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   PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 21 stycznia 2010 roku 

zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 19 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

5. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XLVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że w Sesji wzięło udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje.  

Ad pkt. 3 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                           

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2009 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że chciałby przeprosić za dezorganizację, ponieważ w dniu dzisiejszym, rano  
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Pan Tomasz Kurczak zorientowawszy się, że nie będzie w styczniu już Sesji,              

a do końca stycznia musi być przedstawione „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2009 

rok”, także włączyłem i ten punkt do porządku obrad. 

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak poinformował, że chciałby wyjaśnić, że to 

nie on się zorientował. Złożył to sprawozdanie na początku stycznia i miało to 

być rozpatrzone na Sesji RPŁ w styczniu. Otrzymałem informację, że na Sesji 

budżetowej nie mogło być to rozpatrzone dlatego jak dzisiaj otrzymaliśmy 

informację, że nie będzie więcej Sesji do końca stycznia to musieliśmy ten 

punkt wprowadzić. Według ustawy o samorządzie powiatowym sprawozdanie 

takie powinno być Radzie przedstawione do końca stycznia – dodał. Przedstawił  

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego za 2009 rok /Zał. Nr 2/. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński poinformował, że nie może tego zrozumieć, jest 

zapis, że w miesiącu styczniu 2010 zostanie przedłożony ten projekt programu. 

Gdzie ten projekt jest – zapytał.  

 

Kierownik ZK Tomasz Kurczak poinformował, że projekt oraz sprawozdanie 

w dniu 4 stycznia 2010 roku zostało przekazane do Biura Rady. Zgodnie                    

z ustaleniami z Biurem Rady miało być przedłożone sprawozdanie razem                    

z projektem. W związku z tym, że dzisiaj otrzymałem informację, że już więcej 

posiedzeń Rady Powiatu Łowickiego do końca stycznia nie będzie,                             

a sprawozdanie musi być przedłożone do końca stycznia to projekt programu 

będzie dopiero na następnej Sesji w lutym – dodał.  

 

Rozumiem, że przyjmujemy dzisiaj tylko sprawozdanie – zauważył Radny 

Zbigniew Kuczyński.  

Ad pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                      

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. Poinformowała, że zostało 

wprowadzone jedno nowe zadanie i w przypadku dwóch zadań ich wartość 

została zwiększona. Pierwsze zadanie dotyczy szpitala, są to wydatki 

inwestycyjne dotyczy to: „Wzmocnienia potencjału sieci usług medycznych 

północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę 

budynku szpitala ZOZ w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę 

medyczną.” Wprowadzamy do budżetu wkład własny do tego projektu                   
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w wysokości 2 991 402, 42 zł. Drugie zadanie, które jest w budżecie powiatu: 

„Zwiększenie skuteczności ratowania życia i zdrowia poprzez doposażenie 

Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse 

medyczne,” wartość tego zadania zwiększamy o 354 820,00 zł. Trzecie zadanie 

dotyczy „Budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa 

Łódzkiego”, zwiększamy wartość tego zadania o 11 419,00 zł – dodała. 

Stwierdziła, że razem będzie to kwota 3 357 641,42 zł. Propozycja Zarządu 

Powiatu Łowickiego jest taka aby te wydatki inwestycyjne zostały pokryte 

kredytem jaki jest zaplanowany w 2010 roku.  

 

Radny Krzysztof Janicki poinformował, że jest bardzo zadowolony, że                  

w końcu Pan Wicestarosta wykazał się choć jedną inicjatywą i wziął sobie 

konkretnych pomocników i jest wniosek na rozbudowę, polepszenie tego 

szpitala. Zapytał, na jaką kwotę łącznie jest ten wniosek. Wiadomo, że musimy 

się kredytować i bardzo dobrze jeśli ma to poprawić jakoś usług ale zauważmy, 

że nie tylko mury i nie tylko wyposażenie jeszcze trzeba pomyśleć, czy Pan 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu myśli o kadrze, o ściągnięciu konkretnej kadry do 

szpitala i uzupełnieniu jej tak aby pacjent w przyszłości był zadowolony. Ja 

myślę, że nad tym wnioskiem skoro Pan Wicestarosta tak powiedzmy, że dopiął 

tego że będą te pieniążki to i będzie dalej pilnował tego tak aby było to szybko           

i skutecznie wykonane.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że dobrze by było, żeby ta kadra, która 

w tej chwili pracuje służyła społeczeństwu właściwie, bo niektórzy naprawdę 

dużo pozostawiają do życzenia jeśli chodzi o pracę lekarza. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że nie jest powiedziane, że ta kadra ma 

pracować, jeżeli ta kadra nie daje jakiś wyników takich jakie powinny być może 

należałoby tą kadrę próbować zmienić. Myślę, że będziemy oczekiwać od Pana 

Dyrektora odpowiedzi na to, czy Pan Dyrektor podjął jakieś działania, żeby np.: 

mamy nowy tomograf i czy ten tomograf będzie należycie obsługiwany, czy 

będzie ktoś kto faktycznie będzie umiał te zdjęcia czytać i od razu można z nimi 

do radiologa czy jakiegoś. Czy Pan Dyrektor zabiegał, czy nie – zapytał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że w chwili 

obecnej ZOZ wozi jeszcze na badania CT, ale to już wozi sporadycznie. To 

kilka było przewozów w grudniu 2009 roku. Badania są wykonywane u nas                  

i badania są u nas opisywane, tym nie mniej ogłosiłem konkurs na 

teleradiologię. Odzew bym powiedział, przeszedł oczekiwania bo zgłosiło się             

6 bardzo poważnych firm, 3 najdroższe jakby zostały odrzucone, prowadzę                

w chwili obecnej rozmowy z 3 najtańszymi, ale nie czytajmy jako najgorszymi, 

bo chyba tak jakoś się złożyło, że akurat te najlepsze są najtańsze – dodał. 

Poinformował, że jedna firma jest ze Śląska, jedna z Warszawy i jedna z Łodzi. 
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Jestem już po rozmowie z firmą ze Śląska i z Warszawy, na poniedziałek jestem 

umówiony na rozmowę z firmą łódzką i którąś z tych firm będzie podpisana 

umowa na usługi teleradiologiczne, także opisy zdjęć nie będą się odbywały 

przez naszych lekarzy, też bo jest Doktor Dam z Kutna, który ma duże 

doświadczenie w opisywaniu CT chociaż na dużo prostszym aparacie                         

i rzeczywiście czasami mogą być problemy, że nasze badania są dużo bardziej 

dokładniejsze, dużo bardziej skomplikowane niż te na których do tej pory 

Doktor Dam pracował, tym, nie mniej jest to radiolog doświadczony i te opisy 

wykonuje. I tak jak mówię będziemy mięli wsparcie wśród najlepszych 

radiologów, bo to są  trzy bardzo poważne firmy, które się zgłosiły – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał kiedy można się spodziewać, że przyjdzie 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu i powie, faktycznie umowa została już podpisana i to 

działa tak jak powinno działać.  

 

To już działa, nie przesadzajmy, badania są robione tak jak powiedziałem, nie 

mamy zabezpieczenia dyżurowego i dosłownie kilka przypadków, kilku  

pacjentów było jeszcze w grudniu przewiezione, ci którzy musieli mieć 

naprawdę pilnie zrobione badania. Natomiast cała reszta miała robione. 

Techniczki, nawet jestem bardzo miło zaskoczony, bardzo szybko się nauczyły, 

robią. Natomiast na dyżurach nie są jeszcze robione badania z kontrastem, bo 

nie ma tego radiologa ale ten radiolog tak ja mówiłem będzie on-line i to 

badanie on-line cały czas prowadzić, tak szpitale pracują. Powiem tak, coraz 

więcej szpitali jest takich, gdzie nie ma nawet ćwierć radiologa, tak to już teraz 

działa – poinformował Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski.     

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że dlatego pytał kiedy będą 

sfinalizowane umowy.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski powtórzył, badania są 

wykonywane i CT pracuje całą parą, natomiast rozstrzygnięcie będzie, rozmowa 

w poniedziałek, gdzieś do środy podejmę decyzje, którąś z tych firm wyłonię. 

Firma, która wygra konkurs po swojej stronie ma koszty związane                              

z zainstalowaniem oprogramowania, komputera, to co jest im potrzebne żeby to 

na łączach chodziło, te firmy mówią różnie, mówią, że około trzech tygodni od 

chwili podpisania umowy, czyli w przyszłym tygodniu to można powiedzieć, że 

do końca lutego będzie teleradiologia chodziła – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 

że opieka medyczna w łowickim szpitalu pozostawia wiele do życzenia. Dzisiaj 

rysuje się już nowoczesny szpital jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi              

o budynek. W ciągu najbliższych dwóch lat będziemy mogli powiedzieć, że 

będzie to dosyć nowoczesna placówka. Jaki ma Pan plan co do tego, żeby 
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zmienić, przeorganizować działania lekarzy i personelu tak żeby pacjenci byli 

naprawdę z tego zadowoleni? Bo możemy doczekać się takiej sytuacji, że 

będziemy mieli bardzo nowoczesny samolot, tylko nie będzie nim kto 

wystartować.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że zgadza się. 

Natomiast należy sobie zdawać sprawę, że to nie pozwala tworzyć jakiś nowych 

oddziałów specjalistycznych typu kardiochirurgia naczyń. Oddziały są takie 

jakie są. Co do podejścia personelu do pracy to się cały czas zmienia, to pewien 

proces, który się zmienia. Pewne ruchy są wykonywane, powiedzmy z jakimiś 

rozmowami dyscyplinującymi, notatkami służbowymi, które się pojawiły. 

Proszę Państwa to naprawdę muszą być ruchy powolne, też nie jest tak, że ja 

nagle zwolnię pięciu lekarzy a Państwo mnie zapytacie: „no tak zwolnił Pan bo 

byli źli i oddział stoi pusty i nie ma specjalistów do pracy”, to też nie tak, ruchy 

się odbywają, ale do wszystkiego trzeba podchodzić ze zdrowym rozsądkiem, 

myślę że personel coraz więcej rozumie, to że wniosek przeszedł, że jest 

wsparcie, to też powoduje, że pracownicy widzą, że coś się dzieje, zmieniają 

swoją mentalność, zaczynają wierzyć, że w tym szpitalu jest coraz lepiej. Ja już 

to czuję i myślę, że Państwo pomału też to zauważycie – dodał.  

 

Myślę, że bardziej bym poszedł w kierunku nie zwalniania a może zatrudnienia 

kogoś kto reszcie pokazałby, że to wcale nie jest tak, że jest się tutaj 

nietykalnym i najlepszym, potrzeba jest trochę konkurencji. Ja bym chyba 

poszedł w kierunku szukania nowej krwi, wprowadzania nowej krwi                            

i zwalniania. Tak czy inaczej, raczej w tym kierunku – dodał Radny Krzysztof 

Figat.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski nadmienił, iż to idzie w tym 

kierunku, ponieważ, tych twarzy może nie ma tak dużo. Przypomnę mamy 

nowego ortopedę, mamy nowego chirurga z II stopniem specjalizacji, na 

poradnię chirurgiczną było bardzo dużo skarg pacjentów, tam nie było dobrze. 

Jest dwa dni w tygodniu nowy chirurg bardzo doświadczony, także tam jest już 

lepiej. Pojawiły się nowe twarze na dyżurach. Natomiast też pamiętajmy, że to 

też nie jest tak, powiedzmy, że jest pięciu pediatrów i ja przyjmę dwóch 

kolejnych skoro ani oddział taki duży ani kontrakt taki duży, że to ma być ośmiu 

lekarzy – dodał. Zapytał do którego oddziału są największe zastrzeżenia. 

 

Radny Krzysztof Figat stwierdził, że oddział wewnętrzny. Ja rozumiem, że 

tam jest największa rotacja pacjentów, ale słyszy się jednak o oddziale 

wewnętrznym, że pozostawia wiele do życzenia. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że oddział 

wewnętrzny to jest nadal pomimo naszej radości z wniosku, który przeszedł, to 



 6 

jest nadal nasz największy problem. Oddział wewnętrzny jest oddziałem 

stanowczo za małym i tam rzeczywiście rotacja jest bardzo duża i ona musi być. 

To może zabrzmi trochę brutalnie, ale musi być dosyć duża rotacja pacjentów, 

żeby były miejsca dla następnych. Natomiast jeżeli chodzi o skargi pacjentów, 

to powiem tak, akurat do mnie osobiście, może to inaczej Państwo odbieracie, 

do mnie osobiście akurat na oddział wewnętrzny, w ogóle, może powiem 

inaczej, do mnie rzadko przychodzą pacjenci ze skargami – dodał. 

Poinformował, że opinia o służbie zdrowia w całej Polsce, w całym świecie jest 

zła, natomiast proszę mi wierzyć, tak żeby pacjenci przyszli ze skargą to jest 

wyjątkowo, to jest sporadycznie. To się zdarzało do poradni chirurgicznej, 

czasami gdzieś na oddział, ale to jest tak, że tych skarg obiektywnie mówiąc 

powinno być więcej, ale do mnie te skargi nie docierają i jeżeli już, to bym 

powiedział, że nie koniecznie w stosunku do oddziału wewnętrznego.  

 

Panie Dyrektorze, ja się nie dziwię, że do Pana te skargi nie docierają, bo póki 

co tak to jeszcze funkcjonuje, że jest obawa, że nie wiadomo w którym 

momencie tam ktoś trafi, więc te skargi, proszę wierzyć mi, trafiają do nas, bo 

jest to tak bardziej anonimowo i dlatego to my przekazujemy te skargi, te 

informacje – dodał Radny Krzysztof Figat. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że 

przypuszcza, że najwięcej skarg, bo jest to taki zawsze krytyczny moment, to 

Izba Przyjęć, tam gdzie pacjent po raz pierwszy wchodzi, ale mówiliśmy też o 

kadrze zewnętrznej. W Izbie Przyjęć jest sporo kadry zewnętrznej, dyżurującej            

i może przykro jest to powiedzieć, ale nasz personel, nasze pielęgniarki mówią, 

że odkąd dyżurują lekarze zewnętrzni to jest zupełnie inna praca. To 

rzeczywiście się z Paniami zgadzam i to sygnał od personelu, że z naszymi 

lekarzami pracowało się dużo ciężej niż z lekarzami zewnętrznymi – dodał.   

 

Teraz ja chciałbym się włączyć do dyskusji, bo byłem na Izbie Przyjęć nie ze 

sobą ale z osobą mi bliską w grudniu – poinformował Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek. Mam pytanie czy tam konieczny jest ten telewizor, bo nie 

wiem czy on nie rozprasza tych pań które tam pracują - zapytał.   

 

No jest to do rozważenia rzeczywiście z tym, że musimy jakby troszkę  wziąć 

pod uwagę  że Izba Przyjęć to co teraz tutaj pan Przewodniczący powiedział jest 

parawanem odgrodzona od kącika socjalnego powiedzmy. Nie no jest to temat 

do zastanowienia się, natomiast nie wiem co odpowiedzieć bo z drugiej strony 

jeżeli rzeczywiście  jest to moment że nie ma pacjentów, bo tak jak mówię, 

mimo to jest to jedność parawanem rozdzielona, ale przemyślę to  bo może 

rzeczywiście – nadmienił Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski. 
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Nie bo to tak wizerunkowo wygląda kiedy wchodzi pacjent który mało nie 

zemdleje a tutaj, prawda – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

To znaczy to jest za parawanem żebyśmy się tu dobrze zrozumieli to nie jest             

w samej Izie Przyjęć tylko kącik socjalny, ale rzeczywiście przemyślę sprawę – 

stwierdził  Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że on by podzielał uwagi 

Radnych, może telewizor telewizorem, ale gdyby te Panie na Izbie Przyjęć były 

milsze. Po prostu są w niektórych momentach wulgarne i to jest takie, pacjenci 

się bardzo głupio czują i odbierają to w ten sposób, jakby pacjent był traktowany 

tak „sio” – dodał.  

 

Po macoszemu – dodał  Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Troszkę milsza obsługa, bo tyle co powiat pakuje pieniędzy w ten szpital, to tym 

pacjentom, są to podatki tych ludzi i należy się naprawdę miła obsługa – dodał 

Radny Waldemar Wojciechowski. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski nadmienił, iż na pewno 

zmiana mentalności to jest proces bardzo długi. Teraz mamy nocną pomoc. Już 

ruszyła w tym drugim budynku, także jest już ten strumień pacjentów 

rozdzielony, myślę że to też ma wpływ na jakość, bo to nie ten cały tłok                    

w jednym miejscu, ale przyjmuję uwagi, będę w sprawie Izby Przyjęć                                 

z personelem rozmawiał – dodał.  

 

Panie Dyrektorze, cieszę się, że się porozumieliśmy w tym temacie i myślę, że 

odczuwa Pan ciężar tej decyzji, którą dziś podejmiemy, że są ogromne środki 

przekazywane na szpital i tak naprawdę jest to też pewne zobowiązanie z Pana 

strony, żeby faktycznie to co jest przekazane z Powiatu, żeby faktycznie zostało 

wykorzystane jak najlepiej i żeby wizerunek łowickiego szpitala się zmienił – 

stwierdził Radny Michał Śliwiński. Poinformował, że miał możliwość bycia 

trochę w tym szpitalu i jeżdżąc też po innych szpitalach, to jest takie wrażenie 

że w łowickim szpitalu to kto pierwszy stanie to ten „opiernicza”, tak powiem 

nieładnie. Najczęściej można dostać ochrzan najpierw od salowej, która rano 

przyjdzie zetrzeć podłogę, potem od pielęgniarki, a na końcu jak trafi się lekarz, 

który ma zły humor dzisiaj to też jeszcze ochrzani.  

 

Ja myślę, że to są takie problemy ludzkie, których Pan Dyrektor nie jest w stanie 

rozwiązać, może to jest tak, że te skargi nie wpływają, ale my wszyscy je 

słyszymy i przekazujemy – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 
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Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że nie odpowiedział jeszcze 

Radnemu Panu Krzysztofowi Janickiemu. Żeby była jasność cały projekt to jest 

15 290 914,45 zł jeżeli chodzi o dotację z Unii Europejskiej to jest 

10 944 370,29 zł. Należy tutaj zaznaczyć, że podzielono tutaj 32 000 000,00 zł, 

myśmy znaleźli się w piątce, która dostała najwięcej pieniędzy na szpital, za 

nami jest Wieluń dziesięć z groszem a potem naprawdę spora przerwa i pięć 

milionów z groszem dostały Skierniewice, a pozostała kwota to już naprawdę 

mała.   

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, kiedy te 15 milionów ma być zrealizowane, 

wydane z tą inwestycją.  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że harmonogram jest do 

przyszłego roku do trzeciego kwartału. 

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż do trzeciego kwartału fizycznie trzeba 

to zrealizować a rozliczenie jest do końca przyszłego roku. Z tym że w tym roku 

jest 10 900 000,00 zł, czyli 2/3 inwestycji będzie w tym roku.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, kto będzie pełnił nadzór, kto będzie trzymał 

pieczę nad tymi wydatkami, Zarząd Powiatu Łowickiego, czy może Pan 

Dyrektor. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jest to wniosek składany przez 

powiat i będzie powołana do tego grupa taka pewnie trzy osobowa zarządzająca 

tym projektem.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że chciałaby na ręce Dyrektora ZOZ             

w Łowiczu złożyć podziękowania dla ortopedy, ponieważ bardzo dużo 

pacjentów. dzwoni do niej jako do Przewodniczącej Społecznej Rady ZOZ. Pan 

Doktór jest miły od godziny 8.00 do samego końca, jest naprawdę sympatyczny, 

obsługuje właściwie ludzi, podchodzi po ludzku – dodała. Nadmieniła, iż 

również dużo ludzi zgłasza uwagi na jednego z Panów chirurgów, że jest bardzo 

niegrzeczny, że w stosunku do pacjentów jest wręcz, no zachowanie jego jest 

karygodne. A jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, to dobrze że zmieniono 

ordynatora, bo po zmianie ordynatora pacjenci zauważają, że jest coraz lepiej, 

nawet do tego stopnia, że rodzinie zgłaszano, że „można już zabrać tego 

pacjenta, on już nie potrzebuje pomocy”, dla mnie powiedzenie czegoś takiego 

rodzinie to jest po prostu szok. Także myślę, że zmiana ordynatora 

spowodowała, że na tym oddziale wewnętrznym jest lepiej, i ze podobnych 

sytuacji na pewno więcej nie będzie, które miały miejsce przed zmianą 

ordynatora – dodała.  
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Myślimy, że ten Pan ortopeda przed 8.00 też jest miły – zauważył 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że chciałby też złożyć 

podziękowania dla Pana Doktora Skonecznego, pacjenci uważają, że jest miły, 

serdeczny, od rana do wieczora. Ludzi trzeba chwalić, a wymieniać tych, którzy 

są nie mili i nie grzeczni – dodał.  

 

A może by tak jednym ze składników wynagrodzenia było zachowanie, bądź 

uśmiech – zaproponował Radny Krzysztof Figat. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek stwierdził, że to jest pewnie nie 

możliwe. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że jak 

wiadomo w ZOZ funkcjonują nagrody wprowadzone w ubiegłym roku. 

Głównym kryterium podziału, a właściwie jedynym, jeśli chodzi o pracowników 

to jest jednak efektywność ekonomiczna. Potem to idzie do ordynatorów, ja 

oceniam też biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, ale powiedzmy także 

inne sprawy. Natomiast wyobrażałem sobie, że ordynatorzy będą bardziej z tego 

narzędzia korzystać, to znaczy, że będą te nagrody różnicować na zasadzie, że 

ktoś pracuje lepiej, a ktoś jest, żeby użyć takiego słowa, ordynarny czy jakiś do 

pacjentów. Powiem tak nie bardzo to działa, już na tym szczeblu niższym to 

znaczy, większość ordynatorów chociaż nie wszyscy, trochę podchodzi tak na 

zasadzie „dam po równo to nie będę miał problemu”, niedobrze bo to jest 

narzędzie którym można by wprowadzać chociażby np.: lepsze podejście, ale to 

jest nowość, nagrody to jest nowość od pół roku na dobrą sprawę i myślę, że 

zróżnicowania zaczną się pojawiać. Chciałbym podziękować Państwu, którzy 

jednak zauważyli ten personel chwalony, no tak się akurat złożyło, że ortopeda 

jest przyjezdny, to się komunikuje z tym co wcześniej mówiliśmy o oddziale 

wewnętrznym – dodał. Poinformował, że to co było mówione złego o oddziale 

wewnętrznym, to było po głosie troszkę poprzednich czasów, bo tak jak mówił 

oddział na 50 łóżek i tak naprawdę pęka w szwach i przydało by się jeszcze, 

natomiast dodajmy, że nie tak dawno było 50 łóżek i było obłożonych 

dwadzieścia tylko kilka i to szło bardzo długie lata, połowa oddziału stała cały 

czas pusta a jakie było zapotrzebowanie to wiemy, to się zmieniło rzeczywiście 

obłożenie jest cały czas na full to się zmieniło razem z kierownictwem oddziału. 

 

Ja mam taką prośbę, ponieważ debata nad szpitalem nie jest przedmiotem naszej 

Sesji, ale oczywiście rozmawiamy, ale bym prosił, że jeżeli zdecydujemy się już 

na rozmowę, to żeby słuchać – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że poprosił, by Dyrektor ZOZ                  

w Łowiczu powiedział dwa słowa, oczywiście nie zdradzając handlowych 

informacji, o konkursie na ratownictwo co się udało zrobić a co nie, głównie             

o personel chodzi bo ten jest najwyżej punktowany.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że głównym 

kryterium, które będzie, przynajmniej tak jest według zarządzenia, głównie ten 

konkurs można wygrać na zasadzie im w większym stopniu dyżury będą pełnić 

w karetkach lekarzy ze specjalizacją ratownictwa medycznego. Tych lekarzy 

jest bardzo mało na rynku, Pan Starosta był ze mną na zebraniu przed 

konkursowym. Dyrektor Kasprzyk ten temat poruszał oznajmiając, że będzie to 

kontrolowane, że np.: że ktoś poda, że w 10% obsadzi dyżury w karetkach przez 

lekarzy ze specjalizacją z ratownictwa medycznego i wygra konkurs a potem 

tego by nie zrealizował, to te umowy będą zrywane. Tych lekarzy jest bardzo 

mało na rynku, cenią się teraz niesamowicie, tym niemniej my świadomie 

pójdziemy tą ścieżką, wejdziemy w koszty, będziemy się starali tych lekarzy 

wykazać do konkursu, bo to jest najlepiej oceniane. W tamtym roku, jeszcze            

w poprzednim konkursie bardzo dużo można było wygrać ceną, 30% wagi to 

była cena i tak wygrał Falc w Poddębicach, że bardzo zszedł z ceny i wygrał 

konkurs. W tym roku jest tam właściwie do 5%, ale jest właściwie nie istotnym 

elementem w ocenie konkursowej – dodał. Nadmienił, iż jeśli chodzi o terminy 

to do 26 stycznia jest składanie ofert, 28 stycznia są oferty otwierane i potem 

jest miesiąc czasu, bo do 26 lutego kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. 

Organizator oznajmiał już parę razy, że wszystkie punkty dokładnie skontroluje, 

co do, czy ten sprzęt wykazywany czy on jest, czy wszystko jest tak jak jest 

wykazywane w ofercie. Państwo wiecie karetki będą, sprzęt pewien drobny, 

którego brakowało, jesteśmy na etapie dokupienia w tej chwili, będziemy dobrze 

przygotowani do konkursu, natomiast konkurenta mamy bardzo poważnego, jest 

to jedna z największych firm w tej branży w Polsce, także konkurent jest bardzo 

duży, poważny liczący się na rynku także zobaczymy – dodał.  

 

Panie Dyrektorze rozmawialiśmy wcześniej o tym, myślę że sytuacja taka, kto 

wygra ten konkurs to będzie świadczył ratownictwo przez następne lata, także 

dla nas jest to bardzo ważne i myślę, że musimy dołożyć, a szczególnie Pan, 

wszelkich starań żeby ten konkurs wygrać – dodał Radny Krzysztof Figat. 

Poinformował, że chciałby powrócić do poprzedniej wypowiedzi, że 

ordynatorzy nie bardzo korzystają z narzędzia jakim są nagrody. Panie 

Dyrektorze, może tak żartobliwie, może powinni spróbować zamontować takie 

skrzynki przed wejściem i może na podstawie tego zrobić te premie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski nadmienił, iż takie skrzynki 

już kiedyś były i one w ogóle nie zdały egzaminu, może dlatego, że nie miały 
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żadnego przełożenia. To takich skrzynek pewno by się 90% jeżeli nie 100% to 

by były anonimy do tego też trzeba podchodzić… 

 

Radny Krzysztof Figat zapytał czy na psychikę to by trochę zadziałało.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że jeden pacjent nie boi się napisać 

skargę, a drugi się zastanawiania.  

 

Proponuję nagłośnienie i magnetofon – dodał Radny Krzysztof Figat.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski nadmienił, iż jest to w każdym 

razie do rozważenia. Jest trochę prostsze narzędzie, które z wielu powodów                

o którym bardzo poważnie myśli, to założenie jednak jakiś kamer, bo 

pamiętajmy również o drugiej stronie, ja się zgadzam, że podejście personelu 

jest nie zawsze takie jakie powinno być, ale i czasem podejście pacjentów często 

tych na kilku tam gazach jest agresywne bardzo i myślę o założeniu kamer.                

Z jednej strony to by dyscyplinowało personel a z drugiej strony to by 

dyscyplinowało trochę pacjentów tych awanturujących się i jak najbardziej                 

o tym myślę – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że Starosta Janusz Michalak 

wspominał o osobie nadzorującej projekt. Zapytał, czy to będzie jedna osoba, 

czy to będzie jakiś zespół. Dla mnie to jest w pewnym sensie, jeżeli 

przekazujemy jakieś środki dla szpitala, jeżeli coś dostaję to bardziej czuję się 

zobowiązany też za to odpowiadam. Ja tutaj ukłon w kierunku Pana Dyrektora – 

dodał. Poinformował, że na poprzedniej Sesji RPŁ rozmawiano na temat 

nagród. Zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu dostał nagrodę i w jakiej 

wysokości.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Pan Dyrektor szpitala otrzymał 

nagrodę na wniosek Rady Społecznej przy ZOZ w Łowiczu. Zarząd Powiatu 

Łowickiego przyznał nagrodę w proponowanej wysokości tj. 10 000,00 zł. To 

jest pierwsza nagroda dla Pana Dyrektora, formalnie jest to nagroda za rok 

ubiegły a tak naprawdę Pan Dyrektor pracuje dwa i pół roku – dodał. 

Poinformował, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to w projekcie jest zapisane 

trzy czy cztery osoby, to będzie zespół na pewno bo to musi być ktoś kto zna się 

na budowlance, ktoś kto zna się na tych urządzeniach medycznych i na 

zamówieniach publicznych. Myśleliśmy, żeby rozpisać konkurs na taką firmę, 

która by nadzorowała, ale to muszą być pracownicy starostwa, chodź mogą być 

w formie np. umowy zlecenia, bo są to pieniądze przewidziane już w tym 

projekcie – dodał. Nadmienił, iż ta Sesja jest dzisiaj, bo powiat otrzymał zgodę 

na zawarcie umowy na karetki bez ostatecznego rozstrzygnięcia, dlatego jest 
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możliwe podpisanie umowy. Umówieni jesteśmy na jutro rano i wpisanie już 

tych nowych karetek do wniosku na konkurs na ratownictwo. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował ku woli wyjaśnienia. My będziemy 

startować z pozycji przedłużenia kontraktu na ratownictwo – dodał.  

 

Niestety nie, każdy konkurs jest samodzielnym konkursem i to, że się 

świadczyło tą usługę jest nijak punktowane – dodał Dyrektor ZOZ w Łowiczu 

Andrzej Grabowski.   

 

Do tej pory kontrakt mieliśmy my jako ZOZ, a nie jako Stacja, zdaję sobie 

sprawę z tego, że nie jest to punktowane, że tą usługę się świadczyło do tej pory, 

ale dla nas to będzie kontynuacja  – dodał Radny Krzysztof Figat. 

 

Dla nas to będzie kontynuacja – stwierdził Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej 

Grabowski.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

  

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

nieobecni: Zofia Rogowska-Tylman, Eugeniusz Bobrowski/: 

za:   -19 

przeciw:  -0 

wstrzymało się: -0 

podjęli Uchwałę XLVI/338/2010  RPŁ z 21 styczniu 2010 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2010 rok /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że w między czasie Przewodnicząca 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli chciała przekazać pozdrowienia dla całej Rady Powiatu Łowickiej, 

wraca ale nie dojedzie.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że odchodzi Komendant Powiatowy 

Policji w Łowiczu. Zostałem poproszony o opinię w tej sprawie i wyraziłem 

pozytywną opinię. Jutro najprawdopodobniej będzie pożegnanie Pana 

Inspektora Zygmunta Galanta – dodał.  

 

Wszystkiego najlepszego Babciom i Dziadkom – dodał Radny Zbigniew 

Kuczyński.  
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Ad pkt.5 

 

Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XLVI Sesji RPŁ. 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 

 


