
P R O T O K Ó Ł   Nr XXX/05 

 

z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniach 29 – 30 czerwca 2005 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie obrad XXX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

7. Podsumowanie roku szkolnego 2004/2005 w placówkach oświatowych                             

i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów 

bieżących  i inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w 

Powiecie Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za                        

I półrocze  2005 roku. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto Łowicz, 

2) sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Łowickiego, 

3) sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego, 

4) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

 

 



5) zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                           

20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia  2003 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 

czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowaneg, 

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2004 rok, 

7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2004 

rok, 

8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz pokrycia 

powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

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

12. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

      

          

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

 

Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

 



 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica zawnioskował o: 

 

 - zdjęcie z porządku obrad XXX Sesji RPŁ w punkcie 10 podpunktu 3 – Podjęcie  

   uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej  

   własność Powiatu Łowickiego, 

 

- wprowadzenie do porządku obrad XXX Sesji RPŁ w punkcie 10 podpunktu –  

Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu  

Łowickiego  na 2005 rok, 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jan Markus, Andrzej Pełka/: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

przyjęli porządek obrad XXX Sesji RPŁ po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie obrad XXX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

7. Podsumowanie roku szkolnego 2004/2005 w placówkach oświatowych                             

i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów 

bieżących  i inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

8. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za                        

I półrocze  2005 roku. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto Łowicz, 



2) sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Łowickiego, 

3) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego, 

4) zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                           

20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia  2003 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 

czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2004 rok, 

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2004 

rok, 

7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz pokrycia 

powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

8) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

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

12. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia w 

głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych nieobecni: Jan 

Markus, Andrzej Pełka/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 



Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Sekretarz  Powiatu Józef Mucha poinformował, że od 24 lutego 1999 roku 

Powiat Łowicki przystąpił do Związku Powiatów Polskich. Od tego czasu naszym 

delegatem w ZPP jest Starosta Łowicki Cezary Dzierżek. Nadmienił, iż Starosta 

Łowicki  jest on członkiem Komisji  Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 

Regionalnej oraz Środowiska, Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa. 

Poinformował, że   Zarząd ZPP wystąpił z wnioskiem  do Prezydenta RP o 

odznaczenie Pana Cezarego Dzierżka Złotym Krzyżem Zasługi.  W dniu 4 maja 

2005 roku zostało to odznaczenie przyznane – dodał. Nadmienił , iż w imieniu 

Prezydenta RP odznaczenia tego dokonuje Wojewoda lub osoba z jego 

upoważnienia.  

 

W imieniu Prezydenta RP mam przyjemność  odznaczyć Pana Cezarego Dzierżka  

Złotym Krzyżem Zasługi – poinformował Pan Gabriel Szkudlarek Dyrektor 

Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie w Łodzi. Dokonano odznaczenia.  

W imieniu Wojewody Łódzkiego i swoim własnym chciałbym złożyć gratulacje  z 

okazji przyznania tego wysokiego odznaczenia państwowego. Nadmienił, iż Pan 

Cezary Dzierżek ma duże zasługi w działaniach na polu samorządu gminnego i 

powiatowego. Bardzo aktywnie także włączył się w tworzenie Związku Powiatów 

Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- dodał.  

 

Starosta Cezary Dzierżek  bardzo serdecznie podziękował za otrzymane 

odznaczenie oraz  za opinie jaka otrzymał do tego odznaczenia ze szczebla 

wojewódzkiego. Wyróżnienie to traktuje jako duży kredyt zaufania wobec mojej 

osoby. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak  

 

 

 

Ad. pkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami.  

 

 

 

 



Ad. pkt 7 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2004/2005 w placówkach oświatowych                             

i wychowawczych działających na terenie powiatu. Plan remontów bieżących  

i inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

 

Dyrektor  Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła 

„Informacje o szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki- stan na czerwiec 2005 roku” /Zał. Nr ../ 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret bardzo serdecznie 

podziękował w imieniu własnym i osób wyróżnionych za otrzymane listy 

gratulacyjne, dyplomy. Podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu Łowickiego za 

współpracę w minionym roku szkolnym 2004/2005.     

 

Ad. pkt 8  

 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda przedstawił i omówił Informacje 

PZD w Łowiczu o stanie dróg i mostów oraz inwestycji, remontów i prac z 

zakresu bieżącego utrzymania  do 20 czerwca 2005 roku” /Zał. Nr ../. 

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda odpowiadając na pytanie Radnego 

Mariana Boczka poinformował, że zadania inwestycyjne na drogach realizowane 

są w następujących gminach :  

- droga nr 2713 - Wszeliwy - Wejsce- Błędów - Łowicz  znajduje się na terenie 

gminy Kiernozia; 

- droga nr 2728 Łyszkowice – Bełchów - znajduje się na terenie gminy 

Łyszkowice, 

- droga nr 2717 Jeziorko – Kocierzew- Różyce- Złaków Koscielny – Zduny 

Kościelne – Sobota – Przezwiska - znajduje się na terenie gmin Chąśno, Zduny 

- droga  nr 2707 Luszyn – Kiernozia – Wejsce- Kocierzew- Łowicz znajduje się 

na terenie gminy Bielawy 

- droga nr 2740 Brzozów – Gosławiece znajduje się na terenie gminy Bielawy 

- droga nr 2745 Domaniewice – Skaratki znajduje się na terenie gminy 

Domaniewice 

- droga nr 2749 – Maurzyce – Pilaszków – Grudze – Zakulin - znajduje się na 

terenie gminy Łowicz 



- remont mostu w Kompinie – gmina Nieborów  

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż analizując wykaz zadań  inwestycyjnych 

jako mieszkaniec gminy Nieborów nie jest nim usatysfakcjonowany. Stan dróg w 

tej gminie nie odbiega od innych dróg w innych gminach Powiatu Łowickiego, 

żałuję że drogi gminy Nieborów nie były brane pod uwagę  – dodał. Nadmienił, iż 

jego zdaniem może zabraknąć środków finansowych na remonty dróg. Niektóre z 

nich nie wymagają nakładki tylko grysu i dobrego zabezpieczenia przed 

zniszczeniami – dodał. Stwierdził, iż należy się zastanowić czy trzeba iść w 

kierunku zmniejszenia zadłużenia, czy kierować środki finansowe na inwestycje 

drogowe. Zastanówmy się jak znaleźć środki finansowe na zabezpieczenie dróg, na 

ich bieżące utrzymanie  – dodał.  

 

Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda  odpowiadając na pytanie Radnego 

Bolesława Kowalskiego poinformował, że środki finansowe w wysokości 400 

000,00 zł jakie powiat łowicki otrzymał są przeznaczone na kontynuacje zadań 

inwestycyjnych które zostały rozpoczęte przed 1999 rokiem.  

 

Radny Marian Boczek stwierdził, iż planując inwestycje  na drogach należy brać 

pod uwagę ich obciążenie przejazdów. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska kilka razy w roku dokonuje przeglądu 

stanu dróg na terenie powiatu łowickiego. Nadmienił, iż ostatnia zima bardzo 

negatywnie wpłynęła na stan dróg.  

 

Ad. pkt 9 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łowickiego za                        

I półrocze  2005 roku. 

 

Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów Julian Nowak przedstawił i 

omówił Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 

2005 roku / Zał. Nr .../. 

 

Przewodniczący komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli Wiesław Adach  przedstawił i omówił Sprawozdanie 

z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa za I półrocze 2005 roku / Zał. Nr .../. 

 



Dyrektor PZD Andrzej Stajuda odpowiadając na pytanie Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego  poinformował, że skrzyżowanie na drodze Krajowej                   

Nr 2 w miejscowości Kompina będzie prawdopodobnie przebudowane w 2006 

roku. To zadanie leży w Kompetencji GDDK i jest opracowana dokumentacja na tą 

inwestycje – dodał.  

 

Wiceprzewodnicząca komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży 

i Promocji Jolanta Kępka przedstawiła i omówiła Sprawozdanie z działalności 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji za I półrocze 

2005 roku / Zał. Nr .../. Nadmienił, iż  Członków Komisji nie przekonuje opinia 

dotycząca łamania art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych. Na jednym                 

z najbliższych posiedzeń Komisja rewizyjna powróci do tego tematu Panie Starosto 

– dodał.  

 

Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski przedstawił i omówił Sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  za I półrocze 2005 roku / Zał. Nr .../. 

 

  

Ad. pkt 10  

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:  

 

1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto Łowicz, 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz. 

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 1   



podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz               

/ Zał. Nr../  

 

2) sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Łowickiego, 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego 

własność Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski/: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 0   

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie sprzedaży 

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego / Zał. Nr../  

 

3) sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego, 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, 

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Opinia Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski, Wiesław Adach /: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 0   



podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego/ Zał. Nr../  

 

 

4) zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                           

20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia  2003 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 

czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

29 stycznia  2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

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

– pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski, Wiesław Adach, Jolanta Frątczak /: 

za    - 16 

przeciw   - 1 

wstrzymał się   - 0   

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 

roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą 

Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia  2003 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 

2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /Zał. Nr../ . 



5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej  w Łowiczu za 2004 rok, 

 

Dyrektor PBP w Łowiczu Renata Frączek przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej  w Łowiczu za 2004 rok. 

 

Opinia komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 16 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski, Wiesław Adach, Michał Śliwiński, Jolanta 

Frątczak /: 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 0   

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  w 

Łowiczu za 2004 rok, / Zał. Nr../  

 

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2004 

rok, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w 

Łowiczu za 2004 rok, 

 

Opinia komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski, Wiesław Adach, Michał Śliwiński, Jolanta 

Frątczak, Waldemar Wojciechowski /: 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 0   

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2004 rok / Zał. 

Nr../  

 

7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz pokrycia 

powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 



Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński przedstawił i omówił projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok 

oraz pokrycia powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał jakie zostały przyjęte przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia kryteria przy podpisywaniu kontraktów. 

 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski 

poinformował, że stanowiska Dyrektora Delegatury  NFZ w Skierniewicach 

piastuje od tygodnia czasu. Nadmienił, iż co kwartał istnieje możliwość 

przesunięcia środków finansowych w kontrakcie na inne zadania. Rok ma się 

zamknąć kwota na jaką został podpisany kontrakt – dodał.  
 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy Powiat Łowicki ma możliwość 

pozyskania dodatkowych środków finansowych z NFZ.  
 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski  
poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć czy powiat łowicki 

otrzyma jakieś dodatkowe środki finansowe na ochronę zdrowia.  

 

Zastępca Dyrektora  ds. Lecznictwa w ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak   
poinformował, że szpitale wojewódzkie wypowiedziały kontrakty NFZ. Planują 

również wykonać to szpitale powiatowe i uniwersyteckie– dodał.  Poinformował, 

że zostały odebrane nielimitowane usługi położnicze i noworodkowe. Obiecany 

wyższy o 8% kontrakt na I kwartał 2004 roku taki nie był – dodał. Zapytał, co 

będzie kiedy szpitale zaprzestaną świadczyć usługi zdrowotne bo nie będą miały na 

nie środków finansowych.  

 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski 

poinformował, że NFZ na rozwiązanie sprawy dotyczącej wypowiedzenia 

kontraktów przez szpitale ma okres 3 miesięcy. Nadmienił, iż szpital łowicki 

wywalczył dobry kontrakt.  

 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski 

odpowiadając na pytanie Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego poinformował, że 

na chwilę obecną NFZ nie posiada żadnych środków finansowych. Musimy czekać 

na decyzje centralne – dodał.  

 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski  
odpowiadając na pytanie Wicestarosty Eugeniusza Bobrowskiego  



poinformował, że w dniu dzisiejszym nie odpowie na pytanie czy powiat łowicki 

otrzyma jakieś środki finansowe z 2 mln zł, przeznaczonych na ochronę zdrowia.  

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał jak szpital łowicki wygląd w porównaniu z 

innymi szpitalami z terenu województwa łódzkiego podległych pod Delegaturę 

NFZ w Skierniewicach.  

 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski 

poinformował, że na 5 szpitali podległych pod Delegaturę NFZ w Skierniewicach 

szpital łowicki uplasował się na tej samej pozycji z innymi dwoma szpitalami. Ich 

sytuacje finansowe są zbliżone, natomiast Fundusz nie musi znać wysokości 

zadłużenia szpitala – dodał.  
 

Radny Andrzej Płacheta  poinformowała, że były Dyrektor Delegatury NFZ w 

Skierniewicach pan Kosonóg  przekonywał  Radnych o idei istnienia szpitali 

powiatowych. Twierdził , iż należy przyjrzeć się strukturze funkcjonowania tych 

szpitali powiatowych, czy są one potrzebne – dodał. Zapytał czy Pan Jacek 

Kaniewski jest zwolennikiem polityki Pana Kosonóg. 
 

Dyrektor Delegatury w  Skierniewicach Łódzkiego NFZ Jacek Kaniewski  
poinformował, iż nie jest zwolennikiem polityki w.w osoby.  
 

PRZERWA  

Opinia komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski Wiesław Adach, Michał Śliwiński, Jolanta 

Frątczak, Waldemar Wojciechowski /: 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymał się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz pokrycia powstałej 

straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu / Zał. Nr../  

 

8) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok, 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni 

Jerzy Wolski, Bolesław Kowalski/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 



wstrzymał się   - 1   

podjęli uchwałę Nr XXX/.../2005 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie / Zał. Nr../  

 

Ad. pkt 11 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Ad pkt 12 

 

Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 


