwa etapy, które są pozytywnie rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski, teraz 

jest tylko decyzja Zarządu Urzędu Marszałkowskiego więc czekamy, nie znamy 

jeszcze jaki jest wynik. Mamy tam dużą rywalizację też innych dużych szpitali, 

nie wiemy jaki będzie ostateczny wynik, czy będzie dofinansowanie, jeżeli będzie 

to niewielkie dofinansowanie, to też będziemy musieli rozważyć czy nie 

zrezygnować. Oczekujemy, czy to będzie pozytywne czyli duże dofinansowanie 

czy to będzie jakieś niewielkie, którego niestety patrząc po naszych finansach nie 

będziemy mogli skorzystać.    

 

Radny Jerzy Wolski – ja mam dwa pytania, pierwsze pytanie czy kredyt 

3 400 000,00 zł w końcówce roku nie jest zbyt obciążający dla naszego budżetu 

powiatowego i to jest jedno pytanie. I pytanie drugie, rezerwa celowa  

w wysokości 850 000,00 zł, tak informacyjne, wydatki związane ze zwiększonym 

naborem do szkół ponadgimnazjalnych, co się mieści i jak ma to wyglądać. Jest 

dużo w materiałach, ale w kilku zdaniach poproszę na co to idzie.  
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – jeżeli chodzi o kredyt, to on będzie w 

wysokości 6 420 000,00 zł i taki jest planowany. Natomiast te 3 400 000,00 zł to 

jest w naszej uchwale budżetowej różnica między dochodami a wydatkami, czyli 

planowany deficyt do pokrycia, tak w woli wyjaśnienia. Natomiast jeśli chodzi o 

rezerwę 725 041,00 zł, to było tu planowane po pierwsze środki na dostosowanie 

klas do zwiększonego naboru i wynagrodzenia ze zwiększonym naborem. Nie 

było przewidziane podwyżki dla nauczycieli, które weszły od 1 września. I na 

pewno jest to kwota dużo, dużo za mała.  

 

Radny Jerzy Wolski – czyli będziemy jeszcze dokładać.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – będziemy na pewno dokładać, tylko 

pytanie ile, nie wiemy ile dostaniemy subwencji. To jest niezbędne minimum, 

które miało pozwolić w jakiś sposób zabezpieczyć. Nie przewidzieliśmy 

podwyżki wynagrodzeń, na to mamy dostać środki.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania?, nie ma. 

Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 3/.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Dąbrowski 

Krzysztof, Figat Krzysztof, Frankiewicz Aleksander, Kuczyński Zbigniew, 

Słoma Katarzyna, Śliwiński Michał/: 

Za     – 11 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 11 września 

2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

 

Ad. pkt. 3 

 

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 zmieniający 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 /Zał. Nr 4/.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Jędrzejczak powitał przybyłego na XIII Sesję RPŁ 

Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Waldemara Wojciechowskiego.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – korzystając z okazji, że Pan Radny jest tu 

z nami, to chcieliśmy podziękować, ponieważ też pomaga nam przy tym wniosku 

na informatyzację i lobbuje za nim. Mam nadzieję, że skutecznie to się wszystko 

zakończy dla nas. Także bardzo dziękujemy.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są pytania?, nie ma. 

Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 5/.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Dąbrowski 

Krzysztof, Figat Krzysztof, Frankiewicz Aleksander, Słoma Katarzyna, Śliwiński 

Michał/: 

Za     – 11 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 11 września 

2019 roku zmieniającą 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. 

 

Ad. pkt. 4 

 

Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie X Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

Protokołowała:  

Beata Prus – Miterka   

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 

 

 

 



5 
 

 


