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PROTOKÓŁ Nr LV/18 

z obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 października 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 21 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Łowickiego za rok szkolny 2017/2018. 

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2020-2023. 

7. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych. 

8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu 

Spółka z o.o. o rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu. 

10.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 

12.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. 

13.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stypendiów 

sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. 

14.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, 
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oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

15.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 

2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

16.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

17.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty 

netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

18.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

19.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2018-2021. 

20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

22. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

23. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1  

Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady LV sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z LIII Sesji RPŁ został 

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

Protokół z LIV Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są 

uwagi do protokołu? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2017/2018. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2017/2018. 

/Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Pani Dyrektor. Czy są 

pytania do przedstawionej informacji? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie, znaczy ono jest bez przerwy 

takie samo. My otrzymujemy tę dokumentację bez porównania do roku 

ubiegłego, czyli w gruncie rzeczy jak tu jest np. zatrudnienie pracowników 

obsługi i administracji to jest podane na ten rok a jak to jest w porównaniu? To 

samo jest w przypadku, jeżeli chodzi o liczbę oddziałów, liczbę uczniów. Jeżeli 

byłoby to możliwe to bardzo bym prosił o to, żebyśmy mieli orientację jak to 

jest w porównaniu do roku ubiegłego, bo któryś raz ja o to proszę, bo na 

podstawie, którą tutaj mamy no to nie ma tej orientacji. Ja nie pamiętam danych 

za ubiegły rok przyznam się szczerze. Byłbym wdzięczny jakby takie dane były 

podawane. Dziękuje bardzo. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Ta informacja, którą 

przedstawiam jest właśnie za ubiegły rok szkolny, czyli za rok 2017/2018. W 

tym roku, jeśli chodzi o 2018/2019, który się rozpoczął no to dane rzeczywiście 

mogą troszeczkę odbiegać od roku ubiegłego, ale tak oczywiście przyjmuje tą 
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uwagę i postaram się, żeby w przyszłym było to zróżnicowanie na poszczególne 

lata. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są jeszcze jakieś 

pytania? Nie widzę. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. 

Ad. pkt 6 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2029 z perspektywą na lata 2020-2023. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka przedstawiła raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z 

perspektywą na lata 2020-2023. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli są jakieś pytania do 

przedłożonego materiału, który Państwo też otrzymali, bardzo proszę. Nie 

widzę. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. 

Dyrektor Wydziału OS Adriana Drzewiecka: Dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 7 

Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat przedstawił informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych. /Zał. Nr 5/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 8 

Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącą 

Komisji Panią Małgorzatę Ogonowską o przedstawienie sprawozdania. 
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Przewodnicząca Komisji Małgorzata Ogonowska przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji za 2018 rok. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącą 

Komisji Panią Zofię Rogowską – Tylman o przedłożenie sprawozdania. 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska – Tylman przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2018 rok. /Zał. Nr 8/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Przewodniczącego Pana 

Jerzego Wolskiego o przedstawienie sprawozdania. 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska za 2018 rok. /Zał. Nr 9/ 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski: Jeszcze raz chciałem podkreślić, że 

dziękuję kolegom, akurat jesteśmy sami Panowie w tej komisji, za 

wyrozumiałość, za współpracę, za to, że naprawdę bez żadnych niedomówień, 

bez zgrzytów, czasami jak trzeba było powiedzieć coś mocno czy głośno tak się 

wydawało no przecież od tego jesteśmy, i ja jeszcze chciałbym podziękować 

tutaj Pani Wioli, która naprawdę musiała zdzierżyć ten kolejny rok z nami. 

Myślę, że aż tacy źli nie byliśmy, dziękuje serdecznie, i dziękuje serdecznie 

Panu Przewodniczącemu Krzyśkowi Górskiemu, gdzie w zasadzie chyba był na 

wszystkich albo prawie wszystkich, także twoja obecność była ważna, była 

zacna i oczywiście odpowiedzialność twoja. Dziękuje uprzejmie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Proszę 

Przewodniczącego Komisji Pana Jacka Chudego o przedstawienie sprawozdania 

z działalności. 

Przewodniczący Komisji Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo i jeszcze na koniec 

proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stanisława Olęckiego o 

przedstawienie sprawozdania z działalności. 
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Przewodniczący Komisji Stanisław Olęcki przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący Komisji Stanisław Olęcki: Chciałem podziękować członkom 

komisji za współpracę i za odpowiedzialne rozpatrywanie wniosków, Pani Wioli 

i Pani Beatce za współpracę oraz Zarządowi. Dziękuje bardzo. Jeśli są pytania 

jestem do dyspozycji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Panu 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Czy są pytania do przedstawionych 

sprawozdań? Nie widzę. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka         

z o.o. o rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił wniosek Zakładu 

Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka z o.o. o rozwiązanie stosunku pracy        

z radnym powiatu. /Zał. Nr 12/  

Radny Michał Śliwiński: Szanowna Rado, Panie Przewodniczący trudno 

zabiera się głos w swojej sprawie, ale chciałbym tutaj przedstawić sytuację jaka 

istnieje w tej sprawie, bo tak naprawdę Państwo Radni dostaliście tylko jedno 

pismo, które wskazuje o moim zwolnieniu, ale chciałbym przedstawić tak: od 4 

stycznia byłem w szpitalu przez 3 tygodnie, w tym czasie nastąpiła zmiana 

Zarządu. Poprzedni Zarząd, bo pracuje w ZEC-u od maja 2016 roku, nie wnosił 

żadnych przeciwwskazań do mojej osoby a tak naprawdę tutaj jak tylko zmienił 

się Zarząd to 14 lutego do Związków Zawodowych wpłynęło pismo o likwidacji 

stanowiska pracy, które zajmowałem. Nie ukrywam, że wiemy o tym, że obecny 

Zarząd Zakładu Energetyki Cieplnej jest związany z PiS-em a moja osoba jest 

kojarzona z Polskim Stronnictwem Ludowym, jako radny też występuje i tutaj 

wielokrotnie dochodziło do zgrzytów może politycznych, w sensie na sesji          

i myślę, że z tym to jest związane, że podejmowane są próby o zwolnienie mnie 

z pracy. Kolejne pismo z 27 czerwca Zarząd skierował do Związków 

Zawodowych o zwolnienie i tutaj powód podaje: „Powodem wypowiedzenia 

umowy o pracę są zmiany w strukturze organizacyjnej pracodawcy tj. zmiany     

w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na likwidacji stanowiska Główny 

Specjalista ds. Techniczno-Inwestycyjnych. W związku z długą abstynencją 

spowodowaną złym stanem zdrowia oraz sytuacją Spółki nie jest możliwe 
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utrzymanie stanowiska”. Tak naprawdę moja osoba obecnie przebywająca        

na zasiłku rehabilitacyjnym nie ponosi na mnie obecnie zakład żadnych 

kosztów, bo tutaj zasiłek jest fundowany przez ZUS. Na obydwa te pisma 

Związki Zawodowe wypowiedziały się negatywnie przytaczając                        

co wykonywałem w pracy i jak układa się współpraca ze mną. Tak naprawdę 

obecny Zarząd też nie jest moim bezpośrednim przełożonym, także nie wiem 

skąd tutaj… Innych powiem motywów nie widzę, tylko tutaj motywy polityczne 

w związku z tym, że Zarząd jest związany z PiS a Michał Śliwiński jako radny 

powiatowy jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest radnym          

z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obydwa te wnioski, jak już 

mówiłem, zostały zaopiniowane negatywnie przez Związek Zawodowy a teraz 

w piśmie kolejnym, które czytał Przewodniczący są podane jeszcze inne 

powody, żeby tylko Michała Śliwińskiego radnego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego zwolnić z pracy. Dziękuję. Ja przekażę do protokołu                           

tę korespondencję Związków Zawodowych między Zarządem. /Zał. Nr 13/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje bardzo. Czy ktoś     

z Państwa chciałby zaprać głos? Proszę o dyskusję. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko tyle 

powiedzieć, że żeby taką sprawę rozpatrywać to trzeba byłoby pewnie                

te wszystkie pisma mieć wcześniej. Z sytuacji ogólnej nie wynika czy tam jest   

to stanowisko potrzebne czy nie jest potrzebne. Ja chciałem tylko coś innego 

powiedzieć, że pomimo to, że to Państwo, koalicja rządząca złamaliście             

tą niepisaną zasadę, że Rada nie staje przeciwko swojemu członkowi, jeżeli nie 

jest to złamanie jakiegoś powiedzmy prawa czy ciężkiego naruszenia 

obowiązków, mimo wszystko ja będę głosował za odrzuceniem tego wniosku. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy jeszcze ktoś chciał 

zabrać głos?  

Radna Irena Kolos: Chciałam tylko tak uzupełnić to co powiedział Janusz,      

że w zasadzie może by przypomnieć, że my tak naprawdę wtedy                       

nie głosowaliśmy za zwolnieniem radnego, tylko za ujęciem godzin pracy a to 

zupełnie inna sytuacja. Nie było to zwolnienie. 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Przewodniczący, z prawnego punktu 

widzenia ograniczenie wymiaru godzin w momencie, kiedy pracownik 

otrzymuje takie od dyrektora szkoły pismo wiąże się z tym, że jeżeli powie,       
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że „nie” to jest automatyczne zwolnienie z pracy, więc proszę nie mówić, że nie 

głosowaliśmy przeciwko. De facto możemy się spierać, jeśli chodzi o stronę 

formalną, ale faktycznie to oznaczało tylko tyle, że pracownik godząc się          

na takie rozwiązanie może mieć godzin 8, czyli de facto oznacza, że on nie 

zarobiłby na dojazd do miejsca pracy. W związku z tym, ja Pani                       

nie przerywałem, w związku z tym oznacza to, że głosowaliśmy za zwolnieniem 

pracownika. To jest moja opinia, wtedy taka była, dzisiaj się nie zmieniła. 

Natomiast mówię ja nie chciałem do tego wracać, natomiast jeżeli pada takie 

określenie to trzeba być precyzyjnym, że pracownik w momencie, kiedy 

otrzymuje takie pismo jest pod ścianą albo w jedną albo w druga stronę. A co to 

oznacza w praktyce ograniczenie? Że za chwilę mogą być trzy. Dziękuje.   

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo, proszę. 

Radna Irena Kolos: Bo rozstrzygamy sprawę, która już dawno minęła. Tak 

naprawdę ograniczenie tych godzin to było 3 godziny i dobrze było też 

wiadomo, że za rok będą dwie klasy i z powrotem ten człowiek może wrócić     

do pełnego etatu. To była zupełnie inna sytuacja niż jest w tej chwili. Także     

nie ma co dyskutować, sprawa się dawno przedawniła i chyba zrobiliśmy 

przysługę Panu Kosiorkowi. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby 

zabrać głos? Nie, dziękuje bardzo. Szanowni Państwo teraz przejdziemy              

do rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z radnym powiatu. Jednocześnie informuję, że jeżeli dany wniosek          

nie uzyska wymaganej większości głosów będzie to oznaczało, że Rada            

nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Przystąpimy        

do głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ /: 

Za  – 0 

Przeciw  – 19 

Wstrzymało się  – 1 

Nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz bardzo proszę o 10 minut 

przerwy na przygotowanie uzasadnienia do uchwały, bardzo proszę. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący chciałbym podziękować, 

dziękuję ślicznie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Bardzo proszę Pani 

Małgosiu. 

Radna Małgorzata Ogonowska: Przepraszam Panie Przewodniczący, jeżeli 

będzie przerwa to ja zapraszam swoją komisję na króciutkie spotkanie, bo mamy 

tam dwa punkciki jeszcze. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie ma problemu. 

Radna Małgorzata Ogonowska: Dobrze, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę o 10 minut przerwy    

na przygotowanie uzasadnienia do uchwały. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 13:30 

OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH LV SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 13:45 

WZNOWIŁ OBRADY LV SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo pozwólcie, że 

przeczytam Uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

rozwiązania stosunku pracy z radnym. /Zał. Nr 14/  

Radna Małgorzata Ogonowska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Komisja Edukacji wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad dwóch punktów: 

punktu 11 - Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” oraz punktu 12 - 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu 

przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”. Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę znowu o 5 minut 

przerwy. Przegłosujemy zdjęcie tych dwóch punktów. 



10 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 13:50 

OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH LV SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 13:55 

WZNOWIŁ OBRADY LV SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo przystąpimy do 

głosowania. Kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu nr 11 dotyczącego 

rozpatrzenia projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu 

przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zadecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu 11: Rozpatrzenia projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

Nagrody „Łowicka Róża”.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz jeżeli chodzi o punkt 12. Kto 

jest za zdjęciem z porządku obrad punktu nr 12 dotyczącego rozpatrzenia 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

„Nagrody im. Władysława Grabskiego”? 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zadecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu 12: Rozpatrzenia projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

„Nagrody im. Władysława Grabskiego”.  

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
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4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Łowickiego za rok szkolny 2017/2018. 

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2020-2023. 

7. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowych. 

8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu 

Spółka z o.o. o rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu. 

10.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stypendiów 

sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. 

12.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, 

oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

13.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 

2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

14.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

15.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty 

netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

16.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

17.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2018-2021. 

18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
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19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

20. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

21. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Łowickiego na lata 2018 – 2021. /Zał. Nr 15/ 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo jest z nami 

również Pani Marta Danielska, która jest autorką Powiatowego Programu 

Opieki nad Zabytkami, więc jeśli macie Państwo pytania to na pewno można 

będzie uzyskać informację. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały?  

Radny Janusz Michalak: To znaczy pytań nie mam, bo ten materiał w takim 

był okresie, że pewnie nikt z nas go nie przeczytał. Wczoraj próbowałem troszkę 

i tak do 1/3 doszedłem i byłyby pewnie jakieś drobne uwagi, boje się czy nie 

będzie ich w reszcie, dlatego zapytam tylko czy wprowadzając jakieś drobne 

korekty choćby tam, gdzie powinno być samorząd powiatowy jest gmina 

wpisane, takie techniczne czy to też będzie wymagało zmiany publikowania 

itd.? Bo trochę zaspałem, a mogłem się przyłączyć tu do wniosku Pani Małgosi, 

żeby też to zdjąć, ale trudno. Nie wnoszę takiego wniosku, bo pewnie to są 

drobne kwestie, ale ja przyznam się, że doszedłem tylko do 1/3 wczoraj tekstu i 

już. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ale jeżeli są takie no nazwijmy to literówki to 

może już tutaj, dzisiaj powiemy, że zostaną zamienione, ,,gmina” słowem 

,,powiat” i sprawa będzie załatwiona, tak? Czy można to poprawić w ten 

sposób?  

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Przecież ogólny program 

przyjmujemy a literówka jakaś… 
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Członek ZPŁ Jacek Chudy: No tak, ale odpowiedź padła, że trzeba będzie 

przegłosowywać znowu i poddawać procedurom. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, jeżeli przyjmujemy ten 

program a w kwestii takiej formalnej literówki ,,powiat”, ,,gmina” no to my 

przyjmujemy go jako powiatowy, więc tu samo z siebie musi być poprawione z 

gminy na powiat. Tutaj myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, upewnię się 

jeszcze, bo Pani Mecenas jeszcze przegląda. Jest to możliwe? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Może niech Pani Mecenas się 

wypowie, proszę Pani Mecenas. 

Radca Prawny Anna Motuk: Więc proszę Państwa zgodnie ze statutem, jeżeli 

byłyby poprawki do projektu, bo to w trybie procedowania nad projektem 

powinno się zgłaszać poprawki konkretne i te zmiany powinny być tak 

wprowadzone, powinny być precyzyjnie sformułowane, muszą być 

przegłosowane przez Radę w trakcie dyskusji a projekt, co do którego wniesiono 

przegłosowane poprawki, kierowany jest do Zarządu w celu sformułowania 

treści projektu uchwały. Ja jestem zdania, no niestety starej szkoły, że nie może 

być przyjęty projekt uchwały, który zawiera błędy, a jeżeli chodzi o wniosek o 

zdjęcie z porządku to on może być zgłoszony w każdym czasie, tak mówi też 

statut, jeżeli są uzasadnione powody do tego, no a w tym przypadku, jeżeli 

rzeczywiście jest zagrożenie, bo ja tej uchwały nie przygotowałam, więc nie 

czytałam tego całego tekstu, ale jest niedopuszczalne, żeby tam były błędy. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa dobrze by było, żebyśmy 

świadomie podjęli tą uchwałę i jeżeli nie ma możliwości z punktu widzenia 

formalnego zmiany tego to można to przyjąć równie dobrze na następnej sesji, 

sczytać to choćby i trzy razy, żeby nie pojawiło się słowo „gmina” tam gdzie 

powinien pojawić się „powiat”. Nikt pewnie celowo tego nie zrobił, ale też nie 

ma pośpiechu, żebyśmy zmuszeni byli to zrobić na dzisiejszej sesji. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Proszę Państwa mam tylko gorącą prośbę, 

ponieważ zgodnie z umową z wykonawcą czy z autorką naszego Programu, Pani 

jest dzisiaj obecna, na dzisiejszą sesję została zaproszona, więc jeżeli dobrze 

rozumiem rozmawiamy dzisiaj ewentualnie o jakiś poprawkach niekoniecznie 

merytorycznych, tylko błędach w nazewnictwie miałabym gorącą prośbę, żeby 

ewentualnie, jeżeli są pytania do autora tego programu, żeby zadać te pytania 

Pani i żeby nie musiała przyjeżdżać za miesiąc znowu tutaj, bo jest z 
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Wrocławia. Jeśli mogą mieć taką prośbę oczywiście, jeśli jest to możliwe. 

Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgoda tylko jest problem, bo nikt do 

końca nie przeczytał. Momencik, teraz proszę. 

Radny Janusz Michalak: Odpowiem Jurkowi, bo zarzuca mi, gdy pierwszy 

byłem na pierwszej sesji Rady Powiatu, kiedy zostawałem radnym w 2005 roku 

procedowana była uchwała z geodezji o jakimś tam planie i też zwróciłem 

uwagę, że niezgodnie z ustawą o legislacji, czy jakoś tam się to nazywa, było 

coś wpisane. No to niestety odpowiedziano mi „Ale my już tak przyjęliśmy” no 

i to poszło, i nie wiem czy do dzisiaj nie jest, dlatego tylko taka była uwaga, ale 

powiedziałem zagłosuję za tym. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja jednak chciałbym złożyć wniosek o 

wycofanie tego punktu z obrad dlatego, że są większe błędy, tu są pomylone 

miejscowości chociażby, no i jednak tą kulturę biurową trzeba by zachować, bo 

to jednak jest program uchwałą przyjmowany, to jest prawo miejscowe, więc no 

jednak trzeba by tutaj dochować takiej kultury biurowej jednak, żeby to 

wyglądało jak taki projekt, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobra, dziękuje bardzo. Wpłynął 

wniosek formalny… Bardzo proszę Pani Sekretarz. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Chciałabym tylko odpowiedzieć na temat 

kultury biurowej - my naprawdę ten wniosek poprawialiśmy. Oczywiście jeżeli 

jest taka wola, to jest Państwa decyzja. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten Program 

był naprawdę wielokrotnie również pod tym kątem poprawiany na życzenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który musiał wydać pozytywną 

opinię o tym projekcie, żeby mógł być procedowany przez Państwa. Ta opinia 

pierwsza miała szereg uwag, były spotkania z Konserwatorem pod tym kątem 

był ten wniosek wielokrotnie poprawiany aż uzyskał taki a nie inny kształt, więc 

mam też prośbę, że jeżeli są rzeczywiście, my oczywiście to sczytamy jeszcze 

raz, natomiast jeżeli ktoś już ma takie wprost rzeczywiście wyłapane błędy to 

jak byśmy mogli poprosić oczywiście o wskazanie tych błędów, bo my już to 

czytamy kolejny raz, być może tego po prostu nie widzimy. Dziękuje. 

Radny Janusz Michalak: I to pewnie najlepiej jakby ktoś z PZDiT przeczytał 

w ogóle niezwiązany z tym, bo swój błąd powtarza się 10 razy czytając. Ja 

mógłbym ten błąd, który znalazłem dotyczący gminy jest na 11 stronie i 
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pomyślałem najpierw, że „A pewnie musi być gmin”, ale to powinno być 

„gmin” wtedy a nie „gminie”. Przeczytam może to zdanie: „Przy sporządzaniu 

planu omówiono uwarunkowania zewnętrzne ochrony zabytków dziedzictwa i 

krajobrazu kulturowego gminy”, gminy a nie gmin, bo jakby było „gmin” to 

bym powiedział: „A może to chodzi o gminy a gminy tworzą powiat”. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja mogę tutaj wskazać na stronie 69 mamy 

wymienione np. na samej górze w Maurzycach, Baszkowie i Zdunach jako 

gmina Zduny, no nie ma takiej miejscowości Baszków w gminie Zduny. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Są błędy merytoryczne. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Także jest dużo naprawdę, jeśli chodzi o kulturę 

taką biurową. Faktycznie mógłbym pozaznaczać praktycznie na każdej stronie 

no niedociągnięcia. Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo czy są jeszcze 

jakieś uwagi do tego projektu? Nie ma. Ja myślę, że wpłynął formalny wniosek 

radnego Jędrachowicza o to aby zdjąć ten punkt z porządku obrad. Czy ze strony 

prawnej są jeszcze jakieś uwagi? Nie. Przegłosujemy. Ja rozumiem, że oprócz 

błędów takich graficznych są jeszcze błędy formalne i rzeczywiście trzeba by to 

poprawić. Przystąpimy do głosowania na temat zdjęcia z porządku obrad. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Zadecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu 10: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.  

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stypendiów sportowych 

oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia 

sportowe.   
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Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać czy był ten projekt 

konsultowany ze środowiskami sportowymi? Tak? I jeśli mogę, ja wiem że to 

pewnie byłby kłopot, ale proponowałbym, żeby te wszystkie kwoty zamienić na 

procent, nie wiem, od minimalnej, od średniej, żeby nad tym się cały czas nie 

zastanawiać co roku i nie kłócić o 25,00 zł. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania 

do przedłożonego projektu uchwały?  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja tylko chciałem powiedzieć, że poprzednie 

rozwiązanie, które było to było rozwiązanie, które nie było sprawiedliwe, 

ponieważ otrzymywała 380,00 zł tylko grupa sportowców uczących się. Ja 

wiem, że ten system, który tutaj został przedstawiony przez Panią Dyrektor 

może jest troszkę skomplikowany, ale przynajmniej sprawiedliwy, ponieważ po 

dodaniu tych wszystkich sum bez względu na to czy dany sportowiec jest 

uczący czy też nie otrzyma sumę 380,00 zł. Myślę, że to jest najważniejsze, że 

potraktowaliśmy ten wysiłek, który wkładają nasi sportowcy tak samo i myślę, 

że dlatego też ja popieram to rozwiązanie. Uważam że ono jest słuszne. 

Oczywiście chciałbym, żeby te stypendia były wyższe, o tym mówiłem 

wielokrotnie, natomiast jeżeli już dysponujemy taką sumą no to przynajmniej 

niech ona będzie rozdysponowana w sposób sprawiedliwy, dziękuje bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuje bardzo Pani Dyrektor.  

Opinia Komisji Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

– pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo, przystąpimy do 

głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr  LV/336/2018 RPŁ w sprawie stypendiów sportowych oraz 

nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. /Zał. Nr 16/  
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas 

oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych 

jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w 

obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ponieważ w uzasadnieniu tutaj nie widzę takich 

szczegółowych informacji a nie jestem członkiem komisji, na której był 

przedstawiony ten projekt uchwały, mam takie pytanie: po pierwsze kto jest 

dotychczasowym dzierżawcą, jaka jest wysokość czynszu dzierżawnego i jaka 

jest tak naprawdę przesłanka do zawarcia kolejnej umowy i odstąpienia od trybu 

przetargowego, to znaczy czy 3 lata temu np. byli inni oferenci czy tylko był ten 

jeden oferent, jaka to jest podstawa, bo że tak powiem pismo o przedłużenie to 

jest tylko podstawa do takiego projektu, natomiast jakie są przesłanki za zgodą? 

Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Może Pani, Pani Aniu, tak? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Umowa dotychczas i 

wnioskodawcą o przedłużenie tej umowy był Pan Tadeusz Kosmowski. 

Pierwsza umowa była zawarta w tym właśnie trybie bezprzetargowym, więc 

może być tylko zawarta na 3 lata a za zgodą Rady może po 3 latach być zawarta 

kolejna umowa bądź nie. Dotyczy to gruntów, które położone są przy gruntach 

stanowiących własność tego dzierżawcy i do niektórych działek dostęp jest tylko 

przez grunty tego dzierżawcy. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Jeśli tylko do niektórych działek no to nie do 

wszystkich, tak. Poza tym jakie są warunki przedłużenia tej umowy, bo tutaj nie 

ma na jakich warunkach: czy dotychczasowych warunkach miałaby być ta 
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umowa przedłużona czy na innych warunkach czy uwzględniająca aktualne 

realia czynszu w wysokości czynszów dzierżawnych niż inflacja? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Jeżeli chodzi o czynsz to 

czynsz ten był waloryzowany na początku roku o w tej chwili miesięcznie kwota 

wynosi 170,76 zł i jakby do gruntów rolnych o tej podobnej klasie, bo mamy 

jeszcze inne umowy dzierżawy gruntów rolnych, to stawka jest ta sama. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ale jeszcze to pytanie, które zadałem na 

początku: czy wcześniej byli inni oferenci? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Nie ogłaszaliśmy przetargu na 

te działki, umowa została… no ten obecny dzierżawca złożył wniosek, Zarząd 

rozpatrzył ten wniosek i była zgoda na bezprzetargowy tryb. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr LV/337/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 

gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o 

numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę                          

Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października       

2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LV/338/2018 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ               

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego              

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LV/339/2018 RPŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. /Zał. Nr 19/ 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty netto 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Radny Janusz Michalak: Ja nie mam pytań do projektu Uchwały, bo pewnie 

nie mamy innego wyjścia, bo musimy to przyjąć, tylko ja mam pytania, no tak 

po kolei może do Pana Dyrektora, do Przewodniczącego Michała Śliwińskiego, 

do Pana Starosty, do Przewodniczącej Komisji Zdrowia – co dalej? Czy była 

rozmowa na ten temat co dalej z tą ,,żabą” robić? Bo to nie jest jakiś wyskok 
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jednorazowy, który spowoduje, że damy 200,00 zł i teraz już będzie dobrze. Bo 

analizując rachunek zysków i strat za ten rok, co prawda dziś go dopiero 

otrzymałem, no ale wcześniej nie prosiłem, to nie jest zarzut broń boże. W tym  

roku już mamy sytuację proszę Państwa dużo gorszą niż za cały ubiegły rok, 

więc trzeba podjąć jakieś kroki naprawcze, dlatego chciałbym usłyszeć opinie 

przedstawicieli tych gremiów czy coś na ten temat jest mówione czy tylko jest 

przyjęte, że trzeba dopłacić i już. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: No cóż, to pytanie jest bardzo 

trudne a jednocześnie proste, ale trudno wymagać odpowiedzi na to pytanie od 

dyrektora szpitala, bo sytuacja ta wynika z obecnych rozwiązań w systemie 

zdrowia i wprowadzenia sieci szpitali. Ja może powiem tak obrazowo, że jeżeli 

dostawaliśmy rocznie 20 mln zł od 5 lat a najniższe wynagrodzenie ustawa 

Radziwiłła, która zmusiła nas do zastosowania podwyżek oraz całkowity wzrost 

kosztów był niezależny od nas to trudno się dziwić, że tak jest prognozowany 

wynik. Mogę powiedzieć tak, jeżeli wpisaliśmy się do sieci szpitali musieliśmy 

podpisać umowę na, to jest taki jeden z przykładów, na nocną pomoc lekarską 

na warunkach, które były określone przez Fundusz i tylko dlatego musieliśmy 

znaleźć się w sieci. Podpisanie tego zakresu umowy byłoby jednoznaczne z tym, 

że w sieci nie jesteśmy. Natomiast cóż, wszystkie szpitale, które weszły w sieć 

musiały to świadczenie podpisać i utworzyć. Tym sposobem zrobiła się straszna 

konkurencja, jeżeli chodzi o lekarzy, którzy obsługują ten zakres. Jak w tej 

chwili dostajemy z Funduszu miesięcznie 84 000,00 zł na koszty NPL, tak 

koszty samych płac dla lekarzy tylko to jest około 70 000,00 zł. I tak to 

wszystko się dzieje, jeżeli chodzi o pozostałe kwestie i brak przede wszystkim 

personelu, konkurencja między personelem, żądania płacowe. Już nie mówię o 

kosztach eksploatacji, które zwiększyły się wielokrotnie, bo przecież mamy 

wyższy standard, mamy systemy, które wymagają dużo energii, które tym 

samym więcej kosztują a jednocześnie te problemy osobowe. Myślę, że żaden 

dyrektor, jesteśmy w Stowarzyszeniu Szpitali Miejskich i Powiatowych i nikt 

nie jest w stanie w tej chwili nic mądrego zaradzić. Jedynie co może się zmienić 

to to, jeżeli płatnik przewalutuje nam cenę za punkt. Pragnę przypomnieć, że 5 

lat temu najniższe wynagrodzenie krajowe wynosiło 1640,00 zł, teraz 2 100,00 

zł. W tamtym roku została wprowadzona ustawa Radziwiłła, która nakłada 

obowiązkowo na każdego dyrektora podwyżki dla wszystkich pracowników 

szpitala ze względu na wykonywane czynności a pieniędzy tak jak mówię nie 

ma. Co więcej zostały nam odebrane przy systemie ponad 400 000,00 zł przy 

pierwszym półroczu przy wprowadzaniu systemu budżetowania. Myślę, że to 
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jest po prostu taki kierunek, że jeżeli samorządy chcą mieć szpitale to muszą po 

prostu do tego dopłacać, bo zmniejszyć koszty i obniżyć bezpieczeństwo 

leczenia jest już przy tym co leczymy niemożliwe. W tej chwili każde badanie 

opiera się o wysokokosztowe badanie, takie jak tomograf, badanie krwi, 

wchodzą zupełnie nowe technologie, standardy i to bezpieczeństwo musi być 

pierwszorzędnym naszym celem, bo później dochodzi do spraw, do rezerw, do 

odszkodowań itd. W tej chwili koszty pracy w ZOZ to jest 76% kontraktu i 

chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, oprócz 

realizacji ustawy Radziwiłła nie było tutaj żadnego ruchu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: W związku z tym ma Pan wizje prowadzenia na 

przyszłość szpitala? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Niezmiennie będziemy chcieli 

oszczędzać każdą złotówkę tam, gdzie to jest możliwe. Zawsze wszystkie koszty 

polegają na przeprowadzeniu przetargów, czasami kilkakrotnie lub konkursów 

na usługi podwykonawstwa medycznego, natomiast jestem przekonany, że bez 

dopłat się nie obejdzie w przyszłości. Czy to będę ja czy kto inny, taka jest 

wiedza ze Stowarzyszenia Szpitali Miejskich i Powiatowych, że dotyczy to 

wszystkich szpitali a przecież nasi sąsiedzi już wielokrotnie dopłacali i to nie 

takie kwoty. 

Radny Janusz Michalak: Panie Dyrektorze, najlepiej to jest grać na emocjach. 

Przed chwilą Pan powiedział i się z tego pewnie nie wycofa, zresztą liczby są 

twarde, że jednym z głównych powodów jest wzrost wynagrodzeń kosztów 

pracy. No ze sprawozdania za 9 miesięcy to w ogóle nie wynika, więc już Pan 

sugeruje, że musiałby Pan poobcinać pensje. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Tak nie powiedziałem. 

Radny Janusz Michalak: Tak Pan nie powiedział, ale oczywiście, że głównym 

powodem są koszty pracy, tak. Proszę Państwa, odpowiedzi na moje pytanie nie 

otrzymałem, bo później powtórzył je Krzysiek, no i niestety dostaliśmy tylko 

informację, co jest przyczyną. Może jeszcze inne, bo muszę Państwu 

powiedzieć, że na dzisiaj to już musimy szykować 1,5 mln zł na rok przyszły na 

zapłacenie tego, mniej więcej tego co płacimy w tym roku 230 000,00 zł, czyli 

nie jest to takie sobie, że no a no trudno, bo ktoś tam coś tam gdzieś tam zrobił. 

To jest pierwszy krok do likwidacji szpitala, przyzna Pan Dyrektor. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Gdyby tak traktować sprawę to 
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większość szpitali powiatowych powinno być już pozamykanych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, 

temat braku środków w szpitalach, nie tylko w naszym szpitalu, tylko w 

szpitalach niejednokrotnie był poruszany na wielu gremiach, 

przygotowywaliśmy i na Konwencie Starostów Województwa Łódzkiego i na 

Konwencie Ogólnopolskim już chyba nawet nie prośby, tylko krzyk, natomiast 

problem polega na tym i tak naprawdę to chyba dziękować Bogu, że nie mamy 

aspiracji do szpitala specjalistycznego, bo tam dopiero są jeszcze większe 

kłopoty, natomiast prawda jest taka, że jeżeli nie dojdzie do przeszacowania 

punktu, tak jak doszło do tego przeszacowania w roku 2008 to wprowadzenie 

sieci szpitali doprowadziło tylko do sytuacji takiej, jaką dostaliśmy odpowiedź, 

że można zlikwidować kolejki oczekujących do specjalistów, można równie 

dobrze mieć fajny szpital powiatowy, jak się do niego dołoży pieniędzy. Taką 

samą odpowiedź, co prawda wybiegnę czy zejdę na chwilę z dziedziny zdrowia 

na oświatę, taką samą odpowiedź dostaliśmy od Minister Zalewskiej po 

wprowadzeniu podwyżek bez zwiększenia środków. Przecież samorząd 

powiatowy ma prawo dołożyć pieniędzy. Szanowni Państwo, to kiedy 

podejmowaliśmy decyzję, że nocną i świąteczną pomoc składamy ofertę wtedy 

o 8 tysięcy niższą, żeby utrzymać tą nocną i świąteczną pomoc w szpitalu to 

podejmowaliśmy ją świadomie - chcemy dokładać, bo chcemy ją mieć w 

szpitalu, bo chcemy dobrze spełniać rolę zabezpieczenia życia i zdrowia w 

Powiecie Łowickim, ale jeżeli dzisiaj obcina nam się jeszcze bardziej tą nocną i 

świąteczną pomoc i od razu się mówi, że albo to przyjmujecie albo nie 

wchodzicie do sieci to coś jest nie tak. Gdzieś tej uczciwości tu zabrakło. dzisiaj 

lekarz ma zagwarantowane 6 700,00 zł, środków nie ma, pielęgniarki dostały 1 

100,00 zł. Są jakieś zwiększone pieniądze na to? Będą. jeżeli będą to będzie 2 

mln zł, ale na razie ich nie ma. 

Radny Janusz Michalak: Zaraz, zaraz, proszę nie wprowadzać w błąd. Jeśli 

będą to i wynagrodzenia będą wyższe. Póki co wypłacił już Pan te 1 100,00 zł 

więcej? No nie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć jedną 

rzecz, problem mamy trochę wcześniejszy. Problem mamy w tym, że mamy za 

mały kontrakt i to kontraktowanie ostatnio było w roku 2010 podejrzewam. My 

jesteśmy w grupie tych szpitali, które nadwykonań w zasadzie nie robiły, 

natomiast jest szereg szpitali, które robiły nadwykonania. Oczywiście Narodowy 

Fundusz nie za wszystkie te nadwykonania zapłacił, ale w przypadku 
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nadwykonania 10% szpital mógł liczyć na wzrost 4% kontraktu na zasadzie 

aneksu. Takich szpitali jest naprawdę mnóstwo. Gdybyśmy przynajmniej 5 lat 

zrobili nadwykonania po 10% i mieli zapłacone po 4, to dzisiaj nasz kontrakt 

byłby na poziomie 26 mln zł około. Na pewno by było lżej. Czy to by załatwiło 

sprawę? Trudno powiedzieć. Natomiast musimy sobie jako rada odpowiedzieć 

na jedno pytanie: czy mówimy tym wszystkim sytuacjom, które się zdarzają 

stanowcze nie dokładamy, nie remontujemy, nie dbamy o to i zamykamy szpital 

czy pewnie z bólem serca, ale będziemy walczyć. Trudno jest powiedzieć czy 

ktoś nie wpadnie na pomysł, czy ktoś się nie zreflektuje po tym, co zafundował 

Minister Radziwiłł, że rzeczywiście tych środków trzeba na tą różnicę, którą 

zafundowaliśmy szpitalom dołożyć. Daj Boże, żeby tak się zdarzyło. Proszę 

Państwa, ja wielokrotnie mówiłem, że nie wyobrażam sobie łowickiego powiatu 

blisko 80-tysięcznego bez pediatrii, no tak być nie może. Mamy wiedzę, że 

program JOWISZ dokładnie i z pełną premedytacją z tej oferty, jeżeli chodzi o 

możliwość pozyskania środków na pediatrię nas wyrzuca z prostej przyczyny - 

w województwie łódzkim jest coś ponad bodajże 650 łóżek pediatrycznych, 

program JOWISZ przewiduje dla województwa łódzkiego 460. Nie jest to 

sytuacja taka, którą kierownictwo tego szpitala wprowadziło dla nas specjalnie. 

My się broniliśmy przez te lata, bo mieliśmy wysoki udział amortyzacji i dawało 

nam to możliwość pokrycia tej straty. Ten rok jest rokiem, gdzie ta amortyzacja 

dosyć mocno się obniżyła, ostatni remont wejdzie do amortyzacji w 2018 roku, 

tutaj nam się trochę to podniesie, ale tych problemów jest dużo. Oprócz tego są 

w szpitalu rezerwy, które muszą być tworzone. Także proszę Państwa, myślę że 

to tutaj możemy szukać rozwiązań w każdym miejscu, w każdej dziedzinie, 

natomiast rozwiązanie tak naprawdę dzisiaj leży dla wielu szpitali powiatowych. 

jak powiem, że jest to dla 98 % szpitali powiatowych rozwiązanie jest w 

Ministerstwie Zdrowia to nie skłamię, bo taka jest w tej chwili sytuacja w ogóle, 

jeżeli chodzi o to, co zostało zadeklarowane wcześniej przez Ministra 

Radziwiłła. Proszę Państwa, my podnosimy standard. Zdawałoby się, że jeżeli 

podnosimy standard to jak zrobimy termomodernizację to koszty będą mniejsze. 

No nie jest tak, bo kiedyś nawet na bloku operacyjnym nie było klimatyzacji. 

Dzisiaj jest na bloku, dzisiaj jest na oddziale wewnętrznym, na ERCE, na 

OIOM-ie, to wszystko to są niestety, ale nośniki pochłaniające dużo energii, 

która też niestety drożeje a nikt tego nie uwzględnia, więc z naszej strony bardzo 

dużo, Związek Powiatów Polskich bardzo duże zaangażowanie w to wkłada, 

natomiast póki co trzeba powiedzieć, że tak jak słychać z informacji Pana 

Dyrektora te potrzeby nie do końca są uwzględniane. Uważam, że szpitala 
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bronić musimy, musimy zabiegać, musimy walczyć o te środki, żeby do 

Narodowego Funduszu dotarły, bo tak naprawdę to Narodowy Fundusz jest tym 

rozdzielnikiem. Jeżeli przez ostatnie lata można powiedzieć, że było w miarę 

przyzwoicie, bo wykonywaliśmy kontrakt na poziomie 107-108% i praktycznie 

te nadwykonania mieliśmy na 2 mln zł. Także jeżeli chodzi o Zarząd Powiatu 

Łowickiego czy dyrekcję, myślę że starań naprawdę było wiele i będą te starania 

o to, żeby nasz łowicki szpital powiatowy pozostawał łowickim powiatowym 

szpitalem, bo po prostu to jesteśmy winni naszym mieszkańcom. 

Radny Janusz Michalak: Ja bym chciał polemizować jednak z tym, co Pan 

Starosta powiedział. Mówił wcześniej, że gdybyśmy mieli nadwykonania to 

byśmy mieli kontrakt większy, na poziomie 26... no muszę przypomnieć, że 

przychody w roku ubiegłym ze sprzedaży były na poziomie prawie 28 mln zł. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Te przychody to są po prostu 

dodatki do pensji co nigdy się wcześniej nie zdarzało. Fundusz zawsze płacił za 

świadczenie medyczne, teraz płaci nam równolegle na podwyżki dla lekarzy i 

pielęgniarek po ich protestach, po prostu. A jeżeli chodzi o same przychody, to 

one są na poziomie w tej chwili 24-25 mln zł, te które wynikają z kontraktu z 

budżetu, reszta to jest równoległa dopłata do pensji. To trochę dziwny system, 

no ale tak się zrobił od początku tego roku. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja wielokrotnie pytałem na komisjach, był Pan 

Dyrektor, o sytuację szpitala. Zwykle uzyskiwałem informację taką, że wszystko 

jest w porządku. Pytałem odnośnie właśnie problemów natury finansowej i 

nigdy nie słyszałem takiego sygnału, którym byłyby takie problemy, o których 

się dowiaduję w tej chwili. W tym momencie mówimy o pewnym 

dofinansowaniu, no ale tu Pan Radny Michalak wskazuje, że docelowo w 

przyszłości to wsparcie musi być znacznie większe. Ale mój głos jest związany 

z tym, że my możemy w tej chwili dyskutować na temat określonych przyczyn, 

dlaczego tak jest, mogę dyskutować czy zgadzam się z Panem czy też nie, 

natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że ja nie 

dowiedziałem się od Państwa jednej rzeczy, jakie zamierzacie podjąć działania, 

żeby ten stan rzeczy zmienić, no bo jeżeli  my przyjmiemy logikę działań to za 

chwilę będzie takie zadłużenie, że ten szpital praktycznie nie będzie mógł 

funkcjonować. W związku z tym moje pytanie jest, jaki Pan program przewiduje 

naprawczy, który spowoduje, że ten trend zostanie odwrócony, bo na razie tylko 

i wyłącznie mamy diagnozę, że jest sytuacja bez wyjścia, będzie gorzej a nie 

lepiej, no bo wiadomo, że Pan tu przedstawia, że będą koszty wyższe związane z 
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wynagrodzeniami i innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem tego 

szpitala, ja natomiast oczekuję takiej informacji a przynajmniej wydaje mi się na 

naszej dzisiejszej sesji powinniśmy taką informację już otrzymać, bo przecież ta 

sprawa się nie pojawiła dzisiaj, tylko tutaj jest przygotowany porządek obrad i w 

związku z tym orientację Pan miał, że ta sprawa będzie. Jakie Pan zamierza 

podjąć działania, żeby jednak odwrócić tą sytuację, no bo Pan Starosta 

powiedział o tym, co by chciał, żeby było, natomiast ja bym chciał no jednak 

konkretnie. Co ma być zrobione, żeby sytuacja uległa poprawie? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Sytuację poprawić może tylko 

znowu zwiększenie budżetu i w tym kierunku... dlaczego tak nagle? Dlatego tak 

nagle, że budżetowanie rozpoczęło się od początku tego roku. A dlaczego w 

ogóle tak nagle? Dlatego, że okazało się, że w drugim kwartale mamy cofnięte 

pieniądze za pierwsze, więc nic nie wskazywało na taki porządek rzeczy. A co 

robimy? Na zebraniu, które odbyło się niedawno w Funduszu były pokazane 

wszystkie szpitale województwa łódzkiego i jedynym sposobem to jest znowy 

wykonanie takich ilości świadczeń, które zagwarantują zrównoważenie 

przynajmniej w jakiejś części kosztów i to czynimy, bo za ostatnie 

sprawozdanie, jakie było do liczenia budżetowania to było ponad 104% i tym 

sposobem niewiele, bo niewiele - 26 000,00 zł miesięcznie został nam kontrakt 

zwiększony. Więc to jest jedyny sposób - zwiększanie wykonania w takich 

momentach, kiedy przyniesie to pozytywny efekt, tzn. Fundusz za to 

zwiększenie zapłaci. Obcięcie kosztów w tym momencie - życzę każdemu, kto 

potrafi to zrobić w takiej wysokości, żeby tutaj nie zagrozić bezpieczeństwu 

leczenia, a jednocześnie, żeby pokryli to koszty. 

Radny Michał Śliwiński: Pan Dyrektor już w sumie zaczął, pamiętam jak 

zacząłem kadencję i były problemy, były rożne pomysły restrukturyzacji 

szpitala, najczęściej to się wiązało z pracownikami i potem jak restrukturyzacja, 

która potem była ostatnią za Pana Chylińskiego i potem  była kończona przez 

Pana Grabowskiego to było pokazane, że tutaj tak naprawdę już jest krótka 

kołdra, nie można zmniejszyć pracowników, lekarzy, pielęgniarek, bo tutaj to 

już jest stan taki, który można by powiedzieć zagrażał bezpieczeństwu 

pacjentów. Tym bardziej, że na Społecznej Radzie ZOZ-u często 

rozmawialiśmy z Dyrektorem, że jest problem w ogóle z personelem, żeby 

personel pracował w Łowickim szpitalu, bo takie są wynagrodzenia, że Ci 

lekarze wolą iść do POZ, popracować tam 8 godzin niż tutaj w szpitalu. Wiemy 

o tym, że w POZ przychodzi ktoś chory, dostaje skierowanie do szpitala i niech 
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tam się ktoś inny martwi a tutaj jest bezpośredni kontakt z pacjentem i tak 

naprawdę później w tej restrukturyzacji, która była rozpoczęta za Pana 

Chylińskiego pomogło tak naprawdę urealnienie kosztów w 2008 r. ile powinien 

dostawać szpital za pacjenta. Teraz tak naprawdę zmieniło to się, tak. Można 

jeszcze na przykład iść w taki sposób, że nie będziemy robić przeglądów 

wyposażenia, które jest w szpitalu. Zaoszczędzimy Panie Dyrektorze? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Nie. nie można... 

Radny Michał Śliwiński: Ja wiem, że nie można, ale no było tak, że się cięło 

różne koszty a takich kosztów nie można sobie pozwolić, żeby ściąć, bo okaże 

się potem, że ktoś ulegnie, pacjent będzie niezadowolony z leczenia, pójdzie do 

sądu i nas potem na małych punktach wytnie. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Przychodziłeś Pan praktycznie od początku roku 

na Komisję Zdrowia i cały czas mówił Pan, że jest wszystko okej a 

rzeczywistość jest już od jakiegoś czasu zupełnie inna. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Tak, jak wcześniej 

powiedziałem system nie zadziałał na początku roku, tylko zadziałał po 

pierwszym kwartale tego roku, więc wszystkie informacje, które przekazywałem 

wcześniej na komisjach były realne i rzetelne, bo to naliczenie wielkości 

budżetu nastąpiło dopiero w kwietniu i z takim regresem do początku roku, 

także tak naprawdę dopiero w kwietniu było wiadomo, że coś zaczyna być nie 

tak i pracowaliśmy później tak naprawdę do zeszłego tygodnia na niewiadomej 

tak naprawdę, bo Fundusz aneks dał na drugie półrocze dopiero w październiku. 

Tak ten system działa. 

Dyrektor ds. Lecznictwa Andrzej Kaźmierczak: Wydawało mi się, że tutaj są 

pytania dotyczące uchwały Rady Powiatu, czyli tam 230 tys. zł a okazało się, że 

niektórzy Panowie Radni domagają się przedstawienia planu naprawczego. No 

nie jest to takie proste, żeby dzisiaj powiedzieć co zrobimy. Myślę, że jedyne, co 

mogę powiedzieć to jest to, że szpital pracuje, że nie mamy problemów, jeżeli 

chodzi o kadrę lekarską. Znaczy nie mamy problemów, wewnętrzne problemy to 

mamy, ale nie mamy problemów, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych lekarzy, 

nie mamy problemów, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych pielęgniarek, 

pracujemy, leczymy. Największy problem, jeżeli chodzi o obsadę lekarską 

mamy w tej chwili w oddziale wewnętrznym, gdzie ja pracując 40 lat nigdy nie 

myślałem, że w oddziałach wewnętrznych będzie problem z zatrudnieniem 
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lekarzy - to spowodowały niestety, ale reforma i POZ-y, które dają stawki 

dwukrotnie wyższe niż my możemy zaproponować, ale pracujemy, pracujemy 

bezpiecznie, nie mamy skarg. W tej chwili strata finansowa pojawiła się chyba 

po 5 latach od objęcia funkcji dyrektora przez Dyrektora Kaniewskiego, jest to 

strata, która nawet niecałe 10% przychodu miesięcznego i myślę, że wszystkich 

nas obywateli i Radę Powiatu stać na to, żeby zrefundować nam tą stratę za 

tamten rok. A rozmowy na temat naprawy, możliwości naprawy i projektu 

naprawy zostawmy sobie na troszkę później. 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: Proszę Państwa, ja chciałam tylko 

powiedzieć taką rzecz w uzupełnieniu: może cyfry Państwu niewiele powiedzą, 

ale na pewno Państwo powinniście mieć wiedzę taką, że szpital leczy 

pacjentów. Ja mam dane za 2016 i 2017 rok i za pierwsze półrocze tego roku. 

Proszę Państwa, za 2016 rok przy remoncie oddziału wewnętrznego od czerwca 

2016 r. do marca 2017 r. szpital przyjął 8 157 pacjentów, w 2017 r. - remont 

interny i końcówka roku zaczął się od położniczo-ginekologicznego, leczonych 

pacjentów mieliśmy 8 335 osób, od dnia 30 czerwca tego roku - 4 217 osób. tak 

naprawdę to nie byłoby może strat, gdyby nie było pacjentów, najlepiej 

gdybyśmy jak najmniej pacjentów i to takich lekko chorych przyjmowali. 

Chciałam Państwu powiedzieć jeszcze, że blok operacyjny wykonuje z roku na 

rok coraz więcej operacji: w 2016 r., nie dzielę na chirurgie i ginekologię, 

gdybyście Państwo chcieli, jestem w stanie to podać - 1542 operacje, w roku 

2017 było ich odrobinę mniej - 1433, do końca września tego roku - 1309. 

Przeliczając średnio będzie to grubo ponad 1400 pacjentów. Proszę Państwa, na 

pewno Państwo musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że społeczeństwo się 

starzeje, w związku z tym ja patrzę po kosztach leków, wyrobów medycznych, 

to jest na poziomie tych kilku lat utrzymuje się mniej więcej w normie, ale 

pielęgnacja chorych się zwiększa - ten chory wymaga większej pielęgnacji, więc 

on wymaga może mniej leków, ale wymaga więcej sprzętu. Modernizacja 

szpitala wiadomo, że musiała pociągnąć za sobą zwiększenie wszystkich 

kosztów typu woda, energia, również sprzęt medyczny, który trzeba było 

dostosować do nowych potrzeb. Wiadomo, że to też są koszty. Na co jeszcze 

chciałam zwrócić uwagę - proszę Państwa, musimy przy tym wszystkim patrzeć 

na bezpieczeństwo pacjentów. No nie da się utrzymywać szpitala na dwóch 

oddziałach nowoczesnego przy tym co było kiedyś. Wchodzą standardy, 

wchodzą procedury, przychodzi kontrola Wojewódzkiego Sanepidu, która od 

wszystkich wymaga i sprzętu... Pytają nas na stanowiskach pracy w czasie 

kontroli, każda z osób, obojętnie czy to jest oddziałowa, personel musi 
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odpowiedzieć czy posiada odpowiednie zabezpieczenie w rękawiczki, w sprzęt 

medyczny, igły i czy w ogóle są pewne procedury dostosowane. Ja analizując 

zużycie leków, wyrobów medycznych, przepraszam, że patrzę pod tym kontem, 

chociażby sterylizacji - proszę Państwa, sterylizacja to jest serce szpitala prawda 

i my mamy obowiązek dostosowywania pakietu do pacjenta. Tu też te procedury 

poprawiły się, chodzi mi o jakość i proszę tak naprawdę spojrzeć, że z roku na 

rok przybywa nam pacjentów, nie ubywa. Nocna Pomoc Lekarska - też 

pacjentów mamy coraz więcej a koszt wiadomo jaki jest, ale niestety, stanęliśmy 

pod murem, gdzie albo Państwo to weźmiecie, albo nie i tutaj niestety koszt 

jednostkowy. Można się temu wszystkiemu przyjrzeć, ale proszę zauważyć, że 

jakiejś rozrzutności w kosztach nie ma. Proszę zobaczyć ilu przyjmujemy 

pacjentów. W mojej ocenie cały rok 2018 zamknie się sumą pacjentów 

szacunkowo ok. 8 400 pacjentów - to będzie więcej niż było do tej pory. Oddział 

Rehabilitacji w Stanisławowie, mamy poszerzone procedury o leczenie 

pacjentów, którzy mają po endoprotezach, też to wymagało od ZOZ-u nakładów 

finansowych, żeby dostosować, ale za tą procedurę mamy płacone. Tylko tak jak 

mówię, NFZ wymaga, ale nic w zamian nie daje. Proszę Państwa, służba 

zdrowia pogrąża się, jak chcemy mieć szpital trzeba sobie postawić pytanie: czy 

my chcemy szpital mieć i w tym szpitalu leczyć czy tylko chcemy mieć szpital, 

najlepiej bez kosztów i może to powinno być bez pacjentów. Także proszę 

Państwa, ja uważam, że personel tego szpitala naprawdę, no jest nas w sumie 

mało, bo nie jest nas dużo tak jakby policzyć wszystkich i proszę zauważyć to w 

jakich warunkach też pracowaliśmy, kiedy były remonty.  

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, ja tak może już podsumowując. 

Nikt nie zarzuca Panie Dyrektorze ani Pani Zosiu pracownikom, że źle 

pracujecie, za mało pracujecie. Każdy rozsądny wie, jak to się odbywa prawda, 

tylko największym problemem jest to, że te pytania zostawiamy następnym a 

raczej zbyt głośno o tych problemach nie mówiliśmy do tej pory. Nie wiem no, 

Panie Dyrektorze Andrzeju, przecież wiesz, że za rok o tej porze to będziemy 

mieli wielki problem, tak. Nie możemy tego zostawić, bo zarzuciłem nam, że 

czepiamy się tego co jest, a nie zeszłego roku. Ja na początku powiedziałem, że 

te 230 000,00 zł to nie ma o czym dyskutować, to musimy zapłacić i już, ale 

jeżeli dzisiaj rozpoczynamy dyskusję, której brakowało przez całe 4 lata, 

przyznacie Państwo, że nie było jeszcze takiej dyskusji tutaj, nie wiem jak to na 

Komisjach Zdrowia się odbywało. Proszę Państwa, to nie wzięło się po I 

kwartale tego roku. Pierwszy zarzut do Pana Grabowskiego przez obecnych na 

sali, nie będę wskazywał był taki, że to jest powód do zwolnienia, bo 
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amortyzacja, która była na poziomie 2 mln zł była w 500 tys. zł przejedzona, 

możemy poszukać, dziewczyny znajdą. Proszę Państwa, taki był zarzut, więc nie 

mówmy, że to się zaczęło w I kwartale. A jak bym chciał być złośliwy to bym 

powiedział, proszę Panie Dyrektorze nie brać tego do siebie, ale między innymi 

po to Pan został wynajęty jako ten, który zna stosunki piętro wyżej i potrafi 

kontrakt większy wynegocjować. Tak powiedział Pan Starosta? Tak, dlatego 

proponuję zamknąć dzisiaj tą dyskusję już, znaczy może na dzisiaj zamknąć. 

Dyrektor ds. Lecznictwa Andrzej Kaźmierczak: Ja nigdy nie spodziewałem 

się, że po reformie w 1998 r., gdzie były kasy chorych, następnie zrobiono błąd - 

zmieniono kasy chorych na fundusz zdrowia a następnie od października 

tamtego roku weszliśmy w sieć, czyli znowu w budżetowanie, to chyba nikt nie 

spodziewał się takich problemów. To jest największe oszustwo - sieć szpitali i 

budżetowanie, ponieważ nie możemy występować o nadwykonania, o wszystko 

co dostajemy. Budżet przekazany i tyle, mamy wykonać minimum 98%, jak nie 

wykonasz to ci odbierzemy, jak zrobisz nadwykonanie to ci nic nie damy - na 

tym polega obecnie polityka naszego rządu. Jeżeli my budżet na drugą połowę 

tego roku uzyskaliśmy 18 października, dowiedzieliśmy się za jakie pieniądze 

pracujemy 1 lipca, chcielibyście Państwo prowadzić takie przedsiębiorstwo? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Jeszcze dodam, że to, co w tej 

chwili jest przekazywane z Funduszu nie podlega żadnym negocjacjom, bo taki 

był projekt, plan Zrzeszenia Szpitali Miejskich i powiatowych, żeby nie 

podpisywać aneksów i się zbuntować, natomiast Fundusz zastosował takie 

wyjście, jak przekazanie środków bez podpisu drugiej strony, jest to tylko 

oświadczenie Funduszu, że tyle daje i możemy sobie za przeproszeniem 

pogwizdać. 

Radny Jarosław Papuga: Znaczy ja powiem tak, bo tutaj padł taki zarzut, że 

do tej pory nie było żadnej dyskusji, że są problemy, że nie było mowy o 

jakichkolwiek problemach. Jest jeden fakt - punkt nie zmienił się od ilu lat? Od 

9 lat. Nie zmieniło się ani o grosik prawda i to, że Dyrektor przez tą kadencję 

radził sobie z tym jakoś, że były nadwykonania, że powoli się ten kontrakt 

zwiększał no to teraz jest ofiarą właściwie własnego sukcesu, bo gdyby nie robił 

tych zabiegów ze swojej strony to te problemy pojawiłyby się rzeczywiście 3, 4, 

2 lata temu a mamy dopiero teraz, dzięki uważam karkołomnym zabiegom i 

zwiększaniu tego kontraktu poprzez nadwykonania i inne tego typu rzeczy, więc 

ja uważam, że nie zwiększanie tych pieniążków, jeśli chodzi o punkt i stawianie 

tutaj Dyrektora pod ścianą i mówienie: no co Pan teraz zrobi, bo pieniążków 
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Panu nie damy a tutaj będzie coraz większe zadłużenie? No tak rzeczywiście 

można kogoś osądzić i zaraz w ogóle jakiś wyrok, no bo przecież będzie coraz 

gorzej. No nie. Jeżeli zmieni się wysokość za punkt no to będzie jakieś pole 

manewru a jeżeli teraz pojawiła się taka sytuacja pierwszy raz, kiedy nie można 

tych nadwykonań, no to rzeczywiście te problemy się zaczynają pojawiać. ja 

uważam, że Ministerstwo Zdrowia powinno tutaj troszeczkę bardziej zawalczyć 

o swoje, bo pojawiają się programy socjalnie i ja powiem tak, ja wiele z nich 

popieram, ale niektóre to aż do przesady, bo prawda, tych plusów sporo tam jest, 

nie wnikam, niektórzy się załapali, nie będzie, natomiast tutaj na to zdrowie 

brakuje tych pieniędzy a nie oszukujmy się, koszty rosną, no przecież każdy 

widzi. Porównajmy faktury za wszystkie możliwe rzeczy, jakie są w naszych 

prywatnych portfelach i jak wszystko drożeje, więc szpital ponosi te koszty i 

moim zdaniem trochę tutaj Dyrektor własnej sprawności, umiejętnościom został 

ofiarą dlatego, że sobie poradził przez te lata i tych problemów rzeczywiście nie 

było. Pojawił się teraz, bo zmienił po prostu sposób współpracy. 

Radny Janusz Michalak: Już miałem nie odpowiadać, no ale nie jest prawdą, 

że teraz w tym roku. Powiedziałem, Grabowskiemu już zarzuciliście niektórzy 

na tej sali, że powinien być zwolniony, ponieważ miał 500... są tacy na tej sali, 

niektórzy powiedziałem z tej sali, że powinien być zwolniony, bo miał 500 tys. 

zł amortyzacji przejedzonej, dlatego nie było to wczoraj. Owszem, tak jest, tylko 

ja już do Pana Wójta teraz, mieliśmy kiedyś taki pomysł, żeby wystąpić do 

mieszkańców powiatu, żeby się opodatkowali, jak był kryzys straszny. 10 zł 

byłoby kwotą, która by rozwiązała sprawy szpitala. Pamiętasz Andrzej? 

Gadaliśmy o tym 8 lat temu. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, jeśli mogę podać to 

chciałbym podać pewien przykład i uświadomić pewne rzeczy. Przed 4 laty była 

sytuacja taka, że POZ-y nie chciały podpisać umów w grudniu. Pani Wojewoda 

zwołała Starostów wręcz w trybie zarządzania kryzysowego, że mamy 

przygotować się do tego, że mamy przejąć pacjentów w szpitalach z POZ-ów i 

wtedy Ministrem Zdrowia był Arłukowicz. Arłukowicz z Porozumieniem 

Zielonogórskim zaproponował dyskusję polegającą na tym: proszę Państwa, nie 

ma sprawy, do lekarzy z POZ-ów - robimy tak, negocjujemy nowe stawki, 

przedłużamy te stare kontrakty do 10 stycznia i robimy nowe kontrakty, 

negocjujemy nowe stawki, ale na bazie nowych deklaracji. Wiecie co się 

Państwo stało? W sylwestra całą noc lekarze z POZ-ów siedzieli i podpisywali 

umowy. Dlaczego szpital nie ma ryczałtu na mieszkańca? POZ ma ryczałt na 
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mieszkańca a szpital dlaczego nie może mieć tak samo? 

Radny Stanisław Olęcki: Ja, gdybym był kpiarzem to powiedziałbym 

oglądajcie TVP Info i bądźcie pełni dobrej nadziei, ale nie o to chodzi. Proszę 

Państwa, gdyby tutaj ludzie, którzy byli w szpitalu a ja się do nich zaliczam i 

wkrótce się tam znajdą - oby nie, usłyszeliby tą dyskusję to byliby pełni obaw 

dlatego, że ciągle mówi się o pieniądzach. ja nie wiem, gdzie się ten mędrzec 

narodził, który dał limit, limit choroby, limit operacji, limit zabiegów i limit 

życia i wcale się nie dziwmy, że Łowicz jest w zainteresowaniu i budowy 

nowego zakładu pogrzebowego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Dąbrowski: Szanowni Państwo, ja uważam, 

że pomimo tej straty, która się rodzi i niepewności nadziei, która nas czeka, bo 

rządzący różni mogą nam takie numery wywinąć, że nie będzie wiadomo co 

robić i jak robić, cieszmy się, że pomimo przeprowadzonych remontów 

kontrakty są wykonywane, że nasi lekarze i pielęgniarki nie strajkują ani w 

szpitalu ani pod Ministerstwem Zdrowia, natomiast z racji tego, że i z Panem 

Starostą i sam bywam w szpitalu i dyrektorów, no nie jako chory Stasiu, ale 

rozmawiam na tematy, które budują przyszłość i teraźniejszość tego szpitala 

uważam, że powinniśmy podziękować dyrekcji za to, że ogląda każdą złotówkę 

i robi to co do tej pory. 2 lata temu były u nas pielęgniarki, prawda Panie 

Starosto i jaki był krzyk? Udało się opanować i nie ma tego, że wychodzą ludzie 

z problemami na zewnątrz. Ze wszystkim udaje się jakoś wyjść z twarzą i za to 

ja przynajmniej, jako Przewodniczący Rady jestem Wam za to wdzięczny, bo w 

tak trudnym okresie, w czasie remontu wykonaliśmy kontrakty i nie mamy 

strajków, które wychodzą na zewnątrz. To, że jest strata - trudno. Mamy 

nadzieję, że Ministerstwo dotrzyma słowa i da pieniądze. Zobaczymy co będzie 

z kontraktami. Nie jest w stanie nikt dzisiaj odpowiedzieć co będzie z sytuacją 

ekonomiczną szpitala za rok, nikt, dlatego musimy brać byka za rogi i dzisiaj 

mam nadzieję, że wszyscy zagłosują za tym, aby pokryć tą stratę a przyszłość 

okaże, jakie problemy narzuci nam życie. Ja przez 20 lat byłem prezesem 

Towarzystwa Przyjaciół Szpitala, pomagałem w różny sposób, byli sponsorzy, 

teraz nikt nie chce sponsorować. To co Janusz mówi - opodatkować. Ludzie nie 

chcą na nic pieniędzy dawać. Korzystać by chcieli, ale dawać nie. Taka jest 

mentalność i mam nadzieję, że my jako samorząd będziemy pomagać szpitalowi 

do końca. Dziękuję bardzo Państwu za dyskusję. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LV/340/2018 RPŁ w sprawie pokrycia straty netto Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt 16  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15  Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr LV/341/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

/Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział  Radnych RPŁ/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LV/342/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. /Zał. Nr 22/ 

Ad. pkt 18  

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wszyscy otrzymaliśmy materiały, 

jeśli są jakieś pytania to oczywiście bardzo proszę. 

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, 27 września 

byłem na spotkaniu z wychowankami w Parmie o godzinie 11:00 a o 12:00 

byłem na pokazie dorobku artystycznego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

w sali barokowej a o 15:00, też 27 września na pożegnaniu Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej Pana Jacka Szeligowskiego, 3 października byłem 

na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku u nas w Muzeum, 6 

października brałem udział w uroczystościach obchodów 100-lecia śmierci 

Tarczyńskiego, naszego działacza samorządowego i twórcy naszego Muzeum, 

11 października brałem udział w obchodach 100-lecia, był to korowód 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i piękne występy młodzież na Nowym 

Rynku, 12 października brałem udział w Powiatowym Dniu Edukacji w Naszym 

Muzeum o 10:00 rano a o 12:00 w Dniu Edukacji w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2. 14 października brałem udział w obchodach 350-

lecia naszej Katedry z udziałem Prymasa, brałem udział w komisjach i 

posiedzeniach Zarządu. 
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Ad. pkt 20 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja zwróciłem się na poprzedniej sesji i krótko, 

żeby nie przedłużać, w sprawie pracowników Zarządu Dróg i Transportu w 

Łowiczu, chodzi o tą sekcję techniczno-transportową i otrzymałem taką 

informację dotyczącą wynagrodzenia zasadniczego plus stażu i na podstawie tej 

informacji, którą tutaj otrzymałem, te wynagrodzenia uśrednione to tak netto 

nawet nie ma 2 tys. zł, w związku z tym, bo tutaj jest stażowe, podejrzewam 

uśrednione i wydaję mi się, że warto byłoby jednak uwzględnić fakt, że ten apel, 

który był… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tam nie ma nikt 30% stażowego. 

Radny Marek Jędrzejczak: Nie, nie. Ja mówię podatku od tego co tutaj jest, 

żeby była jasność, natomiast nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że cały czas się 

poruszamy, że te wynagrodzenia są dosyć niskie i uważam, że ten apel, który 

skierowali pracownicy miesiąc temu z prośbą o tym, żeby to uwzględnić w 

następnym  budżecie, powinno zostać uwzględnione, bo Ci pracownicy są w tej 

chwili w takiej sytuacji, że oni maja gorzej niż w wielu innych dziedzinach i 

myślę sobie w ten sposób, że warto byłoby się pokusić nad zmianami, chociażby 

nie tylko wskaźnik inflacji, tylko konkretne zmiany, jeśli chodzi o te konkretne 

zmiany, jeżeli chodzi o tych pracowników, bo oni tego oczekują. Jak ja tu patrzę 

to jest tylko wyrównywanie tak naprawdę inflacji przez te 3 lata. Realnie to jest 

naprawdę niewiele i bardzo bym prosił o uwzględnienie w budżecie tych 

pracowników, bo jednak to jest grupa, może nie liczna, ale jednak dobrze, że 

Pan powiedział, że wszystkich, natomiast muszę powiedzieć tylko tyle, że 

jednak trzeba pamiętać o tym, że są ci pracownicy i jednak ich zarobki są coraz 

niższe na tle innych grup, gdzie jednak te zarobki wzrastają. 

Radny Jerzy Wolski: Niepotrzebnie na szpital daliśmy 230 tys. zł. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy tam nieuwzględnione są… tu są 

wynagrodzenia zasadnicze plus stażowe, natomiast bodajże co kwartał 

pracownicy dostają nagrody i premie kwartalną i tutaj to jest w gestii Pani 

Dyrektor i tam jest na zasadzie jak kto pracuje tak ma, także to nie do końca są 

takie gołe pensje. 
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Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Ja mam jeszcze taką prośbę, jeżeli 

w PZDiT, to ostatnio była Komisja u mnie tam w Ośrodku i też kucharki tam 

narzekały, że bardzo niskie zarobki mają i tak dalej i naprawdę im teraz ciężko 

jest. Trzeba pojechać, zobaczyć, bo to jest kuchnia w tej chwili i można 

powiedzieć, że jest kuchnią polową. Nim to wszystko tam wykończymy to to 

potrwa. Też bym miał prośbę, żeby jakieś podwyżki dla nich uwzględnić. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja to tak zastanawiam się, jaki sens mają te 

wypowiedzi i pytania, przy całym szacunku do ich autorów, w obecnej sytuacji 

powyborczej, gdzie następna Rada będzie w innym składzie z innym tokiem 

myślenia. To jest taka moja uwaga, ale dostałem pismo od Radnego Papugi, 

które prosił, żeby odczytać i przekazać Panu Staroście. ,,Mieszkańcy osiedla 

Bobrowniki: Uprzejmie zawiadamiamy, że uzyskaliśmy informację od Pana 

Wójta Andrzeja Werle i Pana Magistra Cichego, że zostały zakończone prace 

związane z kanalizacją na osiedlu Bobrowniki wzdłuż drogi powiatowej. W 

związku z powyższym zgodnie z umową z Panem Starostą prosimy o 

dokończenie odwodnienia tej drogi. Nadmieniamy, iż odwodnienie zostało 

rozpoczęte kilka lat temu i do tej pory nie zostało zakończone. Prosimy o 

pozytywne załatwienie naszej prośby. Wdzięczni mieszkańcy osiedla 

Bobrowniki”. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

poprosiłem Panią odpowiedzialną w Centrum Promocji, żeby została dzisiaj do 

spraw różnych, ponieważ niepokoją mnie pewne kwestie. Po pierwsze to może 

powiem tak, że w piątek, kiedy odbywaliśmy Komisje Budżetu poprosiliśmy 

sekretariat Biura Rady, żeby poinformował Panią, że dzisiaj na Komisji 

będziemy chcieli zapytać o sprawy karczmy, to była grupa radnych a ja jako 

przewodniczący przychyliłem się do tego wniosku. Brak odpowiedzi na pytania 

dzisiaj dotyczące karczmy za rok 2017, kiedy Pani była tam menadżerem 

pozostawiam bez komentarza – 3 kwartały menadżer nie potrafi odpowiedzieć 

na prozaiczne pytanie, bez komentarza. Ale chciałbym Panią zapytać, Panią 

Kowalską co może Pani powiedzieć na temat bieżącej działalności w Centrum, z 

uwzględnieniem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i niezapłacenia w terminie 

pensji pracownikom. 

p.o. Dyrektora CKTiPZŁ Anna Kowalska: Wypłata pensji zgodnie z naszym 

regulaminem powinna nastąpić do 26. danego miesiąca. W okresie od 17 do 28 

przebywałam na urlopie zaległym za rok 2017. Pracownicy moi, mój zastępca, 

który zarządzeniem wewnętrznym został upoważniony do mojego zastępowania 
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nie zajął się w ogóle tą sprawą. Trudno, żebym ja z urlopu mogła pilotować 

wszystkie sprawy. Oczywiście w PIP w czasie kontroli, która przyszła do nas, 

teraz żebym dobrze powiedziała, 3 października, składałam wyjaśnienia 

dlaczego się tak stało, zostało to przez osobę kontrolującą przyjęte jako sytuacja 

nadzwyczajna. Nigdy do tej pory nie zdarzało się tak, że ta pensja została 

wypłacona później. Dopiero w momencie, kiedy ja wróciłam z urlopu zostały 

uruchomione środki i dopiero ta pensja została wypłacona. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: No tak, jak Pani jest na urlopie to już znaczy, że 

Centrum nie pracuje. Czy przekazał Pani ten protokół pokontrolny Zarządowi? 

p.o. Dyrektora CKTiPZŁ Anna Kowalska: Nie. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: A dlaczego? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: A czy dzisiaj nie było odprawy z 

pracownikami i Zarząd nie mógł się tego dopytać? 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja chciałbym się zapytać jeszcze, kto prowadzi 

księgowość w Centrum, bo ostatnio na którymś ze spotkań dowiedziałem się, że 

prowadzi firma zewnętrzna i chciałem zapytać Panią, jakie rozwiązania Pani 

przyjmowała, żeby taki stan rzeczy nie miał miejsca? 

p.o. Dyrektora CKTiPZŁ Anna Kowalska: Owszem, w tej chwili prowadzi to 

firma zewnętrzna, 2 razy na BIP-ie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej było robione ogłoszenie, tak poleciłam 2 tygodnie temu 

zespołowi, żeby takie ogłoszenie również ukazało się na łamach Nowego 

Łowiczanina. Do dnia dzisiejszego takie ogłoszenie się nie pojawiło, mam 

nadzieję, że dzisiaj zostało ono zrealizowane to polecenie, damy sobie chwile, 

moment czasu na to, żeby ewentualnie czekać na odpowiedź na to ogłoszenie, 

mamy przewidziany plan na to, jakby to miało wyglądać dalej. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Jestem zażenowany. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać czy jeszcze my tu w tym 

składzie dostaniemy na e-maila propozycję budżetu na przyszły rok? Bo ten 15 

to jeszcze sięga tej kadencji. 

Inspektor Wydziału OR Beata Prus-Miterka: Tak. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, muszę jeszcze 2 

pisma przeczytać z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ to jest obowiązek, 

żeby Państwa z tym zapoznać. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pisma z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji. 

/Zał. Nr 23 i 24/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Moi Drodzy, chciałbym z całego 

serca podziękować Wam za tą kadencję, za współpracę, za to, że byliście tak 

aktywni, za to, że rozwiązano tak wiele problemów i myślę, że pomimo różnic 

zdań kultura prowadzonych przez nas obrad była na tyle wysoka, że 

powinniśmy z siebie i ze swoich działań być bardzo zadowoleni, dziękuję 

wszystkim Radnym. Dziękuję również Zarządowi, starałem się bywać na prawie 

wszystkich Zarządach, brałem w nich udział, o ile wiedza i czas pozwalał 

doradzałem jak mogłem, wysłuchiwałem wszystkiego, żeby decyzje były 

wspólnie podejmowane. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu – Pani 

Skarbnik, Pani Sekretarz, Pani Mecenas, wszystkim kierownikom jednostek, 

natomiast z całego serca chciałbym podziękować bardzo mojemu kochanemu 

Biuro Rady. Wytrzymywały moje nerwy, moje utyskiwania, bo nieraz po 2, 3 

razy trzeba było przyjeżdżać tutaj do Starostwa, ja jestem czasami impulsywny 

– trudno, ale dziewczyny są wspaniałe, pracowały bardzo dobrze i strasznie 

bardzo za to im dziękuję. Dziękuję z całego serca. 

Ad. pkt 21 

Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie LV Sesji Powiatu Łowickiego. 

Protokołowała:  

Beata Prus – Miterka  

Wioleta Kwasek  

 

Z powodu zakończenia V kadencji Rady Powiatu Łowickiego, protokół nie 

został przyjęty przez Radę i podpisany przez Przewodniczącego RPŁ. 


