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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/13 

z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 marca 2013 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 OBRAD 

1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

za rok poprzedni. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań dla 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

V/26/2011 RPŁ z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża’’ i jej składu osobowego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

14. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 

Radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

uchwały.  

Dyrektor EKS Izabela Pawluk:  Dzisiejsza sesja jest też okolicznością i okazją 

do wręczenia stypendiów Starosty dla uczniów, którzy osiągali bardzo dobre 

wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. I teraz będę po kolei wyczytywać 

uczniów, bardzo proszę o podejście i zostanie tutaj na podium, dobrze.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę jeszcze Pana Starostę 

o wręczenie nominacji. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado z wielką 

przyjemnością chciałbym przekazać dzisiaj dwie nominacje powierzenia 

stanowiska awansu, w pewnym sensie awansu zawodowego dwóm Paniom 

pracującym na rzecz Powiatu Łowickiego i powierzyć stanowisko Kustosza                     

w Muzeum Łowickim Pani Marzenie Kozaneckiej – Zwierz oraz Kustosza, Pani 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pani Renacie Frączek. Bardzo proszę Panie                          

o wystąpienie. 

Ad. pkt. 3 

 Wnioski do porządku obrad. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym 

zaproponować abyśmy zmienili nieco porządek obrad ponieważ, Zarząd 

przygotował pewną uchwałę związaną z ostatnimi miłymi niespodziankami, 

które spotkały Powiat Łowicki i żeby można było je zrealizować proszę o, 

będzie do projektu uchwały w sprawie budżetu autopoprawka, natomiast 

rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025 prosiłbym żeby przesunąć 

z punktu 10 do punktu 5, natomiast punkt 11: rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2013 z punktu 11 

na punkt 6 i pozostałe punkty przyjęłyby odpowiednio następującą kolejność. I 

w tej sprawie jeszcze prosiłbym o spotkane się Komisji Budżetu i Finansów. 
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Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący, ja mam pytanie czy 

ta autopoprawka wpłynęła dzisiaj czy wczoraj po południu bo o ile pamiętam to 

wczoraj komisja się odbyła. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący jeśli można, zarząd odbywał 

się dzisiaj, także nie można było przed tą uchwałą wprowadzić na komisję tej 

autopoprawki. Przepraszam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski : Czy są jeszcze jakieś inne wnioski 

do porządku obrad? Bo był wniosek Starosty, czy są inne? Nie ma, więc 

przypominam, że był wniosek aby w punkcie 5 był rozpatrzony projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2013 – 2025 i w punkcie 6: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2013. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych (nie 

głosował Janusz Michalak)/: 

za                          - 19 

przeciw                  - 0 

wstrzymało się       - 1 

przyjęli wniosek Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata o wprowadzenie jako 

punktu 5 – Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                           - 20 

przeciw                  - 0 

wstrzymało się       - 1 

przyjęli wniosek Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata o wprowadzenie jako 

punktu 6 – Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na rok 2013. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                              - 20 

przeciw                     - 0  

wstrzymało się         - 1 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANACH 

1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

7. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

za rok poprzedni. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań dla 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

V/26/2011 RPŁ z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża’’ i jej składu osobowego. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

14. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział  20 radnych  (nie 

głosował Dąbrowski Krzysztof)/: 

za                                - 16 

przeciw                       - 0 

wstrzymało się           - 4 

przyjęli protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 

– 2025. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado od 1 stycznia 2013 roku weszły nowe przepisy o zmianie niektórych ustaw 

w związku z realizacją ustawy budżetowej. Na podstawie dodanego w ustawie o 
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finansach publicznych art. 230b, Minister Finansów określił w drodze 

rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz załącznika do uchwały, o których mowa w artykule 226. ust. 

1 i ust. 3. W związku z tym została zmieniona dotychczasowa wieloletnia 

prognoza finansowa według załączonego wzoru jak również w tej wieloletniej 

prognozie finansowej zostały uzupełnione dane dotyczące kolumny 2013 roku.  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman odczytała projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2013 – 2025.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                            - 18 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się        - 3 

podjęli Uchwałę Nr XXXVII/249/2013 RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025 /Zał. Nr 3/. 

 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman odczytała projekt uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych (nie 

głosował Kosmatka Dariusz)/: 

za                              - 17 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się         - 3 

podjęli Uchwałę Nr XXXVII/250/2013 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2013 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Bardzo proszę Pana Zbigniewa Bródkę o przyjście 

tutaj do nas. Zapraszamy Panie Zbyszku. Panie Przewodniczący. Panie Zbyszku, 

Szanowni Radni, Szanowni Państwo doczekaliśmy się w Powiecie Łowickim 

człowieka, który przywiózł Kryształową Kulę, jak to dzisiaj Radny 

Wojciechowski powiedział, że jesteśmy trzecią stolicą sportów zimowych w 
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Polsce, chcielibyśmy w ten sposób Panie Zbyszku podkreślić Pańskie 

zaangażowanie, Pańską ciężką pracę, którą Pan wkłada w ten sport i w to jakie 

wyniki Pan osiąga. W imieniu Rady Powiatu Łowickiego, w imieniu Zarządu 

chcielibyśmy wręczyć Panu dzisiaj skromną nagrodę pieniężną w kwocie 4000 

zł., natomiast myślę, że tak jak wszyscy tu Radni stoją i Zarząd, deklarujemy, że 

nie zapomnimy o przygotowaniach olimpijskich na olimpiadę w Soczi i 

będziemy razem z Panem się przygotowywać, my żeby wspomóc ta stronę 

techniczną a za Pana trzymamy kciuki za tą stronę już wyczynową i medalową. I 

cóż powiem tyle, chciałbym żebyśmy w przyszłym roku gratulowali medalu 

olimpijskiego. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa ja jeśli mogę poprosić to 

chyba takiej okazji długo nie będziemy mieli, gdybym mógł zaprosić wszystkich 

Radnych Powiatu Łowickiego do wspólnego zdjęcia to bardzo serdecznie 

zapraszam. 

Zbigniew Bródka: Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować 

szczególnie za to powitanie na lotnisku wszystkim osobom, które brały udział, 

ciężko mi tu wymienić z imienia i nazwiska, ale wszyscy którzy tam byli obecni 

i dołożyli swoją cegiełkę oraz za powitanie w Domaniewicach, które również 

było na najwyższym poziomie. A dzisiaj chciałbym szczególnie podziękować 

Panu Staroście i całej Radzie. Dziękuję bardzo. 

Poseł Cezary Olejniczak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni 

Państwo korzystając z okazji, że dzisiaj jest taka piękna uroczystość, że 

mieszkaniec Ziemi Łowickiej, Gminy Domaniewice dostąpił takich zaszczytów 

na arenie sportowej. Chciałbym również skorzystać z tej okazji i drogi druhu 

Zbyszku wręczyć Ci taką skromną torbę żebyś mógł z tej olimpiady w Soczi te 

medale przywieźć  tutaj na naszą piękną Ziemie Łowicką. Wszystkiego dobrego 

dla Ciebie i gratulacje również dla twojego trenera, kolegi Szymajdy. 

Wszystkiego dobrego dla Was. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Gratuluję jeszcze raz. Przechodzimy 

do dalszego porządku naszych obrad. 

Ad. pkt. 7 

Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim. 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk przedstawiła „ Informację o działalności 

sportowej w Powiecie Łowickim.” Poinformowała, że radni otrzymali materiał 

wcześniej. Zapytała czy są do niego jakieś pytania. /Zał. Nr 5/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli nie ma pytań to przechodzimy 

do następnego punktu. Dziękuję Pani Dyrektor. 

Ad. pkt. 8 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

poprzedni. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska: przedstawiła 

„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

2012” /Zał. Nr 6/. Proszę Państwa, sprawozdanie które przedstawiłam Staroście 

do zatwierdzenia, otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Dlatego 

pozwolę sobie nie odczytywać tego sprawozdania tylko bardzo krótko w dwóch 

zdaniach odniosę się do jego treści. Jeżeli pozwolicie na takie rozwiązanie to 

później ewentualnie odpowiem na pytania jeżeli takowe będą. Zatem w 2012 

roku wpłynęło 440 spraw, było 440 spraw nowych. Jest to o ok. 70 spraw więcej 

niż w roku 2011. Jest to dużo zważywszy na to, że pod względem zatrudnienia 

mojej osoby nic się nie zmieniło. Ja świadczę pracę w ramach połowy etatu, tj. 

20 godzin tygodniowo. Odnośnie charakterystyki spraw to już takim 

sztandarowym tematem, który pojawia się w całej Polsce, u wszystkich 

rzeczników są reklamacje związane z butami. W roku 2012 ta statystyka 

troszeczkę się zmieniła. Sprawy tego typu zostały przebite przez dużo 

poważniejsze sprawy to jest przez umowy zawierane poza lokalem 

przedsiębiorstwa i na odległość. Jest to plaga, która dotyka tak naprawdę 

wszystkie powiaty, wszystkie miasta. Tego typu spraw jest coraz więcej, jest ich 

w tej chwili, jest to duży problem. Jest tych spraw dużo więcej niż w latach 

poprzednich i jest tendencja zwyżkowa. Coraz więcej pojawia się również spraw 

związanych z umowami finansowymi i spraw związanych z windykacją długów. 

Tego jest coraz więcej i coraz więcej tego typu spraw i niestety będzie tych 

spraw się pojawiało coraz więcej m. in. z tego powodu, że coraz więcej osób 

wie, że może szukać pomocy, jest tego świadomych i coraz więcej osób szuka 

tej pomocy. To byłoby chyba takie najkrótsze odniesienie się do tego materiału, 

który przekazałam. Jeżeli są jakieś pytania to odpowiem. 

Ad. pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

określenia zadań dla Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 

roku. 
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Dyrektor PCPR Robert Wójcik: przedstawił  projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

określenia zadań dla Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo w dniu wczorajszym projekt tej 

uchwały był szczegółowo omawiany na Komisji Zdrowia, jednak pozwolę sobie 

na kilka zdań. Otóż w porównaniu do roku ubiegłego na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej otrzymaliśmy 481 276 zł mniej czyli no 

niecałe 75 %. Ta kwota jest podobna do kwoty z roku 2011 i ona jest większa 

tylko o 85 zł. Świadczy to chyba o wielkim kryzysie w naszym kraju. Szkoda, 

że tracą na tym osoby, które wymagają pomocy, które no same nie potrafią się 

bronić. Sytuacja będzie bardzo trudna a my staraliśmy się te pieniądze podzielić 

rozsądnie. Ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatową Społeczną radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w której są 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zostały już opracowane regulaminy 

tak aby zmniejszyć dofinansowanie, tak aby w tej mizerii finansowej jak 

najwięcej osób mogło z tej pomocy skorzystać. Ale żeby pokazać o ile mniej 

tych pieniędzy otrzymaliśmy powiem Państwu, że w roku ubiegłym po 

odliczeniu środków jakie musieliśmy przeznaczyć warsztatom terapii zajęciowej 

czyli tej kwoty 887 760 zł. Na pozostałe zadania mieliśmy kwotę 1 034 390 zł. 

W tym roku po odliczeniu tej kwoty 887 760 zł na dofinansowanie działalności 

dwóch warsztatów terapii zajęciowej dysponujemy kwotą 553 114 zł czyli to 

jest lekko ponad 53% kwoty ubiegłorocznej i na te liczby proszę zwrócić uwagę. 

Najważniejszy do tej uchwały jest załącznik, tu Szanowni Państwo mamy 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Urząd pracy będzie dysponował 

kwotą 140 tys. zł., i ja tylko dopowiem, że Urząd Pracy początkowo zwrócił się 

o kwotę wyższą a mianowicie 200 tys. zł. Ale w związku z tym, że tych 

pieniędzy jest mniej no te zapotrzebowanie zostało skorygowane. I tak: 50 tys. 

będzie przeznaczone na dokonywanie zwrotów kosztu wyposażenia stanowiska 

pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ja przypomnę w roku ubiegłym plan wynosił 

tutaj w tym zadaniu 125 tys. zł. Drugie zadanie przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 60 tys. zł, w roku ubiegłym 

kwota 125 tys. I w tym roku nowe zadanie, zwrot dodatkowych kosztów 

związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych 30 tys. zł. 

Łącznie na rehabilitację zawodową 140 tys. zł., w roku ubiegłym kwota 250 tys. 

zł. Jeśli chodzi o zadania z zakresu rehabilitacji społecznej proponujemy aby 

przekazać 100 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Ja przypomnę, że na koniec roku 
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ubiegłego plan w tym zadaniu wynosił aż 285 516 zł. Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych tu kwota wyższa niż w 

ubiegłym roku ale nieznaczna 12 600 zł. plan na koniec ubiegłego roku 4 958 zł 

przy czym plan tu był nieco wyższy ale jedno stowarzyszenie niestety nie 

wywiązało się prawidłowo z zadania. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w tym roku 

230 514 zł, w roku ubiegłym uwaga 350 916 zł. I dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych, komunikowałem się i technicznych 70 tys. w roku 

ubiegłym na dzień bodajże 21 grudnia plan wynosił 143 tys. zł. I  na końcu 

oczywiście warsztaty terapii zajęciowej kwota nie zmienia się, jest taka jak w 

roku poprzednim chociaż tu warsztaty też już alarmują i mówią, że te pieniądze 

nie zmieniane od 5 lat już im na te zadania wystarczają. Ja tylko przypomnę, że 

jest to 90 % działalności warsztatów terapii zajęciowej, 10 % z własnego 

budżetu dokłada Powiat Łowicki. Łącznie na rehabilitację społeczną z tymi 

warsztatami ale to jest mylne, no my te pieniądze na warsztaty musimy 

przekazać 1 384 000 zł., i środki łącznie dla powiatu 1 440 874 zł. No tych 

pieniędzy jest bardzo mało, jak powiedziałem wcześniej przyjęte są regulaminy, 

będzie zmniejszone dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowej, 

procentowo dofinansowanie do wszystkich zadań tak żeby większa liczba osób 

mogła z tego skorzystać. Mamy nadzieję, że tak jak to nieraz bywało w latach 

ubiegłych kwota pod koniec roku będzie zwiększona, że będą jakieś dodatkowe 

środki ale póki co będziemy dysponować tym co mamy. Jeśli Pan 

Przewodniczący pozwoli przedstawię projekt uchwały. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                               - 21 

przeciw                      - 0 

wstrzymało się           - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVII/251/2013 RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku /Zał. Nr 7/.  

 

Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak odczytała projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak:  Wpłynęły również na ręce Zarządu 

dwie uchwały Rady Społecznej, które pozytywnie opiniowały ograniczenie 

działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej ale ponieważ, to ograniczenie 

działalności następuje na wniosek Pana Dyrektora ZOZ – u to może ja poproszę 

Pana Dyrektora żeby szczegółowo Państwu wyjaśnił o jakie zmiany 

organizacyjne chodzi. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

witam serdecznie. Zmiany, o które staramy się i proszę żeby Państwo podjęli w 

tym zakresie stosowne uchwały są zmianami porządkowymi. Zacznę od 

ograniczenia odpowiedzialności ZOZ  - u, która polega na wykreśleniu komórek 

ze statutu, które praktycznie nigdy nie podjęły swojej działalności, chodzi tutaj o 

oddział opieki długoterminowej. Było utworzone natomiast nie prowadził 

działalności. Ponadto nie prowadzona jest już od długiego czasu działalność 

poradni gruźlicy i chorób płuc także ambulatorium pomocy doraźnej w skład, 

którego wchodzą ambulatorium ogólne, ambulatorium pediatryczne a także 

dział fizjoterapii w Stanisławowie. Szanowni Państwo zgodnie z wymogami 

prawa i rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez wojewodę musi 

być aktualne i w naszej posesji, naszego ZOZ – u mogą być tylko te działy, 

które aktualnie świadczą usługi medyczne. Wymienione przeze mnie komórki 

nie świadczą takich usług medycznych i wręcz jesteśmy zobowiązani żeby 

rejestr uaktualnić. Do rejestrów wgląd ma Narodowy Fundusz Zdrowia i jeżeli 

jest zgodność to też może podjąć stosowne kroki żeby nas zmusić żeby 

uaktualnić rejestr. Zmiana następna to jest zmiana świadczenia usług z zakresu 

poradni leczenia uzależnień, zmiana miejsca mianowicie wczoraj rozpoczęliśmy 

proces przeprowadzki z lokalu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z ulicy 

Kaliskiej 6 na Ułańską 28 do nowo pobudowanej poradni leczenia uzależnień i 

znowu w kwestii formalnej musimy uaktualnić rejestr i podać nowe miejsce 

świadczenia usług medycznych. O przeprowadzce, o zmianie miejsca 

świadczenia usług został też poinformowany Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym 

nie mniej Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga od nas aktualnego wypisu z 

rejestru prowadzonego przez wojewodę w związku z tym taka zmiana jest 

konieczna do przeprowadzenia. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja nie 

dziwię się Panu Dyrektorowi, że porządkowe pewne rzeczy bo wiadomo ale mi 

chodzi o poradnię gruźlicy. Wiem, że Dyrektor Grabowski chyba bodajże 3 lata 
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temu też próbował, też porządkować i żeby poradnię gruźlicy po prostu z 

rejestru wykreślić ale my tu na Komisji Zdrowia i chyba większość dyskusji 

doszliśmy do wniosku żeby tego nie robić bo było by to w przyszłości 

zapotrzebowanie na poradnię gruźlicy, znaczy w chwili obecnej tak samo. I 

takie było troszeczkę stanowisko na Komisji Zdrowia żeby ten szpital 

wyprowadzić na prostą to być może, że taką poradnię uruchomimy. No w tej 

chwili się okazuje jednak, że jeśli wykreślimy to już nie uruchomimy. Dziękuję 

bardzo. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: To nie było pytanie tylko stwierdzenie. Ja 

powiem w ten sposób, mówimy tutaj o czynnościach formalnych. Jeżeli 

będziemy chcieli powołać do życia inną poradnię, nie koniecznie poradnię 

pulmonologiczną, każdą inną, która została wykreślona bo nigdy nie była w 

naszym statucie po prostu musimy przejść przez ścieżkę formalną czyli najpierw 

być pewnymi, że dostaniemy środki z NFZ - u, wystartować w konkursie o te 

środki od NFZ - u, mieć zapewnioną kadrę medyczną, która będzie udzielała 

świadczeń w danym zakresie i sprzęt, który jest wymagany przez NFZ. 

Następnie będzie rozbudowa statutu o nową komórkę świadczącą usługi 

medyczne i wpis ponowny do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Nie ma 

tutaj praktycznie żadnych skutków nieodwracalnych podjętych przez Państwa w 

tym momencie uchwał. Jest to porządkowanie rejestru. Moim zadaniem jako 

pełniącego obowiązki dyrektora jak i następnego dyrektora będzie jakby 

spełnienie wszystkich warunków nie tylko formalnych ale też innych 

pozostałych czyli tak jak wspominałem, zapewnienie kadry, sprzętu żeby takie 

poradnie mogły funkcjonować. I oczywiście miejsca. 

Starosta Krzysztof Figat: Ja chciałem tylko w kwestii wyjaśnienia tego 

stwierdzenia, które Radny Dąbrowski, o którym tutaj nas poinformował wtedy 

to była taka sytuacja, że przed kontraktowaniem bo razem byliśmy w Komisji 

Zdrowia i ja pamiętam jak zabiegaliśmy o tą poradnię gruźlicy, Pani Zosia 

Rogowska wtedy była w komisji, natomiast ten wniosek był bardzo krótko przed 

konkursem na świadczenia i dlatego nam na tym zależało żeby ją pozostawić 

natomiast no nie wystartowaliśmy w tym konkursie także następny kontrakt 

teraz będzie pewnie w roku 2014. Także tak to wtedy się miało. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, 

Szanowna Rado, jeśli dobrze rozumiem to znaczy, że likwidujemy w tej chwili i 

nadal posiadamy lekarza o takiej specjalizacji? 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Nie posiadamy takiego lekarza. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Nie posiadamy w tej chwili, tak? 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Nie mamy lekarza o specjalności pulmonolog. 

Radny Wojciech Miedzianowski: W przyszłym roku będziemy się ubiegać o 

kontrakt ewentualnie. Gdybyśmy chcieli też uruchomić i tą przychodnię 

musielibyśmy zatrudnić lekarza no bo musimy i zmienić statut od razu 

automatycznie. Czyli tak najpierw ponieść koszty bo rozumiem, że sprzęt do 

wykonywania tego typu usług mamy. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Nie oczywiście, że nie mamy. Ta poradnia nie 

działa od kilku lat i mało tego miejsce, dla mnie to jest poradnia wirtualna bo 

nawet nie istnieje miejsce gdzie ona prowadziła swoją działalność. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, czyli teoretycznie możemy 

stwierdzić jasno, że tak naprawdę tych usług tak łatwo dla mieszkańców nie 

otworzymy. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Nie wiem skąd Pan takie wnioski wnosi. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No tak, nie mamy sprzętu, nie mamy 

miejsca i nie mamy lekarza. Jeśli teraz wykreślimy to znaczy, że będziemy 

musieli najpierw wziąć lekarza, zakupić sprzęt, znaleźć miejsce a potem jeszcze 

przejść procedurę legalizacji czyli wpisania do statutu i dopiero Pan może się 

ubiegać o kontrakt. Czyli tak naprawdę przez najbliższy okres na pewno 

mieszkańcy nie będą mogli korzystać z tego typu usług. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Ja przepraszam ale w ogóle nie rozumiem tego 

toku rozumowania bo powiem Panu więcej, nie zamierzam też otworzyć 

Zakładu Medycyny Sądowej bo dokładnie przez tą sama procedurę musiałbym 

przejść natomiast czy otworzymy poradnię pulmonologiczną czy inne jest to 

uzależnione dokładnie od tych czynników o których Pan mówił czyli od 

pozyskania lekarzy ale przede wszystkim od tego jakie będą szanse w 

pozyskaniu kontraktu w danym zakresie. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Dyrektorze ja rozumiem ale Pan w 

projekcie swoim budżetu zaplanował Pan kredyt , to ja myślałem, że może na tą 

poradnię. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Szanowni Państwo, cóż kontraktowanie jeszcze 

przed nami także zakres świadczeń jakie będziemy, o jakie będziemy 

występować do NFZ będzie przez nas opracowany w oparciu o zasoby jakimi 
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będziemy dysponować. Na dzień dzisiejszy nie powiem Państwu jakie to są 

zasoby, czy jakie będą a na marginesie cieszę się, że Państwo po tylu latach 

funkcjonowania ZOZ – u zauważyliście, że mamy raptem 3 poradnie 

specjalistyczne podczas gdy inne ZOZ – y czy samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej właśnie stawiają na specjalistkę ambulatoryjną. Wszystko 

przed nami, to wszystko pewnie kiedyś było natomiast teraz musimy to 

odbudować. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Dyrektorze może dzięki temu 

wyszliśmy na prostą ze szpitalem, natomiast moje pytanie jest troszkę inne: Czy 

błędem będzie kiedy nadal będziemy mieli te poradnie wpisane, bo szybko się 

likwiduję ale trudno się odbudowuje.  

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Tak to będzie błąd, który będzie skutkował 

grzywną dla dyrektora i zakładu wystawioną przez, znaczy nie wystawioną ale 

nałożoną przez wojewodę. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Za co? Za to, że będzie zapis a nie będzie 

poradni? Nie rozumiem czegoś… 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Tak jest, dokładnie tak. Nie może być rejestr 

ZOZ, musi być aktualny ze stanem faktycznym. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Dlaczego pytam, bo wie Pan szybko się 

likwiduje, natomiast później powołać takie coś to już jest problem.  

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Przepraszam nie mam więcej argumentów na 

takie… 

Radny Zbigniew Kuczyński: Przepraszam, nie zrozumiałem. Słowo grzywna, 

przecież nie słyszałem, żeby doktor Grabowski otrzymał jakąś grzywną w 

poprzednich latach. Chyba Pan za daleko pojechał tematem. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Nie, nie absolutnie proszę. Takie uprawnienia 

ma… 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ma uprawnienia ale mówię, że nie było takiej 

sytuacji w ZOZ – ie łowickim. 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: No to tylko pogratulować dyrektorowi, ja nie 

będę ryzykował, żeby taką karę ponieść. 
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Radny Zbigniew Kuczyński: Powiem szczerze, że ta dyskusja nie wiem czy 

Pan widzi, że tu są głosy przeciwne, będą głosy też i za ale z tym statutem 

mogliśmy poczekać do wyboru nowego dyrektora i wtedy byśmy wiedzieli, 

podejrzewam, że jeszcze nowy dyrektor będzie miał nową wizję i w statucie 

nam pewnie jakieś zmiany zrobi zupełnie. A nie jest powiedziane, przepraszam 

brzydko powiem, że no akurat Pan zostanie tym dyrektorem, bo… 

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: To nie ma nic do rzeczy. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ale chyba są ważniejsze sprawy niż dzisiaj 

żebyśmy poruszali sprawę statutu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Dyrektorze czy ja mogę jeszcze jedno 

słowo?  

Dyrektor ZOZ Michał Tracz: Szanowni Państwo, krótko mówiąc jestem 

troszeczkę zdziwiony nad dyskusją nad wymogami prawa, tak. Jeżeli organ 

zewnętrzny prowadzących rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej nakłada na mnie 

obowiązek uaktualnienia rejestrów i pozycji mojego zakładu no to ja nie 

rozumiem tej dyskusji. Bo tak jak wspomniałem nie ma żadnych formalnych 

przeszkód, że jeżeli będziemy chcieli otworzyć poradnię jakąkolwiek inną to 

będziemy to mogli zrobić w przyszłości. W tej chwili Państwo dyskutujecie na 

temat poradni w budynkach, do których my nie mamy żadnych prawi która nie 

funkcjonuje od wielu lat. Nie rozumiem,  przepraszam. 

Radny Janusz Michalak: Ja tylko chciałem uspokoić Pana Dyrektora 

ponieważ, takie sytuacje w rejestrach wojewody to jest nic nowego, te 

nieaktualne a podam przykład Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 

w Łodzi, która miała zarejestrowaną działalność na terenie Powiatu Łowickiego 

startując do konkursu nie wykonując takiej działalności i mając dwie umowy 

pro forma, w dwóch różnych miejscach naszego miasta dlatego myślę, że z tymi 

mandatami nie tak szybko. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Dyrektorze, ja nie dyskutuję na temat 

prawa bo nie jestem prawnikiem. Pan też nie jest prawnikiem to po pierwsze, a 

po drugie wie Pan, my mieszkamy w Powiecie Łowickim i chcemy myśleć o 

Powiecie Łowickim i o mieszkańcach a Pan mieszka w innym powiecie i ma 

Pan inne podejście do tego. Dziękuję bardzo. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ja może mam pytanie do Pana Radnego 

Furmana jeżeli można, czy Pan jako dyrektor szpitala zderzył się z czymś 
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takim? Jak z Pańskiego toku rozumowania bo jest Pan urzędującym 

Dyrektorem, mamy pełniącego obowiązki Dyrektora. Ja mówiłam na 

poprzedniej sesji, że jeszcze Pan Dyrektor nie jest dyrektorem a już nie ruszajcie 

mnie. 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Pan 

Dyrektor nie ma innego wyjścia, musi to zrobić, musi zlikwidować te komórki 

bo tak jak powiedział w swoim uzasadnieniu jest taki wymóg prawny, wymóg 

prawny i tutaj nie ma argumentów do dyskutowania na ten temat. Natomiast 

jeżeli chodzi o moje doświadczenia ja musiałem uczynić to samo. Dyrektorzy 

szpitali prowadzą różne polityki i m.in. ja też prowadziłem taką politykę, że 

utrzymywałem pewne komórki organizacyjne u siebie po to żeby mieć, że tak 

powiem łatwiejszą drogę do kontraktowania świadczeń na następny okres, 

natomiast Wojewoda Łódzki postawił sprawę jednoznacznie, że w rejestrach i 

statutach mogą być tylko te komórki, które prowadzą czynną działalność także 

dyskusja na ten temat, który Pan Dyrektor przedstawił jest bezprzedmiotowa. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi Drodzy tu nie chodzi o rzecz, że  Dyrektor 

podjął temat i likwiduje. Chodzi o to, żebyśmy się ewentualnie przyłożyli do 

kontraktu w przyszłym roku. Jeśli dzisiaj podejmiemy decyzję likwidujemy to 

praktycznie tego…I to jest ten temat a nie formalno – prawny, który przedstawił 

Dyrektor. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No tak, wydaje mi się, że to jest 

zadanie dla nowo wybranego dyrektora. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział  21 radnych/: 

za                           - 13 

przeciw                  - 8 

wstrzymało się       - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVII/252/2013 RPŁ w sprawie zmiany Statutu  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ja tylko chciałem 

przypomnieć że była już taka sytuacja no identyczna i Rada nie wyraziła wtedy 

zgody na zamknięcie poradni i też takie same wymogi były także no takie tutaj 

przekładanie się tymi argumentami to po prostu bez komentarza. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja rozumiem no, skoro jednak takie 

są wymogi formalne i takie jest prawo, wydaje mi się…Rada może wszystko 

natomiast chyba motywacja podstaw prawnych była chyba jednoznaczna. 

Szanowni Państwo ponieważ, nie wiem jak długo potrwa dyskusja nad 

następnym punktem porządku obrad, chciałbym serdecznie powitać 

spóźnionego ale wiem dlaczego Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Pana 

Jacka Szeligowskiego. Ponieważ Pan Komendant prosił o zabranie głosu a nie 

chciał bym przetrzymywać bo różne są obowiązki, bardzo proszę Panie 

Komendancie o zabranie głosu. 

Komendant PSP Jacek Szeligowski: Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie 

Pośle, Panie Starosto, Wysoka Rado pozwólcie, że 2 minuty dosłownie 

podziękowania w imieniu moim a myślę, że i w imieniu mojego podwładnego 

Zbyszka Bródki za to co poczyniliśmy w poniedziałek na lotnisku Okęcie w 

Warszawie. To bardzo dobry wizerunek dla powiatu, dla gminy Domaniewice a 

tym bardziej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. 

Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani na szczeblu już województwa i kraju także. 

Myślę, że jest niepowtarzalna okazja żeby to wykorzystać tym bardziej, że przed 

Zbyszkiem kolejne starty, bardzo ważne starty w 2014 roku na olimpiadzie i 

myślę, że równie z dużymi sukcesami jak to było w tym roku. Także 

wykorzystajmy tą sytuację gdzie dla Powiatu Łowickiego, dla Domaniewic i ja 

również uczynię wszystko by tym sposobem zyskała Komenda Państwowej 

Straży Pożarnej w Łowiczu. Podziękowania są szczególne dla Pana Starosty za 

ten poniedziałkowy wyjazd, dla Pana Wicestarosty, dla Pana Przewodniczącego 

Rady. Oczywiście nie możemy zapomnieć o pierwszym trenerze a i Członku 

Zarządu, Panu Mieczysławie Szymajdzie, który wspierał mnie w tych 

wspólnych działaniach a w zasadzie to wspólnie poczyniliśmy takie kroki, żeby 

tą dużą ekipą pojechać i w tej atmosferze łowickiej na lotnisku Okęcie przywitać 

naszego mistrza. Nie zapomnę także o Radnym Waldku Wojciechowskim, który 

w stroju łowickim również wspierał te nasze wspólne działania. Także bardzo 

proszę żebyśmy, no oczywiście jeżeli kogoś pominąłem bo może gdzieś tam 

pominąłem kogoś kto uczestniczył także również dziękuję za to wsparcie i 

myślę, że powinniśmy ten czas wykorzystać. Ja będę czynił wszystko żeby 

Zbyszek mentalnie, psychicznie był przygotowany na starty w 2014 roku i 

zapewniam, że to Zbyszek będzie startował to Powiat Łowicki będzie cały czas 

bezpiecznie funkcjonował. Zapewnione będą pełne stany osobowe pomimo, że 

Zbyszka w służbie nie będzie. To tyle, dziękuję bardzo a korzystając z okazji 

chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych Świąt. 

Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu 

Komendantowi za te ciepłe słowa. Pobyt na Okęciu to nie był obowiązek, to 

była przyjemność i przyznam się widzieć jak cała hala przylotów patrzy się na 

grupkę łowiczan i naszego Zbyszka. To była wielka radość i satysfakcja. 

Ad. pkt. 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

V/26/2011 RPŁ z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody ,, Łowicka Róża’’ i jej składu osobowego. 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk: Może zacznę od uzasadnienia ponieważ 

dokonały się zmiany w składzie Zarządu ale również i Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji w związku z tym został 

przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/26/2011 RPŁ z 

dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody ,, Łowicka 

Róża’’ i jej składu osobowego.  

Dyrektor EKS Izabela Pawluk odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany Uchwały Nr V/26/011 RPŁ z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

powołania Kapituły Nagrody ,, Łowicka Róża’’ i jej składu osobowego.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, 

Szanowna Rado ja chciałbym się spytać czy są prowadzone jakieś prace nad 

zmianą regulaminu tej nagrody? 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk: To znaczy one będą wprowadzone te zmiany 

natomiast na dzień dzisiejszy nie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Mnie nie chodzi o te zmiany osobowe teraz 

w kapitule. 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk: Mówimy o regulaminie, który jest 

załącznikiem do uchwały w sprawie ustanowienia nagrody. Tak będą 

prowadzone. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Znaczy jeszcze nie ma? 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk: Jeszcze nie. Na dzień dzisiejszy nie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To szkoda bo już tak naprawdę od dwóch lat 

prosimy żeby zmienić pewne rzeczy w zapisie tego regulaminu aby no po prostu 

podtrzymać wartość tej nagrody i żeby ona była bardziej krótko mówiąc 
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szacowna i promująca całą działalność kulturalną. Jeśli można prosić tutaj Pana 

Starostę o przyspieszenie tych prac to będę wdzięczny. 

Starosta Krzysztof Figat: Powiem tak, chcemy przygotować troszeczkę inną 

formułę w ogóle naszych nagród, znaczy nie zmianę nagród jako nagród 

Grabskiego, Róży i marki łowickiej natomiast chcielibyśmy zaproponować 

właśnie podniesienie może rangi tych nagród żeby no nie było hurtem jednego 

dnia wręczanych na biesiadzie a chodziłoby o to żeby podnieść rangę no i samą 

wartość tych nagród także myślę o tym, dziękujemy za sugestię, weźmiemy ją 

pod uwagę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym tylko jeszcze się spytać kto w 

Kapitule zasiada bardzo bym prosił. 

Dyrektor EKS Izabela Pawluk: W skład Kapituły wchodzi 6 osób: 1 

przedstawiciel Zarządu Powiatu Łowickiego, 3 Radnych Rady Powiatu 

Łowickiego z Komisji Edukacji i 2 osoby związane z działalnością kulturalną. 

Czy osobowo też mam powiedzieć? Po zmianach; przedstawiciel Zarządu 

Powiatu Łowickiego Pani Grażyna Wagner – członek Zarządu Powiatu 

Łowickiego, Radni Komisji Edukacji to jest Pani Małgorzata Ogonowska, Pan 

Krzysztof Janicki i Pan Marcin Kosiorek, osoby związane z działalnością 

kulturalną - Pani Anna Staniszewska i Pan Maciej Malangiewicz.  

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

Promocji – pozytywna.  

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                              - 19 

przeciw                     - 1 

wstrzymało się         - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVII/253/2013 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

V/26/2011 RPŁ z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły 

Nagrody ,, Łowicka Róża’’ i jej składu osobowego /Zał. Nr 9/. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OGŁOSIŁ 20 MINUT PRZERWY W 

OBRADACH XXXVII SESJI W DNIU 27.03.2013 ROKU O GODZ. 14.50 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WZNOWIŁ OBRADY SESJI RPŁ W 

DNIU 27.03.2013 ROKU O GODZ. 15.10 
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Ad. pkt. 12 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                     

w okresie między sesjami. 

Starosta Krzysztof Figat odczytał sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 10/ 

Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym powiedzieć Szanowni Państwo jeszcze 

rzeczy, które zabiera bardzo dużo czasu ale jest i bardzo istotnym dla naszego 

powiatu a szczególnie dla Zarządu tego powiatu. Jest to rzecz szpitala, najkrócej  

mówiąc sprawa bloku operacyjnego. Szanowni Państwo po naprawdę 

godzinnych rozmowach, negocjacjach, uzgodnieniach, nie wiem jeszcze jak to 

nazwać, obecności ja chce powiedzieć, że ja osobiście wczoraj z bloku 

operacyjnego wyszedłem grubo po godzinie 22 i na dzisiejszym Zarządzie 

zmuszeni byliśmy rozpocząć działania w kierunku zlecenia ekspertyzy 

zewnętrznej i pewnie wystąpienia na drogę sądową w wykonawcą tychże prac 

ponieważ, no myślę że nie stać już nas dłużej na to żeby w tej sytuacji 

funkcjonować i dalej tolerować tą sytuację, która jest. Nie  możemy osiągnąć 

właściwych parametrów na całym bloku. Jak jest w jednej części dobrze to jest 

w drugiej źle, po prostu myślę, że nie po to zostało wydanych dużo pieniędzy 

żeby korzyść z tego była połowiczna. Jest decyzja, poinformujemy w dniu 

jutrzejszym wykonawcę o naszych zamiarach i krokach. Ja myślę, że innego 

rozwiązania na ten moment już dłużej się nie da tolerować i dłużej czekać. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym prosić o może bliżej trochę o 

tej sytuacji bloku. No bo rozumiemy, że jest jakaś tam sprawa gwarancyjna, tak 

wykonania prac. 

Starosta Krzysztof Figat: Znaczy ja powiem najprościej i nie chciałbym się 

wypowiadać w szczegółach bo myślę, że ta ekspertyza odpowie na wszystkie 

wątpliwości bo trudno żebyśmy my byli specjalistami od tego. Najkrócej 

mówiąc urządzenia nie są zsynchronizowane, nie współpracują. To tak 

najprościej bo nie chciałbym tu wybiegać przed fachowców a naprawdę. Pani 

Asia jest świadkiem, Pan Dyrektor jest świadkiem, wiele godzin rozmów z 

firmą BEGER i podwykonawcą spędziliśmy. Nie chcę powiedzieć słowo za 

dużo żeby tutaj nie wyjść przed szereg, nie jesteśmy w stanie bez takiej 

ekspertyzy dalej walczyć o swoje. 
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Ad. pkt. 13 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że między sesjami brał 

udział m.in. w: 

 28.02.2013 roku – Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu 

 02.03.2013 roku – Walne zebranie Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

 06.03.2013 roku – otwarcie Zakładu Konstrukcji Drewnianych                           

w Kocierzewie 

 08.03.2013 roku – uroczystości Dnia Kobiet w Starostwie Powiatowym w 

Łowiczu  

 23 – 24.03.2014 roku – „Stoły Wielkanocne w Świdnicy”  

 Uczestniczyłem w przywitaniu naszego zdobywcy Pucharu Świata na lotnisku 

„Okęciu” 

 Brałem udział w kilku posiedzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze ponieważ, umknęła mi jedna kartka. 

Chciałbym jeszcze poinformować, że w międzyczasie było toczone rozmowy, 

które już w tej chwili są poparte pismami i jest zgoda Urzędu 

Marszałkowskiego, wydzierżawienie drugiego piętra liceum medycznego na 

internat powiatowy, są to 23 pokoje, około 50 miejsc. Domówiliśmy się, myślę 

że poprzemy to już teraz stosownymi dokumentami i również były rozmowy z 

Panem Burmistrzem, Wiceburmistrzem którzy zgłosili chęć umieszczenia 

uczniów w tym internacie w przypadku uruchomienia klasy sportowej. Myślę, 

że wczoraj poprosiłem Panią Dyrektor Pawluk o informacje więc na rok na 

jednego wychowanka w internacie możemy liczyć na 7 789 zł, zainteresowanie 

z tego co wiem jest na dzień dzisiejszy na poziomie 35 osób  także dałoby to 

nam jakieś jeśli już nie pozyskania uczniów z poza powiatu to chociaż 

zatrzymanie wyjazdu z powiatu tych uczniów. Także tak to wygląda. 

Ad. pkt. 14 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim pozwolę się Państwu 

wypowiedzieć w tym temacie, moim obowiązkiem jest przeczytanie pisma 

skierowanego do mnie od wojewody łódzkiego dotyczącego złożenia 

oświadczeń majątkowych.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał treść pisma od Wojewody 

Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej (Nr pisma ZN.414.2.2013.OM) w sprawie 

składania oświadczeń majątkowych. /Zał. Nr 11/. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Już tak bo tu Pan Michał mnie ponaglał żeby 

zabrać głos. Chciałbym prosić o krótką taką informację jeśli chodzi                                

o przygotowywane projekty do Funduszu Norweskiego. Na jakim to jest etapie  

i kiedy one zostaną złożone, czy one dotyczą tego co Pan Starosta wymieniał na 

komisji? Dobrze to na jakim etapie one są? 

Starosta Krzysztof Figat: One są na etapie takim, że mamy już ogłoszenie 

zapytania ofertowe na przygotowania do tych projektów, jest ogłoszony nabór 

do końca maja, tak. Zgodnie z tym co wcześniej rozmawiałem w dniu 5 

kwietnia spotykamy się z Zarządem Fundacji Oświaty, który zarządza 

budynkiem po byłym sądzie czyli na ul. Kaliskiej aby omówić i poznać 

szczegóły ewentualnej umowy dzierżawy tego budynku. Bo tutaj ten drugi 

wniosek to jest typowo w szpitalu czyli 2 piętro. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Spytam czy zdążymy? 

Starosta Krzysztof Figat: No zawsze można powiedzieć, że nie zdążymy ale 

gorzej by było nie spróbować. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak tylko z tego co ja się orientuję to jest do 

31 marca. 

Starosta Krzysztof Figat: Maja. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Maja? 

Starosta Krzysztof Figat: Do 31 maja. 

Radny Janusz Michalak: Sprawa dotycząca tego punktu czy tematu, Panie 

Starosto nie zastanawialiście się żeby wykorzystać właśnie jedno piętro bursy                  

w tej chwili i przy medyku byłoby to chyba lepsze rozwiązanie niż ten sąd, 

szybciej się Pan z Marszałkiem chyba dogada iż z prywatna jakby nie było 

fundacją.  

Starosta Krzysztof Figat: Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że mamy chęć               

i Marszałka i fundacji dlatego też znamy już koszty Marszałka, 5 chcemy się 

spotkać z fundacją ponieważ, to wiąże się z długotrwałą umową, o którą jeśli już 

to będziemy prosić i wnioskować do rady ponieważ, no trwałość projektu to jest 

jedno a dwa to nie chcielibyśmy czegoś przygotowywać co nie skutkowałoby 
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utrzymaniem tego. Również jest opcja w rozmowie co jeśli będziemy chcieli to 

wykupić. 

Radny Janusz Michalak: Ja myślę, że z Marszałkiem byłaby sprawa 

pewniejsza Panie Starosto ponieważ, no tak jak do tej pory szkołę praktycznie 

dostajemy po kosztach utrzymania tylko albo nawet poniżej można byłoby 

powiedzieć bo wszystkie sprawy inwestycyjne… W końcu samorząd 

Województwa nie musiałby docieplać tego jeżeli w 70 % wykorzystujemy to 

my a nie oni i tutaj pewnie byłoby bez jakichś wielkich kosztów, bez jakichś 

wielkich pieniędzy no i zawsze łatwiej domówić się z równorzędnym 

samorządem niż jeszcze raz powtarzam prywatną fundacją. 

Starosta Krzysztof Figat: To jest sytuacja taka, że bo w tej chwili 

użytkownikiem jest Fundacja Oświaty Wiejskiej ale właścicielem jest Krajowy 

Związek Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 

Radny Janusz Michalak: Ale czy będzie Pan rozmawiał z przedstawicielami 

czy… 

Starosta Krzysztof Figat: Tak. Z prezesem i przewodniczącym rady. 

Natomiast nie negujemy tej informacji bo gdyby się na przykład okazało 

prościej i łatwiej byłoby zrobić na przykład na Kaliskiej internat to żaden 

problem. Informacje na 860 m² czyli 2 piętro od Marszałka mamy już na tak                     

i już jest… 

Radny Janusz Michalak: Ale może by też należało wrócić do tej opcji 

zamiany, do tego co mamy tam naprzeciwko budynku po drugiej stronie 

Stanisławskiego, oddać to Marszałkowi miałby tu jeden kompleks. 

Starosta Krzysztof Figat: Marszałek właśnie proponuje mi jeszcze ten obok na 

Stanisławskiego. 

Radny Janusz Michalak: No to też wie Pan, można się nad tym zastanawiać bo 

przecież cały czas liceum medyczne ma, ono nie jest medyczne teraz ale liceum 

nr 2 mamy w dzierżawionych obiektach więc… 

Starosta Krzysztof Figat: Ale ja mówię tu o obiektach na Stanisławskiego po 

Kolegium. 

Radny Janusz Michalak: Tak rozmawialiśmy, że albo my wam damy jedną 

część i się wtedy zamienimy dopłatami, oczywiście z rozliczeniem. 
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Starosta Krzysztof Figat: Gdyby padła propozycja na Ułańskiej to już dzisiaj 

proponowałbym pewnie uchwałę. 

Wicestarosta Krzysztof Figat: Ale nie wiem czy oddział szpitalny może być  

w szkole? Jak to jest prawnie. 

Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Starosto mam 

takie pytanie. W ubiegłym tygodniu ukazała się wkładka w Nowym 

Łowiczaninie, w której pojawiły się informacje za Starostwa. Pytanie kto 

redaguje te artykuły, które się tam pojawiły? Czy na tej stronie będą 

zamieszczane tylko informacje, które będzie można obwieszczać z ramienia 

Zarządu czy także my jako Radni będziemy mogli napisać konkretny artykuł 

bądź informację, którą my sobie będziemy życzyli? I jak długo będzie się ta 

wkładka pojawiać, czy to będzie cyklicznie, jeśli tak powtarzam jak długo? 

Starosta Krzysztof Figat: No więc tak, wkładka na ten moment z gazety Nowy 

Łowiczanin, jest to 20 wkładek jak tutaj to Radny nazwał jest to strona 

wyłącznie informacyjna. Nie musi się ukazywać cyklicznie, w najbliższym 

czasie będzie ukazywać się co tydzień dlatego, że zależy nam żeby wszystkie 

szkoły przed końcem kwietnia zaprezentować w jak najszerszej liczbie uczniów. 

Poza tym będą się tam pojawiać informacje chociażby takie jak w dniu 

jutrzejszym pojawi się informacja o możliwości zamieszkania w internacie od 1 

września, o tym, że w szpitalu laboratorium pracuje w dni powszednie o godzinę 

dłużej, w sobotę od 8 do 16 czego wcześniej nie było, przepraszam do 10 czy 

odbiór wyników nie jest limitowany sztywną godziną czego no, takiej wiedzy 

wcześniej nie przeczytaliśmy. Redaguje w tej chwili tą stronę Pani 

odpowiedzialna za strony tutaj nasze jest Pani Joanna Idzikowska oraz 

graficznie Pan Jacek Rutkowski. 

Radny Artur Michalak: Chciałem właśnie o to zapytać czy pan Jacek 

Rutkowski jest pracownikiem czy ewentualnie przewiduję się? 

Starosta Krzysztof Figat: Pan Jacek Rutkowski nie jest pracownikiem 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Radny Artur Michalak: No i jeszcze ostatnia sekwencja tego mojego pytania 

czy my jako Radni opozycyjni tez będziemy mieli na przykład udostępniony 

jakiś tam fragment strony do tego żeby zabrać głos w określonym temacie? Czy 

to tylko będzie autopromocja Zarządu? 

Starosta Krzysztof Figat: No myślę, że na te pytanie nie będę odpowiadał. 
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Radny Artur Michalak: Nie no, chciałbym wiedzieć Panie Starosto czy 

będziemy mogli coś napisać i czy to się również ukaże. 

Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze raz podkreślam, że umowa na tą stronę jest 

zawarta z Łowiczaninem wyłącznie na cele informacyjne. Jeżeli będzie to 

informacja to pewnie tak, no taki zapis w umowie musieliśmy po prostu 

podpisać. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: O ile wiem na tej stronie będą tak jak 

Pan Starosta mówi informacje, będą ogłoszenia,  za które do tej pory trzeba było 

dodatkowo płacić. W najbliższym dniu jutro będą życzenia od Starostwa, od  

Zarządu i od Rady dla społeczeństwa Powiatu Łowickiego także takie rzeczy 

będą natomiast no co do nie wiem, tam nie będzie polemiki. Tam będą tylko 

informacje także to myślę kwestia Zarządu tam jak do tego podejdą. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo dziękuję. To tak w woli jeszcze 

informacji chciałbym zadać 2 pytania na razie. Pierwsze to tak, z czego 

pochodzą środki jeśli chodzi o prowadzenie tej strony, z jakiego działu tutaj 

płacimy i drugie pytanie czy Zarząd w najbliższym czasie zamierza poprawić 

Program Rozwoju Lokalnego wpisując te inwestycje, która na przykład będą 

złożone do norweskiego funduszu? Tak żeby faktycznie uregulować, żeby rada 

faktycznie realizowała te zadania ponieważ, Zarząd przed Radą odpowiada za 

realizację zadań przyjętych przez Radę. Więc ja bym bardzo prosił o odpowiedź 

kiedy w końcu Zarząd zamierza przedstawić projekt uchwały wprowadzającej 

zmiany w dokumentach strategicznych. 

Starosta Krzysztof Figat: Na pewno uzupełnimy o te dwa projekty, natomiast 

chcę powiedzieć, że to jest sytuacja taka, że jeszcze w momencie kiedy 

odbywała się poprzednia rada nie było mowy o naborze środków do funduszy 

norweskich teraz. Również pojawiały się w ostatnim tygodniu informacje o 

naborze informatyzacja szpitala gdzie w zeszłym roku ogłoszone, że był to 

ostatni nabór i więcej takich naborów nie będzie. Więc jak gdyby po części 

będzie to uzupełnianie tej strategii a nie wybieganie do przodu, ale zgodnie z 

sugestią Pana Radnego Miedzianowskiego pochylimy się nad tym i uzupełnimy 

tą strategię natomiast środki i chwili obecnej umowa jest zawarta z Centrum 

Promocji natomiast o tą kwotę zwiększymy budżet Centrum Promocji myślę, że 

w ogólnej kwocie tej strony informacyjnej ze względu na to, że i ogłoszenia na 

tej stronie będą się ukazywać z naszych jednostek, powinniśmy się zbliżyć do 

kwoty jaka była w zeszłym roku przeznaczona na ten cel. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać o złożony przeze mnie 

wniosek dotyczący dotacji dla straży, dla jednostek OSP w sumie na pomoc dla 

samorządów gminnych na realizację tego zadania. 

Starosta Krzysztof Figat: Ten wniosek jest na przeznaczenie środków dla 

jednostek straży, dokładnie tak on został sprecyzowany więc dla jednostek 

straży zabezpieczenia w środkach nie ma ponieważ, nie jest to zadanie powiatu 

natomiast planujemy poprzez pewne przesunięcia sprzętowe wspomóc jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych natomiast proszę Państwa no musimy się liczyć 

z tym, że tak naprawdę trudno na dzisiaj oszacować jakie środki będziemy 

zmuszeni zabezpieczyć na to żeby usprawnić pracę bloku operacyjnego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Znaczy on jest sformułowany na pomoc 

finansową samorządom gminnym, na zadanie polegające na zapobieganiu itd. 

Nie jest dla jednostek bezpośrednio bo to wiadomo, że nie jest zadanie powiatu 

bezpośrednio. Czyli krótko mówiąc nie będą one zabezpieczone w tej chwili                   

w budżecie. Dobrze, dziękuję bardzo i drugie pytanie jeśli Pan Przewodniczący 

pozwoli, bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie środków na schronisko. 

Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę się zgadzam z Panią Mecenas jeśli 

chodzi o zapisy tego, tej odpowiedzi aczkolwiek to nie jest odpowiedź do końca 

na moją prośbę i chciałbym prosić w takim układzie o również odpowiedź na 

piśmie gdzie jest paragraf w tym porozumieniu, który mówi o tym, że gmina 

Bielawy ma przygotować dane do SIO w 2012 roku no i na jakiej podstawie ona 

miałaby to dokonać a poza tym jeszcze odpowiedź jak Zarząd zamierza 

zrealizować zobowiązanie w formie właśnie podpisanego porozumienia na 

realizację zadania powiatu. Ale to już nie teraz, może być odpowiedź pisemna. 

Starosta Krzysztof Figat: Ale ja już odpowiadam, już teraz chce odpowiedzieć. 

No zapis jest stanem faktycznym taki jaki Pani Mecenas przedstawiła, natomiast 

po rozmowach w Ministerstwie Edukacji mamy pewne, powiem tak nieładnie 

zakusy na pewno środki dodatkowe, w których również uwzględnimy 

schronisko bo tak naprawdę to są mniejsze pieniądze na te schronisko niż ta cała 

dyskusja wokoło tych pieniędzy, więc no jest to mimo wszystko, że powiedzmy 

strona ta formalna i prawna mówi o tym, że trudno dopatrzyć się tutaj błędu. 

Zrobię wszystko żeby honorowo to schronisko te środki miało. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo dziękuję Zarządowi za to, że próbuje 

coś zrobić. Bardzo dziękuję. 

Radny Janusz  Michalak: Panie Starosto prowokuje Pan normalnie do dyskusji 

chociaż obiecałem sobie, że dzisiaj nic nie będę się odzywał. No mógłby Pan 
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chociaż powiedzieć, że chcemy zabezpieczyć środki na te fundusze norweskie, 

na te inne wnioski a Pan akurat strzela, strzelił Pan bo to nie była odpowiedź 

niewyważona pewnie w blok operacyjny i musi Pan na blok. Ja się pytam czy to 

znaczy, że może to być z winy użytkowników czyli pracowników szpitala ta 

awaria czy jakby to nie brzmiało? 

Starosta Krzysztof Figat: Nie to jest, to o czym ja mówię to jest kwestia taka, 

że uruchomienie tego żeby użytkownicy mogli normalnie z tego korzystać może 

być kosztowne. Natomiast dochodzenie tego od wykonawcy no będzie pewnie 

trwało to trochę dłużej. 

Radny Janusz Michalak: No tak ale jest coś takiego jak zabezpieczenie i jeżeli 

wykonawca nie wykonuje tego co powinien tom pisze się do niego pismo, że 

jeśli tego nie zrobi, przede wszystkim na początku, to wykorzystamy środki, 

które są na ten cel zabezpieczone bądź to w wekslu, bądź to w gotówce nie 

pamiętam. 

Starosta Krzysztof Figat: Odpowiem tak, tyle godzin ile my już spędziliśmy na 

tych rozmowach, prośbach i innych rzeczach to jest po prostu rzecz taka, że ja 

już się boję, no nie chciałbym, nie jest moim zamiarem wywołań dyskusji na ten 

temat. Ja bym chciał tylko żeby nie było uwag, nie było jakiegoś takiego 

strachu, że w którymś momencie to wszystko stanie. Natomiast no cóż ustawa o 

zamówieniach publicznych mówi, że jedynym kryterium to jest cena. No pewnie 

trafiła nam jak się trafiła. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo chciałbym z 

okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzyć Państwu w imieniu 

własnym, w imieniu Zarządu zdrowych, radosnych, ciepłych, rodzinnych świąt. 

Takich, których się nie zapomina. Co prawda pogoda powoduje, że zamiast 

jajek zastanawiamy się czy kupić karpia i choinkę ale ma to być już za dwa dni 

lepiej także może w lany poniedziałek będzie się można troszkę polać. Także 

zapomnijmy o wszystkich naszych kłopotach, o pracy, o nawet naszej pracy 

samorządowej. Spróbujmy razem z rodzina świętować, cieszyć się tym dobrem 

jakim jest ciepło najbliższych. Bądźmy razem, cieszmy się świętami i życzę 

przede wszystkim zdrowych, radosnych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. 

Radny Jacek Chudy: Dołączając się do życzeń Pana Przewodniczącego,                        

w imieniu klubu Porozumienie Łowickie chciałbym złożyć wszystkim Państwu 

serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego. 
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Ad. pkt. 15 

Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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