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PROTOKÓŁ Nr XL/17 

z obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 września 2017 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 XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok.  

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2017-2020. 

5. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XL Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Panowie Dyrektorzy, na ostatniej sesji poprosiłem o zwołanie tej Rady 

Nadzwyczajnej, bo wydaję mi się, że sprawa bardzo ważna, bardzo ważna dla 

Powiatu Łowickiego, dla tej Rady, dla Zarządu – sprawa dotycząca inwestycji 

pod nazwą ,,Remont oddziału ginekologiczno – położniczego i 

neonatologicznego z traktem porodowym’’. Poprosiłem o dodatkową sesję z 

powodu takiego, że ostatnią sesję mieliśmy w środę, otwarcie ofert było w 

poniedziałek, był to bardzo krótki czas, dla nas trochę zaskakująca oferta, która 

się pojawiła, natomiast powiem tak: na środę rzeczywiście ona była zaskakująca, 

na dzisiaj mogę powiedzieć, a tak naprawdę to wypada tu zacytować słowa 

naszego Radnego Janusza Michalak, który powiedział, że ,,tanio to już było’’, 

taka jest dzisiaj prawda. Natomiast chcę powiedzieć o tym, co obiecałem na 

ostatniej sesji, że przeanalizujemy tą ofertę, przeanalizujemy czy podjąć decyzję 

o unieważnieniu tego postępowania czy podjąć decyzję i prośbę, rekomendację 

dla Rady, aby to zadanie utrzymać i dalej je realizować ze wskazaniem źródeł 

finansowania. Takie były słowa moje na ostatniej sesji i dzisiaj chcę powiedzieć, 

że Szanowni Państwo, Wydział IZP dosyć mocno zaangażował się w 

przeanalizowanie wszystkich rzeczy, które w tej ofercie zostały zaproponowane i 

na jakim poziomie one zostały skalkulowane przez oferenta. Otóż chcę 

powiedzieć, że również odbyłem wiele rozmów z wójtami, starostami innych 

powiatów, również naszego powiatu partnerskiego i w wielu tych rozmowach 

usłyszałem, żeby się cieszyć z tego, że w ogóle jest oferta. Jak zaczęliśmy 

analizować te wszystkie informacje, szukać źródeł, to rzeczywiście można się 

cieszyć, a byśmy się bardzo cieszyli gdyby była jeszcze niższa, natomiast biorąc 

pod uwagę to, co podaje GUS, jeżeli chodzi o koszty inwestycji – wzrosły o około 

20%, no to analizując te materiały można przyjąć, że dobrze, że ta oferta się 

pojawiła i że to zadanie realizować możemy. Chcę powiedzieć, że Wydział 

Inwestycji i Zamówień Publicznych bardzo mocno przeanalizował to wszystko, 

mam zapewnienie, że jest to na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który został 

zrobiony, a tak naprawdę wartości w nim ujęte, jeżeli chodzi o roboczogodziny 

na dzisiaj już są mało aktualne, bo te stawki na rynku liczone są dużo wyżej. 

Sprawdziliśmy na zasadzie pytania, największą pozycją w tym kosztorysie to jest 

wentylacja, to jest kosztochłonny element tego przedsięwzięcia, ponad milion 

złotych, prawie 1,2 mln zł, uzyskaliśmy informację od producenta – prawie 1,2 

mln zł netto, więc pokrywa się to z tym, co mamy w ofercie. Szanowni Państwo, 

po głębokiej analizie i tego, co do tej pory zostało w szpitalu zrobione i tego, co 

planujemy, z pełną odpowiedzialnością i świadomością, jako Przewodniczący 
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Zarządu chcę zarekomendować Radzie zwiększenie kredytu na pokrycie deficytu 

o kwotę 2 mln zł, w celu realizacji tego zadania. Kwota 2 mln zł to ogólna kwota, 

która w tej sytuacji, jeżeli Rada uzna, że to zadanie jest godne realizacji, daje 

kwotę 2 750 000 zł, do zrealizowania tego przedsięwzięcia brakuje jeszcze 450 

tys. zł, natomiast Zarząd już uchwałą Zarządu, ponieważ taką możliwość ma, 

przesunie kwotę 300 tys. zł z zadania ,,Rozbudowa i przebudowa poradni 

rehabilitacyjnej Szpitala ZOZ w Łowiczu’’ i 150 tys. zł i zadania ,,Rozbudowa 

Szpitala ZOZ w Łowiczu o oddział wewnętrzny i pododdziałem geriatrycznym, 

dyspozytornię, garaż, podjazd dla karetek oraz przebudową części istniejącej z 

zagospodarowaniem terenu’’. W tych zadaniach mieliśmy odpowiednio 350 tys. 

zł i 400 tys. zł. Chcę powiedzieć, że na to drugie zadanie rozpisany przetarg na 

dokumentację projektową, gdzie zabezpieczyliśmy 400 tys. zł, wydawało mi się, 

że to jest kwota znacznie zawyżona – dostaliśmy jedną ofertę o wartości 796 tys. 

zł. Uznaliśmy po prostu, że to jest rozbój w biały dzień, unieważniliśmy to 

postępowanie. Nie likwidujemy tych zadań dlatego, że i jedno i drugie zadanie 

pozostawiamy, chcemy je realizować, natomiast nie da się tych realizacji 

poczynić jednocześnie. Dzisiaj najbardziej zaawansowany i przygotowany jest 

oddział ginekologiczno – położniczy z oddziałem neonatologicznym i traktem 

porodowym, tak naprawdę zamykający remont szpitala na II piętrze, bo cały 

poziom poczynając od bloku operacyjnego przez właśnie te oddziały do oddziału 

intensywnej terapii byłyby wyremontowane i zakończone. Co to będzie oznaczać 

dla powiatu? Proszę Państwa, zwiększenie tego kredytu nie ma żadnego 

zagrożenia dla powiatu. Wzrośnie nasze zadłużenie z kwoty 11 034 831,00 zł na 

koniec roku 2016 do kwoty 12 988 000,00 zł. W następnych latach spełniamy 

wszystkie kryteria wskaźników, nie ma żadnego zagrożenia w całej Wieloletniej 

Prognozie aż do 2025 roku. Nadal pozostaje dosyć pokaźna kwota, którą 

ewentualnie, gdyby zaistniała potrzeba posiłkowania się kredytem powiat będzie 

miał taką możliwość. Po analizie, po przyjęciu wielu za i przeciw, tak jak 

wcześniej powiedziałem proszę Wysoką Radę o zgodę na zwiększenie tego 

zadłużenia o kwotę 2 mln zł. Jest to istotne, ważne i myślę, że po 28 latach 

oczekiwania kobiet na rodzenie w godnych warunkach, naszym mieszkankom się 

to należy. Dziękuję bardzo. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, Panie Starosto, dramaturgia Pana 

wystąpienia była godna chyba przeżycia. Połączył Pan tutaj chyba wielkie 
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potrzeby powiatu, szpitala, nie wiem, chyba po to, żeby przysłonić to, co tutaj się 

dzieje w ogóle. Ja owszem, przywołał Pan mnie i moje stwierdzenie, że tanio już 

było, ale ja nigdy nie mówiłem, że kiedykolwiek wykonywało się robotę za 23 % 

kosztorysu, a Państwo niestety tak do tego tematu podeszli. Mając w budżecie 

zapisane 23% wartości kosztorysowej przeprowadzacie Państwo przetarg. Ja nie 

mogłem dojść o co się tu rozchodzi w ogóle, bo tak, na poprzedniej sesji Pan 

Marcin zapytał za ile mamy to zrobić, jaka jest wartość kosztorysowa, nawet nie, 

zapytał jaka jest wartość ofertowa – odpowiedział Pan, że 3 050 000 zł i taką sobie 

też gdzieś tam na boku zapisałem, a wartość kosztorysowa 3 300 000 zł chyba z 

jakimś ułamkiem. No więc patrzę, dzisiaj jest, w wykazie inwestycyjnym szukam 

jakiejś kwoty podobnej do tego, a tu znajduję 750 tys. zł. No to szukam teraz w 

dokumentach na dzisiejszą sesję – znajduję 2 750 000 zł. Ja rozumiem, że Zarząd 

ma takie upoważnienie, żeby w działach przesuwać między pozycjami, ale to jest 

w zasadzie do stosowania, kiedy nie obraduje Rada. No jeżeli zajmujemy się tylko 

tym tematem, to dlaczego nie zaproponowaliście Państwo już zapisania 3 050 000 

zł, jak wiecie o tym już od tygodnia, że tak ma być i po to jest ta nadzwyczajna 

sesja, z przesunięciami oczywiście? Nie, bo Zarząd ma takie prawo. Ja wiem, że 

ma takie prawo, ale to prawo dane jest przez Radę, więc nie należy go nadużywać. 

Poza tym chciałbym się dowiedzieć, jaką kwotę przed rozpoczęciem, przed 

otwarciem ofert, albo może najlepiej, jakby ten protokół z otwarcia ofert dotarł tu 

na sesję, jaką kwotę Przewodniczący przedstawił, że inwestor posiada na 

wykonanie tego zadania? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 650 tys. zł. 

Radny Janusz Michalak: No to nawet nie 23% proszę Państwa, tylko 20%. I jest 

wszystko okej, tak, uważacie Państwo? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Gdybyśmy… 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, już odpowiem Panu. To nie jest okej, 

bo składający oferty to też nie są idioci, bo też potrafią sobie zajrzeć do budżetu 

powiatu i przeczytać załącznik Nr… wydatki inwestycyjne i jeżeli ktoś spojrzy w 

specyfikację, tam nie jest napisane, że za 3,3 mln zł oczywiście, ale spojrzy na 

dwie grubsze pozycje i widzi, że to jest milion, no to jak on może do takiego 

przetargu… szkoda jego czasu, ambarasu i przygotowania dokumentów. Dlatego 

oferta była tylko jedna śmiem przypuszczać i obawa moja jest słuszna – nigdy, ja 

rozumiem, że w interesie inwestora zwykle podaje się trochę niższą kwotę, żeby 

wykonawcy nie szaleli, żeby się tam jakoś spięli, no ale nie 20% wartości proszę 
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Państwa, nie 20% wartości, bo to już jest, no nie chcę mówić co. Dlatego 

chciałbym ten protokół z otwarcia zobaczyć i dowiedzieć się dlaczego takie 

szachy są robione. Pierwszy lepszy wykonawca na rynku, który ma zdolności 

wykonawcze może zaskarżyć to. Może to zaskarżyć, że kwoty podawane przez 

inwestora, będące w budżecie tak, zapisane, są kwotami, które powodują 

nierówną konkurencję, bo ktoś może wiedział ile tak naprawdę jest kosztorys, 

albo ile on może wynosić, albo przynajmniej mógł się dowiedzieć czy jest szansa, 

że będą zwiększone czy nie. Bo powiem więcej, że … zresztą nie powiem, bo 

może być to z krzywdą dla powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:30 ogłosił przerwę w 

obradach XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 16:10 wznowił obrady XL 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przeczytam 

informację z otwarcia ofert, protokół, a potem, jeżeli będzie trzeba przekaże go 

do rąk Pana Janusza. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił informację z otwarcia 

ofert. /Zał. Nr 3/ 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeszcze 5 minut przerwy 

możemy prosić? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 16:15 ogłosił przerwę w 

obradach XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 16:35 wznowił obrady XL 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś w sprawie zapytań 

odnośnie projektu uchwały chciał zabrać głos? 

Radny Marcin Kosiorek: Czekamy czy Zarząd ustosunkuje się do tego, co 

powiedział Radny Michalak. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko. 

Radny Marcin Kosiorek: Czy wiemy, jakie będą koszty tego kredytu? 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Planuje się kredyt zawrzeć, do 2025 

spłacać i odsetki przewidywane 441 tys. zł od 3 465 700 zł. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 radnych, nie 

głosowali P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M, Kosiorek, D. Kosmatka,                     

Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, nieobecni: K. Dąbrowski, I. Kolos,             

W. Miedzianowski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XL/225/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

/Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 4 

Zaopiniowanie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę XXX/168/2016 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020. 

Radny Marcin Kosiorek: Rozumiem, że zarówno przy poprzedniej uchwale, jak 

i przy tej uzasadnienie do tych uchwał to było wystąpienie Pana Starosty, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak to należy rozumieć. 

Radny Marcin Kosiorek: Tak? Czy ja mogę prawnika poprosić prawnika o 

odpowiedź? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 10 radnych, nie 

głosowali P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, I. Grzegory – Gajda, M, Kosiorek,       

D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, nieobecni: K. Dąbrowski,     

I. Kolos, W. Miedzianowski/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XL/226/2017 RPŁ zmieniającą Uchwałę XXX/168/2016 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.       

/Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 5 

Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XL Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 


