PROTOKÓŁ Nr XLIX/10
z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 31 marca 2010 roku
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 19
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2010 rok.
4. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt.1
Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając
Radnych i zaproszonych gości otworzył XLIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
W Sesji wzięło udział 19 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może
podejmować prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010
rok.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
przedstawił wniosek Zarządu
Powiatu Łowickiego o zwołanie Sesji RPŁ w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o
samorządzie powiatowym /Zał. Nr 2/.
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
Radny Michał, Śliwiński: Panie Przewodniczący, dziś jest Sesja, czy
zawiadomienia były wysyłane do Radnych, czy wraz z wnioskiem Zarządu
Powiatu dostał Pan projekty uchwał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Do ręki nie dostałem, mnie nie było
w poniedziałek w Starostwie.
Radny Michał Śliwiński: Bo wie Pan o tym, że…
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale czy to jest jakieś przesłuchanie,
tak?
Radny Michał Śliwiński: To, Panie Przewodniczący, zapraszam do
Regulaminu Pracy Rady Powiatu paragraf 7 dobrze? Wtedy nie będzie
przesłuchania, Pan sobie zajrzy w jakim trybie i kiedy powinniśmy dostać
materiały.
Radny Eugeniusz Bobrowski: Panie Przewodniczący, uważam że Pani
Skarbnik czy ktoś z Członków Zarządu przynajmniej cztery zdania powinien
powiedzieć, bo Komisja Budżetu i Finansów trochę zapoznała się z projektem
Uchwały ale pozostali Radni absolutnie nie. W chwili obecnej wypada, jeśli nie
daje się materiałów wcześniej to przynajmniej trochę wyjaśnić, bo w tej chwili
została odczytana uchwała.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska: W miesiącu marcu 2010 roku Zarząd
Powiatu Łowickiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału sieci usług
medycznych północno – wschodniej części Województwa Łódzkiego poprzez
przebudowę budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz
doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”. Został podpisany również
aneks do tej umowy 18 marca 2010 roku. W związku z podpisaniem przez
Zarząd tejże umowy korygujemy budżet powiatu w ten sposób że:
zabezpieczone środki do tej pory w budżecie 2 991 402, 42 zł rozpisujemy
zgodnie z klasyfikacją Ministra Finansów na odpowiednie paragrafy z
odpowiednimi końcówkami jak 08 i 09, te końcówki wskazują jaki jest udział
środków unijnych w tymże projekcie. Natomiast po stronie dochodów
wprowadzamy na podstawie tejże umowy kwotę 8 888 307, 37 zł. Zgodnie z
zawartą umowy uwalniamy środki własne, które zostały wydatkowane w 2009
roku na zakup tomografu, jest to kwota 1 800 879, 01 zł. Propozycja Zarządu
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Powiatu Łowickiego jest następująca aby z tej kwoty przeznaczyć: 240 000,00
zł na zwiększenie zadania „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego”, 132 627,00 zł jako zwrot wydatków z tytułu subwencji
oświatowej za rok 2009, oraz kwotę 413 308,00 zł przeznaczyć na trzy zadania
inwestycyjne na: drogę 2718E Płaskociń – Łaguszew – nakładka – 211 000,00
zł, drogę 2730E Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna – nakładka – 120 000,00
zł oraz trzecie zadanie inwestycyjne jest to droga 2749E odcinek Dąbkowice
Górne – Dąbkowice Dolne – nakładka na kwotę 82 308,00 zł. Uwalniając na
podstawie tej umowy środki również Zarząd Powiatu proponuje zarezerwować
kwotę na karetki w wysokości 756 012,00 zł w rezerwie i w rezerwie celowej w
tym samym rozdziale „Ochrona Zdrowia” kwotę 258 932,01 zł.
Radny Krzysztof Janicki: Tutaj Pani Skarbnik nam powiedziała, że 756 012,00
zł przeznaczamy na karetki i w rezerwie celowej 258 932,01 zł w służbie
zdrowia. Chciałbym się dowiedzieć konkretnie na co to będzie spożytkowane w
tej służbie zdrowia.
Wicestarosta Bolesław Heichman: Jest to kwota przeznaczona rzeczywiście w
zdrowiu przy tym naszym dużym projekcie, który wymaga jednak takiego
bezpieczeństwa. Po prostu jest ta kwota w rezerwie, to nie jest kwota, którą już
natychmiast przeznaczamy na wydanie, będą różne wydatki związane ze
sprawami przygotowania i między innymi będzie na to potrzebna jakaś kwota.
Taką ustaliliśmy na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łowickiego.
Radny Krzysztof Janicki: Panie Wicestarosto, ta kwota do całego projektu to
tak niczego się nie trzyma bo to jest kropla w morzy te 258 000,00 zł przy całym
wniosku 15 milionów, no ale jeśli Zarząd uważa, że tak trzeba. Myślałem, że
bardziej szczegółowo Pan to wyjaśni.
Wicestarosta Bolesław Heichman: Chciałbym przybliżyć ten projekt, w
tamtym projekcie mamy taką sytuację, że jedna z klatek schodowych nie jest
kosztem kwalifikowanym, w związku z tym muszą być na to pieniądze.
Radny Michał Śliwiński: Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
otrzymaliśmy informację, że przetargi na te inwestycje, na które dzisiaj
dokładamy pieniążki są już rozstrzygnięte. Ja bym chciał, nie wiem czy
możemy, żeby przedstawić mniej więcej które firmy w tych przetargach
wygrały.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Droga 2700E Janowice – przebudowa
przetarg wygrała firma DROBUD Strzyżów, droga 2710E Jeżewo, droga 2709E
Złaków Borowy – Kiernozia i droga 2717E wieś Skowroda wygrała firma
PRID…
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Radny Michał Śliwiński: Rozminęliśmy się, przepraszam, mówimy o tych
trzech inwestycjach, które dzisiaj podejmujemy.
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Tak, zgadza się, ale na te trzy nie było
rozstrzygnięć przetargów Tylko na jedną z tych trzech inwestycji był
rozstrzygnięty przetarg.
Radny Michał Śliwiński: Na którą?
Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka: Na Dąbkowice Górne – Dąbkowice Dolne
przetarg wygrała firma PRID na kwotę razem z nadzorem 301 307,00 zł.
Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja mam pytanie do Zarządu a mianowicie
chodzi o taką rzecz, że Zarząd proponuje by utworzyć rezerwę na karetki.
Nowych karetek zakupiono trzy, tak? I teraz czy nie za szybko, bo jeśli
otrzymaliśmy z Ministerstwa pieniądze to po co my tworzymy tą rezerwę.
Zgodnie z wytycznymi Zarząd Powiatu postępował i kupił karetki i jeśli tak to
proszę bardzo, czarny scenariusz, to najwyżej jedną karetkę oddamy
Ministerstwu a dwie niech zostaną, a jeśli utworzymy rezerwę to musimy
wszystko zwrócić. Czy tutaj, dzisiaj nie za szybko tworzymy na to rezerwę. Ja to
pytanie na Komisji Budżetu i Finansów zadałem i uważam, że nie powinniśmy
tworzyć tej rezerwy.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, po pierwsze nie
będziemy mogli zwrócić tych karetek Ministerstwo bo jest to nielogiczne i
niemożliwe pod względem prawnym. Przede wszystkim zabezpieczone te środki
są po to, o czym doskonale Państwo wiecie jeżeli nie zostanie zatrzymana ta
procedura konkursowa Funduszu bo ona trwa do połowy kwietnia, to będzie
podpisana umowa z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego. Z chwilą
podpisania z Wojewódzką Stacją obsługę przejmuje ona na terenie powiatu, a
więc automatycznie żeby pomniejszyć straty i koszta, które z tym się wiążą w
rozmowach z Panem Dyrektorem Tyką doszliśmy do porozumienia, jest taka
wspólna propozycja o wydzierżawieniu tych karetek dla Wojewódzkiej Stacji co
automatycznie pozwoliłoby pomniejszyć koszta, bo przynosiłoby to dodatkowy
dochód, pozwoliłoby tym ludziom funkcjonować nadal w tym systemie i
pozwoliłoby prawnie to dokonać, bo jeśli w tej chwili tego nie zrobimy, to
automatycznie będzie to niemożliwe. Zarazem jest to ten czas kiedy my musimy
automatycznie wyłożyć te środki, to nie jest za szybko, bo tak naprawdę to od
jutra, więc to jest ostatni dzwonek.
Radny Eugeniusz Bobrowski: Ja rozumiem, mi chodzi o taką rzecz, jeśli
powiat postępował prawidłowo i zakupił karetki to w tej chwili jeśli dojdzie do
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tego, że Łódź będzie świadczyła usługi, czy my musimy następnego dnia
Ministerstwu te pieniądze oddawać tak się śpieszymy tworząc rezerwę.
Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: My nie możemy tych karetek
przeznaczyć w ogóle na coś innego, więc tak naprawdę nie będziemy mogli
podpisywać żadnych umów na wynajem, pomijając już fakt czy te środki są czy
ich nie ma.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /nieobecni Radni: Paweł Bejda, Janusz Michalak/
za
- 17
przeciw
-1
wstrzymało się
-1
podjęli Uchwałę Nr XLIX/366/2010 RPŁ z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2010 rok /Zał. Nr 3/.
Ad pkt. 4
Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: jest okres Wielkiej Nocy, tygodnia w
którym rozpatrujemy mękę i śmierć Pana Naszego Chrystusa, w związku z tym
chciałbym złożyć Państwu Radnym i pracownikom Starostwa życzenia dobrych
i duchowych przeżyć tego Wielkiego Tygodnia i wielkiej radości ze
Zmartwywstania Pańskiego i tradycyjnego mokrego dyngusa, wszystkiego
dobrego dla Państwa i Państwa rodzin.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek
zamknął obrady XLIX Sesji RPŁ.

Protokołowała:
A. Drzewiecka
B. Prus-Miterka
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