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PROTOKÓŁ Nr  XV/19 

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 7 października 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 14 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

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

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020.  

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej 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.  

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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 XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

  

Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XV sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować                   

i podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt. 3 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 

2019 i 2020 /Zał. Nr 3/.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – to są jakieś nieprawidłowości, że wynajmujemy 

firmę? 

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – nie, to jest standardowa procedura. 

 

Radny Michał Śliwiński – to jest za lata 2019, 2020, a zawsze było to wybierane 

po złożonym sprawozdaniu, a teraz czemu to robimy z takim wyprzedzeniem? 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – z reguły zawsze to przeprowadzaliśmy 

w IV kwartale, natomiast ustawodawca w 2017 roku wprowadził obowiązek 

zawierania umowy na dwa lata, czyli 2017 – 2018. I teraz za rok 2018 badanie 

zostało zakończone, mamy zatwierdzone sprawozdania, zapytania ofertowe 

zostało złożone, mieliśmy osiem ofert na badanie za 2019 rok i 2020 rok. To jest 

obligatoryjne i kolejne badania będziemy mieli za rok 2021 i 2022 jeżeli coś się 

nie zmieni.  

 

Członek ZPŁ Janusz Michalak – Pan Radny Śliwiński nie to pytanie chciał 

zadać, dlaczego teraz, a nie powiedzmy po roku? Ponieważ ostatnia firma 

audytorska trochę miała pretensję, że nie może uczestniczyć w inwentaryzacjach.  

 

Radny Michał Śliwiński – to jeszcze się zapytam, na jaką kwotę jest to? 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – w tym roku mamy badanie za 13 038,00 

zł. Poprzednia umowa była na około 11 000,00 zł. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?, nie ma. Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 4/.  
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Figat Krzysztof, 

Kuczyński Zbigniew, Sawicka Beata, Słoma Katarzyna/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/106/2019 RPŁ z dnia 7 października 2019 roku  

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020. 

 

Ad. pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej 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.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej 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 5/.  

 

Radny Michał Śliwiński – my już chyba podejmowaliśmy w tym roku tą 

uchwałę, tak? Może Pani przypomnieć jakie były wcześniej kwoty wpisane.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – poprzednio było: punkt 2 do końca 2019 

roku było w wysokości 1 000 000,00 zł, natomiast do 31 marca 2020 roku miało 

być w wysokości 1 393 703,89 zł. W tym momencie 303 703,89 zł pokryjemy do 

31 grudnia 2019 roku, czyli w najbliższym czasie.  

 

Radny Michał Śliwiński – ten 1 000 000,00 zł został już przekazany? 

 

Radny Michał Śliwiński – tak.  

 

Radny Krzysztof Górski – ja tylko w kwestii formalnej, bo tutaj się zgadzam 

oczywiście i taką uchwałę trzeba podjąć, natomiast nie chciałbym żeby były 

jakieś niedomówienia. W uzasadnieniu jest błąd, jak byście mogli to poprawcie, 

według mnie, w szóstym zdaniu od dołu jest „do 31 marca 2019 roku”. Tam chyba 

do 2020 roku powinno być, żeby tam się nikt nie przyczepił.  

 

Radny Michał Śliwiński – jak jesteśmy przy szpitalu, to z racji tych ostatnich 

doniesień medialnych możemy zadać pytanie, czy nie bardzo. Była tam mowa, że 

jest problem z lekarzami, że jest zagrożenie zamknięcia  oddziału wewnętrznego. 
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I coś Pani Dyrektor wspominała o pediatrii, że też jest problem z pediatrią jeżeli 

chodzi o obsadę.  

 

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk – w tym momencie mogę powiedzieć, że 

oddziały działają cały czas, ale to co Pan mówi jest prawdą, że brakuje dwóch 

lekarzy na oddziale wewnętrznym. I tak jak wcześniej brakowało, tak i teraz nie 

ma jeszcze żadnego lekarza. Mamy tylko informację, że może uda się kogoś pod 

koniec roku jednak zatrudnić dodatkowo. Na oddziale pediatrycznym jest taki 

sam problem, że nie ma stu procentowej frekwencji. Z dzisiejszej informacji mogę 

powiedzieć, że udało się dwóch lekarzy na stypendium, można powiedzieć 

zachęcić, potem do pracy w łowickim szpitalu. Jeden lekarz będzie na oddział 

dziecięcy, jeden na oddział wewnętrzny. Mam nadzieję, że tych dwóch lekarzy 

pomoże w przyszłości, żeby nie było takiego dużego problemu. Natomiast to co 

Pan Radny Śliwiński mówi, jest jeszcze problem na oddziale wewnętrznym i 

pediatrycznym. To jest nasz duży sukces, że udało się takim stypendium zachęcić 

dwóch lekarzy. Możemy rozważyć czy w przyszłym roku nie zrobić tego jeszcze 

na większą skalę czyli trzech czy czterech lekarzy, jeżeli możemy pozyskać 

nowych, młodych lekarzy, to to jest na pewno dobra informacja.   

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?, nie ma. Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 6/.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Figat Krzysztof, 

Kuczyński Zbigniew, Sawicka Beata, Słoma Katarzyna/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/107/2019 RPŁ z dnia 7 października 2019 roku 

zmieniającą 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.  

 

Ad. pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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 

/Zał. Nr 7/.  
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Radny Jerzy Wolski – ja chciałbym zapytać o zaciągnięcie kredytu w kwocie 

3 400 000,00 zł, bo rozliczenia to jest pięć sześćset plus zaciągamy kredyt trzy 

czterysta. Jak to będzie skutkowało na koniec roku 2019 roku, powiedzmy skala 

zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, procentowo.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz – zadłużenie było planowane na początku 

roku i jest to kredyt w wysokości 6 420 000,00 zł, te 3 406 936,88 zł jest na 

pokrycie deficytu. Natomiast 3 013 000,00 zł jest na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z tym kredyt przez cały rok nie 

wzrósł i z tego co był planowany na takim poziomie zostaje. Na tą chwilę 25% 

stanowi wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem. Kwota długu planowana jest na 

poziomie 23 331 379,80 zł.   

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?, nie ma. Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 8/.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Figat Krzysztof, 

Kuczyński Zbigniew, Słoma Katarzyna/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XV/108/2019 RPŁ z dnia 7 października 2019 roku  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.   

 

Ad. pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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 /Zał. Nr 9/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – czy są jeszcze pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?, nie ma. Przystępujemy do głosowania.  

 

Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały                     

/Zał. Nr 10/.  
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

w głosowaniu nie wziął udziału: Chudy Jacek, Cipiński Krystian, Figat Krzysztof, 

Kuczyński Zbigniew, Słoma Katarzyna/: 

Za     – 13 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XV/109/2019 RPŁ z dnia 7 października 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. 7 

 

Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XV Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

 
 

 

 

Protokołowała: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka  

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 
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