
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXII/05 

 

 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego zwołanej w trybie                     

art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu 

Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 17 sierpnia 2005 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 20 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/ 

 

Porządek obrad 
 

 

1. Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1. opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu  

               Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

2. poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu, 

3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu  

   Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych       

   prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby prawne  

   lub osoby fizyczne,  

4.  przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  

na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego 

dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu 

Łowickiego.  

5.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami  

     województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy       

     opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu  „Nowa szansa dla  

     Żaka” w ramach działania 2.2 . Zintegrowanego Programu  

     Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans      

     edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

6. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok  

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

7. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W sesji wzięło udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Do porządku obrad  nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia              

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

Artur Balik/:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

  1) opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu  

                        Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że przyczyny 

obecnej sytuacji w jakiej znajduje się szpital łowicki rozpoczęły się kilka lat 

temu. Ustawa restrukturyzacyjna, która pojawiła się 15 kwietnia 2005 roku 

nałożyła bardzo duże obowiązki ale w całej niedoskonałości tej ustawy jedno 

jest tylko pozytywne, daje ona pewną szansę wyciągnięcia się z zadłużeń, daje 

możliwość należytego gospodarowania się – dodał. Nadmienił, iż nie można 
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inaczej zlikwidować narastającego długu. Aby wejść w restrukturyzację należy 

złożyć program do organu restrukturyzacyjnego, musi być on zaopiniowany 

przez organ założycielski – dodał. Poinformował, że w przedstawionym  

projekcie programie zostało pokazane wyjście szpitala łowickiego z obecnego 

marazmu. Tak się złożyło, że ZOZ w Łowiczu ma niekorzystne zadłużenie 

finansowe, są to przede wszystkim zobowiązania publiczno – prawne i cywilno 

– prawne – dodał. Poinformował, że ustawa o restrukturyzacji przewiduje 

pewien algorytm oddłużania, organ restrukturyzujący żąda, natomiast  aby dana 

jednostka przedstawiła program finansowania. Ustawa przewidziała wzięcie tak 

zwanej pożyczki z budżetu państwa, ustawa ta jednak nie przewidziała 

możliwości oddłużenia zobowiązań cywilno – prawnych i tu musimy posłużyć 

się kredytem komercyjnym – dodał. Stwierdził, iż warunkami powodzenia 

wyżej przedstawionego programu są:  

- uzyskanie pożyczki z budżetu państwa, 

- uzyskanie kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 zł, 

- zawarcie ugody z wierzycielami, 

- zawarcie korzystniejszych kontraktów z NFZ. 

Poinformował, że w  programie restrukturyzacyjnym zakładane jest utrzymanie 

poziomu zatrudnienia  w stosunku do 2004 roku. Nie zakładamy zwolnień 

pracowniczych – dodał. Stwierdził, że ustawa restrukturyzacyjna może 

przynieść następujące korzyści: odblokowanie we wrześniu środków 

finansowych, utrzymanie płynności finansowej, regulowanie zobowiązań i nie 

zadłużanie się, możliwość starania się o dotacje finansowe na aparaturę i nie 

tylko. Wydaje mi się, iż na chwile obecną jest to jedyna alternatywa droga do 

prawidłowego w przyszłości rozwijania się szpitala łowickiego, gospodarowania 

środkami finansowymi i służenia społeczeństwu – dodał. 

 

Doradca BRD CONSULING Grzegorz Cieślak przedstawił i szczegółowo 

omówił projekt programu restrukturyzacyjnego ZOZ w Łowiczu.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż wszystkim radnym zależy na tym aby 

szpital w Łowiczu był. Zapytał, dlaczego tak późno został przedstawiony projekt 

programu restrukturyzacyjnego, bo z tego co wie już w kwietniu była mowa o 

takiej możliwości. Sądzę , że teraz jesteśmy stawiani niejako pod ścianą , bo 

jeżeli byśmy teraz tego programu nie przyjęli to okaże się, że będziemy 

odpowiedzialni za zamknięcie szpitala - dodał. Zapytał, jak do przedstawionego 

programu ustosunkowali się ordynatorzy poszczególnych oddziałów, czy 

popierają ten program. Ja w tej kadencji już podnosiłem ręce za udzieleniem 

pożyczki dla szpitala i okazało się , że te pieniądze zostały „przejedzone” bo nie 

wpłynęły na to aby temu szpitalowi  pomóc. Zapytał w jaki sposób została 

wyłoniona firma przygotowująca powyższy program i na jakim bilansie za 2004 

rok się opierała, kto przygotowywał bilans zysków i start szpitala.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że ustawa                         

o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ukazała się                     

15 kwietnia 2005 roku i było niewiele czasu na sporządzenie programu 

restrukturyzacyjnego. Po przeanalizowaniu naszych możliwości i sił jakimi 

dysponuje szpital nie mogliśmy wykonać tego programu sami  – dodał. 

Nadmienił, iż do szpitala zostały złożone 4 oferty firm  z których należało 

dokonać wyboru tej która właściwie przygotuje program , we właściwym 

terminie, przygotuje to właściwie, profesjonalnie i zagwarantuje, że zostanie 

dotrzymany termin. Była to bardzo poważna decyzja ponieważ terminem 

graniczny wykonania projektu programu był 5 sierpień br., dokonaliśmy wyboru 

z udziałem przedstawiciela organu założycielskiego, kierując się przede 

wszystkim  ceną, merytorycznością, znajomością zagadnienia, doświadczeniem 

i gwarancją dotrzymania terminu – dodał. Poinformował, że projekt programu 

jest tylko jednym z 24 załączników do wniosku , które badają bilans, rachunek 

zysków i strat , dochodzą przyczyn powstania obecnej sytuacji , zagłębiają się w 

sprawy windykacyjne  jednostki od 1999 roku. Program od 5 sierpnia jest 

przedstawiany na komisjach  Rady Powiatu, związkom zawodowym, Radzie 

Społecznej ZOZ – dodał. Poinformował, że ordynatorzy  są jak najbardziej za 

tym programem restrukturyzacyjnym. Ja rozumiem ich sytuacje, jak długo mogą 

żyć w niepewności czy dostaną pensje czy nie, czy nie popełnią błędu w sztuce 

medycznej bo nie będą mieli leków i jak długo można pracować w takiej 

sytuacji – dodał. Stwierdził, z całą odpowiedzialnością , że wszyscy widzą 

szanse w restrukturyzacji szpitala. Nasza struktura długu zmusza do bardzo 

żmudnego  liczenia – dodał. Poinformował, że bilans szpitala był sporządzony w 

2004 roku, nie ma obowiązku badania go co roku przez biegłego rewidenta. W 

momencie restrukturyzowania, bilans za 2005 rok będzie badany  - dodał.  

 

Czy nie uważa pan, że dla własnego Pana komfortu powinien być sporządzony 

bilans za 2004 roku, przecież nie są to, aż tak duże pieniądze była by to kwota 

około 13 000,00 zł. - zapytał Radny Michał Śliwiński.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że bilans był 

sprawdzany dokładnie. Nie miałem do nikogo i od nikogo żadnego zarzutu, i 

wydaje mi się że nie możliwa byłaby moja praca  gdybym nie miał zaufania do 

głównej księgowej, uważam, że merytorycznie jest on sporządzony prawidłowo 

i za to odpowiadam  - dodał. 

 

Radny Janusz Michalak zapytał, dlaczego do zaopiniowania programu radni 

dostali mniej informacji niż Wojewoda tzn, jakie zadłużenie, u kogo,  jakie 

koszty egzekucyjne. Niektóre dane nie dla wszystkich z całym szacunkiem ale 

są jasne – dodał.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że przedstawiany  

projekt programu restrukturyzacyjnego jest sporządzony zgodnie z wymogami 

prawnymi. Cały wniosek z innym danymi to szereg dokumentów zajmujących 

dwa duże segregatory – dodał.  

 

Radny Janusz Michalak  zapytał na jaką kwotę i w jakich grupach wierzycieli 

ZOZ ma zobowiązania.  

 

Doradca BRD CONSULING Grzegorz Cieślak poinformował, że tytułów 

egzekucyjnych jest bardzo dużo, a ich wykaz jest jednym z załączników do 

wniosku. Te tytuły egzekucyjne poświadczone są przez Radce prawnego za 

zgodność zgodnie z ustawą, i są one umieszczone w segregatorach – dodał.  

 

Radny Janusz Michalak stwierdził iż większe ryzyko podjęcia decyzji ma 

Rada Powiatu niż Wojewoda.  

 

Na pierwszym spotkaniu w sprawie restrukturyzacji ZOZ – u  Dyrektor ZOZ w 

Łowiczu przedstawił 3 warianty , I wariant zapewniający powodzenie polegał na 

poręczeniu kredytu w wysokości 9 500 000,00 zł., a teraz skąd wzięła się 

propozycja poręczenia przez powiat kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł – 

dodał Radny Michał Śliwiński. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że przygotowane 

wersje programu oparte były na prognozie symulacyjnej. 

 

Doradca BRD CONSULING Grzegorz Cieślak nadmienił, iż spis wierzycieli 

w wersji elektronicznej zawiera 78 pozycji, bez podawania kwot , jest 

oznaczenie wierzyciela, organu wydającego tytuł egzekucyjny, data wydania 

tytułu wykonalności jeśli takowy jest oraz oznaczenie organu prowadzącego 

egzekucje.  

 

Radny Janusz Michalak stwierdził, iż koszty egzekucji nie podlegają 

umorzeniu, tylko zawieszeniu. Zakończy się okres restrukturyzacji i pan 

komornik może zapukać ponownie do drzwi szpitala – dodał. 

 

Doradca BRD CONSULING Grzegorz Cieślak  odpowiadając na pytanie 

Radnego Janusza Michalaka poinformował, iż w chwili obecnej nie potrafi 

precyzyjnie określić kwoty tytułów egzekucyjnych.  

 

Zakładamy, że z wierzycielami ZOZ w Łowiczu dokona ugody, proszę mi 

powiedzieć jaką kwotę będzie musiał szpital zapłacić kosztów komorniczych, 

gdzie komornik nie ściągnął ani złotówki, a sprawa została skierowana do 
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urzędu komorniczego,  bo te 5 milionów złotych może my weźmiemy po to aby 

połowę zapłacić komornikowi – stwierdził Radny Jan Markus  

 

Dyrektor ds. ekonomicznych, Główny Księgowy ZOZ Grażyna Walczuk 

poinformowała, że kwota zobowiązań cywilno – prawnych   to 3 000 000,00 zł , 

oraz wymagalne składki zusowskie gdzie egzekucje prowadzi komornik na 

kwotę około 10 000 000,00 zł. Nadmieniła, iż komornik zajmując 

wierzytelności szpitala ustanawiał koszty tymczasowe, które zostały zaskarżone 

do sądu. Jakie będzie postanowieni sądu w tej mierze nie mamy jeszcze 

odpowiedzi – dodała. Poinformowała, że po zmianie przepisów w listopadzie 

2004 roku odnośnie egzekucji komorniczych, komornik ustanawiając swoje 

koszty powinien warzyć nakład pracy. Trudno mi  jest teraz oszacować jaka to 

będzie kwota, podejrzewam, że będzie to kwota niższa niż komornik wyda 

postanowienia w tej mierze, gdyż nakład pracy który jest ponoszony w związku 

ze ściągnięciem kwot na prowadzenie egzekucji jest niska, bo jest to jedno 

pismo do NFZ-tu  -  dodała. 

 

Radny Michał Śliwiński poprosił, aby Dyrektor ZOZ przekonał nie tylko 

radnych ale i samego siebie do tego programu. Pamiętam , że  na początku 

kadencji Rada Powiatu Łowickiego dała szpitalowi 900 000,00 zł , następnie 

około 400 000,00 zł na remont, poprzedni dyrektor przekonywał, nas że 

1 000 000,00 zł  pomoże mu wyjść z marazmu, zapaści finansowej, proszę mnie 

przekonać abym był przekonany , że te 5 000 000,00 zł może rzeczywiści 

pomóc szpitalowi a nie tylko pomorze panu przez ten rok być dyrektorem tego 

szpitala – dodał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że komisji 

konkursowej przedstawił swój program z którego wynikały pewne elementy 

działania. Nie muszę się ich wstydzić, bo konsekwentnie  doprowadziłem do 

obniżenia straty finansowej o 3 000 000,00 zł , w przeciągu całego 2004 roku 

staraliśmy się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, można mi 

zarzucić, że za mało naciskałem aby uzyskać poręczenie finansowe ze strony 

organu założycielskiego ale, proszę państwa ja też rozumiem jakie ma zadania 

powiat , więc realizując swój  program który był rozłożony w czasie, a efekty 

finansowe były rozłożone na trzy lata  prawdopodobnie słowa dotrzymam – 

dodał. Nadmienił, iż ustawa restrukturyzacyjna w całej swej niedoskonałości 

daje jakieś szanse powodzenia. Stwierdził, iż jest  w pełni przekonany  o 

powodzeniu tego programu. Tu nie ma innej drogi albo powiemy, że 

wchodzimy w restrukturyzacje i mimo całego szeregu obaw stworzonych pewną 

niewiadomą co będzie za kilka miesięcy, albo jest druga droga o której nawet 

nie chcę mówić – dodał. Zapewnił ze swej strony, że dołoży wszelkich starań  

aby przedstawiony program restrukturyzacyjny został zrealizowany. Jestem 

przekonany, bo zostało to poprzedzone wieloma dyskusjami że innej drogi nie 
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ma, inne powiaty nie tylko z województwa łódzkiego, wchodzą w program 

restrukturyzacyjny bo nie ma innej możliwości – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu jest pewien co do 

zawarcia kontraktów z NFZ w prognozowanej wysokości w programie 

restrukturyzacyjnym. Do 2013 roku będzie wiele wyborów,  będzie kilka  

rządów, a pan wie chyba najlepiej jak podpisuje się umowy z NFZ – tem – 

dodał. Stwierdził, iż niezrealizowanie tego jednego punktu z założeń 

powodzenia programu restrukturyzacyjnego może spowodować niepowodzenie 

programu.  

 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się stało, że kontrakt na 2003 rok by  

mniejszy od kontraktu na 2004 rok, czy sytuacja na to wpłynęła, czy NFZ był 

bardziej łaskawy, czy nagle zaczęliśmy dysponować produktami o lepszej 

wartości, trudno jest odpowiedzieć  na to pytanie  - dodał Dyrektor ZOZ w 

Łowiczu Jacek Chyliński.  Poinformował, że przygotowanie się do negocjacji 

wymaga pewnej filozofii,  a on przyjął  opcje zespołową. Na rozmowy nie 

jeżdżę sam tylko z grupą fachowców gdzie dyskutuje się bardzo szczegółowo 

może nie na tematy stricte medyczne, ale na ekonomiczne – dodał. 

Poinformował, że ZOZ w Łowiczu nie działa sam. Jego otoczenie zewnętrzne 

jest bardzo silne, ze strony Starosty, posłów była ogromna pomoc i ja chcę z niej 

korzystać – dodał. Poinformował, że zakładane w programie wysokości 

kontraktowe są bardzo ostrożne. Uważam, że kontrakt 2006 roku  może być 

podpisany na 3 lata i nie będzie gorszy od obecnego, wszystkie elementy 

symulacji mówią , że jest wysokie prawdopodobieństwo zawartych liczb w 

kontraktach – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach   przypomniał, że w listopadzie 

2002 roku zadłużenie szpitala wynosiło  około 12 700 000,00 zł., pensje były nie 

płacone przez okres 4 miesięcy. Wtedy przychodził do nas personel szpitala i 

mówił, że nadchodzą święta a oni nie mają za co kupić drobnych prezentów  dla 

dzieci, proszę państwa są różne drogi, kierunki  działania,  wtedy Rada Powiatu 

Łowickiego udzieliła szpitalowi pożyczki w wysokości 991 000,00 zł na 

przejedzenie, ileś osób nie poszło do komornika coś z tego wyszło, następnie 

przekazaliśmy 450 000,00 zł na modernizacje wejścia do szpitala , z długu jaki 

mamy w Powiecie ta Rada przekazała na szpital 1 700 000,00 zł, czyli coś ta 

Rada robiła i myślała –dodał. Stwierdził, iż poprzedni Dyrektor ZOZ-u wszedł z 

długiem prawie 13 milionów złotych i za cztery miesiące były nie płacone 

należności.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński  odpowiadając na pytanie 

Radnego  Kazimierza Raka poinformował, że kontrakt o pracę został z nim 

podpisany do dnia 31 lipca 2006 roku.  
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Proszę państwa przysłuchując się dzisiejszej dyskusji twierdzę, że król jest nagi, 

nagi jest Starosta, naga jest Rada Powiatu, nagi jest Zarząd Powiatu – stwierdził 

Radny Andrzej Płacheta. Poinformował, że od 7 lat szpital w majestacie prawa 

zadłuża się. Informacja płynąca z przedstawionego projektu programu mówi, że 

spłata zaległości nastąpi z przyszłych dochodów, a jak wyglądają dochody 

Powiatu wiemy – dodał. Stwierdził, iż dzisiejsza Sesja ma odpowiedzieć na 

jedno zasadnicze pytanie  - Czy Powiat Łowicki ma mieć długi,  tylko długi i   

nie mieć szpitala, czy ma mieć długi i mieć szpital i wątpliwą, enigmatyczną 

możliwość spłaty długów. Na te pytanie szanowni państwo musimy 

odpowiedzieć, bo to , że mamy długi to jest pewne, przypomnijcie sobie 

państwo kiedy kilka miesięcy temu Klub Radnych Niezależnych złożył wniosek 

o odwołanie Starosty z racji fatalnej polityki finansowej tego Zarządu , to Pan 

Starosta  powiedział, że to są długi szpitala i tylko szpitala a nie Powiatu, dziś 

sytuacja się nie zmieniła, te długi były , są i będą długami Powiatu Łowickiego i 

jak się je zbilansuje to wynoszą one około 25 000 000,00 zł, a wartość majątku 

jaki posiada Powiat wynosi 30 000 000,00 zł, my wisimy na bardzo cieniutkiej 

niteczce – dodał. Stwierdził, iż należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, 

a mianowicie: 

- program restrukturyzacji ZOZ w Łowiczu przypomina  domek z kart , a  

  największe obawy budzi karta - wpływu dochodów szpitala. Ja nie mam żadnej  

  pewności, że kontrakty z NFZ-tem nie będą malejące – dodał.   

- zapytał, co będzie gdy wierzyciele nie podpiszą ugody, 

- zapytał, czy spłata wierzytelności i rat kredytów nie będzie miała wpływu na  

  jakość świadczonych usług w szpitalu, bo leczenie kosztuje, z jednej strony są  

  koszty związane ze statutową działalnością szpitala a z drugiej koszty leczenia, 

- zapytał, czy chorzy i  personel szpitala  wytrzymają taką sytuacje. 

Poinformował, że należy zdać sobie sprawę, że poręczenie kredytu dla szpitala  

powoduje ujęcie w budżecie Powiatu środków finansowych na jego spłatę. Skąd 

je wziąć, gdy ma się ponad 4 miliony zadłużenia , gdy na spłatę zobowiązań na 

bieżący rok musimy brać ponad 2 miliony kredytu , skąd wziąć te środki gdy nie 

ma się możliwości na zwiększenie dochodów Powiatu,  nie chce się zmniejszyć 

wydatków i ma się poparcie,  a zwłaszcza w Klubie PSL-u  i Zarządu gdy ma się 

dziwną awersje do oszczędzania, racjonalnego wydawania tych skromnych 

środków jakie mamy na dzień dzisiejszy co przykładem jest podział tzw. 

nadwyżki budżetowej - dodał. Nadmienił, iż z jednej strony optuje się za 

oszczędzaniem bo szpital ma długi i wisi na włosku, a z drugiej strony inwestuje 

się ile się da od samego początku do samego końca. Nie przekonuje mnie 

tłumaczenia, że wzrosła wartość majątku, ja rozumiem, że kredyty się bierze ale 

inwestuje się je w środki do produkcji , a praktycznie wszystkie inwestycje są 

inwestycjami konsumpcyjnymi , bo budynków szkoły,  Starostwa się nie 

sprzeda – dodał. Stwierdził, iż w polityce finansowej Powiatu Łowickiego 

muszą nastąpić zdecydowane zmiany, nie mogą być dalej z beztroską zaciągane 

kredyty nie biorąc pod uwagę możliwości ich spłacenia. Jeżeli nie nastąpią 
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drastyczne cięcia wydatków, jeżeli nie poszukamy oszczędności to ja czarno 

widzę nie tylko przyszłość szpitala, ale i całego Zarządu Powiatu, jeżeli Panie 

Starosto nie dokonamy zmian w swojej polityce finansowej to w niedługim 

czasie Powiat Łowicki będzie w bardzo trudnej sytuacji finansowej – dodał. 

Poinformował, że Klub Radnych Niezależnych będzie głosował, za  

pozytywnym zaopiniowaniem projektu programu restrukturyzacyjnego i 

poręczenia kredytu dla szpitala łowickiego.  

 

Ja podzielam troskę radnego Andrzeja Płachety o finanse powiatu, o obawy o 

narastający dług, ale pragnę przypomnieć nie złośliwie, że niektórzy będą mieli 

odpowiedzialność za 4 lata, a niektórzy za 8 lat wtedy kiedy te długi narastały 

lawinowo – dodał Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki. 

 

Radny Bolesław Kowalski nadmienił, iż szpital jest nie  tylko dla mieszkańców 

powiatu, ale i dla mieszkańców miasta Łowicza. Ja z uporem wracam do 

wsparcia finansowego szpitala przez samorząd lokalny – Miasto Łowicz – 

dodał. Poinformował, że na terenie kraju, są przypadki, że samorządy wspierają 

szpitale np. poprzez zakup środków trwałych służących szpitalowi. Moja 

refleksja na zakończenie jest taka, że Centrum  nie ma pomysłu na uzdrowienie 

sytuacji w służbie zdrowia – dodał. Nadmienił, iż  ustawa o restrukturyzacji 

ZOZ-ów jest tylko doraźnym zabiegiem. Nie wierze w to, że te programy 

restrukturyzacyjne uratują służbę zdrowia, że poprawi się sytuacja i jakość 

świadczonych usług, że pojawi się program dalszego rozwoju szpitala, my na 

dzień dzisiejszy mówiliśmy tylko o ratowaniu szpitala  - dodał. 

 

Burmistrz Miasta Łowicza Ryszard Budzałek poinformował, że jego 

obecność na dzisiejszej Sesji to troska samorządu lokalnego o ochronę zdrowia. 

Znamy stwierdzenia pana radnego Bolesława Kowalskiego, tak jest że 

ustawodawca określił zadania, kompetencje, środki, dochody jakie możemy 

pozyskiwać  na realizacje zadań – dodał. Nie tylko Powiat jest zadłużony, 

Miasto Łowicz również, ale my robimy to świadomie, przewidując uzyskane 

dochody, planując wydatki bieżące i zdajemy sobie z tego sprawę , że póki co to 

nas na to stać – dodał.  Stwierdził, iż radni Powiatu zarzucają Zarządowi 

Powiatu, że bierze kredyty, a Radni Miejscy zarzucają Burmistrzowi, że ich nie 

bierze. Ja mam pełną świadomość kiedy mogę wziąć kredyt, jaki i na co – dodał. 

Poinformował, że samorząd lokalny  inwestuje zwiększając wydatki bieżące. 

Każdy by chciał aby szpital łowicki istniał, a my gdzie dziś jesteśmy – w 

Mieście Łowiczu, po jakich chodzimy chodnikach – po tych które buduje 

miasto,  z jakiej korzystamy infrastruktury – wybudowanej przez miasto – 

dodał. Nadmienił, że jeżeli dojdzie do sytuacji gdzie będzie brakowało środków 

finansowych , to trzeba będzie ograniczyć wydatki bieżące. Mam nadzieję                   

i będę robił wszystko aby do tego nie dopuścić – dodał. Poinformował, że  w 

możliwym zakresie samorząd miejski pomaga Dyrektorowi ZOZ w Łowiczu. 
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Szpital jest w mieście korzysta z wody, kanalizacji , podatki nie są ściągane , ale 

i nie umarzane dochodzimy do porozumienia, pielęgniarki wykorzystywane są 

w naszych szkołach – dodał. Nadmienił, iż na użytek ZOZ- u został przekazany 

budynek przychodni. Nie można więc powiedzieć, że nam jest obojętne co 

dzieje się ze szpitalem , wręcz odwrotnie , ale my wpływu bezpośredniego na 

zarządzanie tą jednostką nie mamy , sytuacja ta  nie jest łatwa i dotyczy ona 

większości szpitali – dodał. Stwierdził, iż są samorządy które radykalnie do tego 

podchodzą, eliminując zbędę koszty. Nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności 

za to co się dzieje w naszym ustawodawstwie, nam zadania przybywają , nie idą 

środki na ich realizacje, uszczuplamy sobie nawet nie wiedząc te środki które 

pozostają wolne, które można przeznaczyć na inwestycje – dodał. Stwierdził, iż 

w  zakresie dzisiejszego zagadnienia decyzje muszą podjąć Powiaty bo tak 

przewidział ustawodawca.  

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że problemy w ochronie zdrowia 

narastały od kilku lat, nawet jeszcze wcześniej zanim powstał Powiat. Szpital 

przejęliśmy jako organ założycielski  już z określonym dorobkiem w sensie 

pewnych zjawisk negatywnych w funkcjonowaniu tego organizmu - dodał. 

Nadmienił, iż przez kolejne lata czekano na to, że rozpoczęta reforma w zakresie 

ochrony zdrowia zostanie skonkretyzowana, zapadną określone decyzje. Był 

przygotowany projekt ustawy w tym zakresie, który na koniec poprzedniej 

kadencji  parlamentu był przygotowany do podjęcia, tak się nie stało wydawało 

się, że nowy parlament podejmie taka ustawę i będzie ją realizował  jednak 

również tak się nie stało – dodał. Nadmienił, iż ustawa ta w dużym stopniu 

porządkuje przede wszystkim finanse budżetu państwa. Znakomita większość 

jednostek szpitalnych jest w podobnej sytuacji jak Łowicz , przyjmując warunki 

pożyczki czynimy zobowiązanie dwukrotnie większe w stosunku do zobowiązań 

jakie mamy wobec budżetu, czyli w obszarze zobowiązań publiczno – 

prawnych, nie potrzeba tutaj zbędnej filozofii ekonomicznej by mieć jasność, że 

proponowane rozwiązanie przez ZPP wprowadzenie bardzo prostego manewru – 

zrefundowania kosztów ustawy „203” szpitalowi łowickiemu daje kwotę na 

poziomie dwukrotnie wyższym niż uzysk z tytułu otrzymanej pożyczki, to 

diametralnie zmienia od razu przygotowywany program restrukturyzacyjny, 

zmienia bezpieczeństwo tego programu  i szpitala – dodał. Nadmienił, iż 

sytuacja szpitala jest bardzo trudna. Stwierdził, iż organem założycielskim dla 

szpitala mógł być każdy samorząd ze szczebla samorządowego. Tak się złożyło, 

że to powiat jest tym organem założycielskim i realizuje zadania w zakresie 

ochrony zdrowia w określony sposób mając możliwość sterowania pewnymi 

procesami – dodał. Poinformował, że reforma rozpoczęta w 1999 roku która 

powiodła się w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej,  absolutnie nie zdała 

sporawy w ochronie zdrowia w lecznictwie zamkniętym. Stwierdził, iż są 

szpitale które z różnych względów po tej reformie znalazły się w lepszej sytuacji 

kontraktowej. Są szpitale które przed 1999 rokiem przeprowadzały 
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restrukturyzacje wewnętrzne i uzyskały stosowne wsparcie finansowe i mogły  

startować  w zupełnie innych realiach finansowych, ale praktycznie rzecz biorąc 

nawet ci najlepsi na dzień dzisiejszy notują straty. Poinformował, że cały 

program restrukturyzacyjny omawiany na XXXII Sesji RPŁ opiera się o 

założenie które najbardziej na dzień dzisiejszy budzą wątpliwości. Przede 

wszystkim chodzi o zwiększenie przychodów z tytułu zwiększonego 

kontraktowania – dodał. Stwierdził, iż nikt dziś nie jest w stanie dać pewności 

że ustawodawca stworzy warunki do tego byśmy w tym obszarze osiągnęli 

określony postęp.  W przeciągu 6 miesięcy może okazać się , że nowy parlament 

ma zupełnie inne spojrzenie na te sprawy – dodał. Nadmienił, iż ustawa która 

daje pewną nadzieje i szanse na to by odzyskać utracone pole finansowe 

związane z prowadzoną działalnością, może okazać się nie wystarczająca do 

tego by rzeczywiście wyjść na drogę pozyskiwania środków finansowych. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu analizując program stwierdził, iż należy 

skalkulować ciężar przyszłych budżetów, obciążenie spłat zaciągniętego 

kredytu, jeśli nastąpią niekorzystne zmiany  w stosunku do założeń programu. 

Nie chcę tutaj wywoływać ani wojny ani burzy politycznej, chyba jak tu 

wszyscy jesteśmy mamy świadomość że, problem ten jest problemem całego 

powiatu, a nie tylko organu założycielskiego, to problem wszystkich  jednostek 

samorządowych funkcjonujących w tym obszarze, to problem wielu organizacji 

i podmiotów gospodarczych  bo każdy w stosunku do tej instytucji ma swoje 

potrzeby i nadzieje, dziś  nie można powiedzieć, że mnie to i to nie obchodzi, ja 

jestem wdzięczny Burmistrzowi , Radzie Miasta , ze akurat w tych sytuacjach w 

których maja możliwość kalkulują , czy biorą pod uwagę też morze potrzeb 

związane z poziomem egzystencji mieszkańców samego Łowicza , w wielu 

sytuacjach ukłony są czynione w stronę tej instytucji - dodał. Poinformował, że 

były podejmowane działania, gdzie występowano do samorządów lokalnych, do 

jednostek gospodarczych o wsparcie. W wielu sytuacjach spotkaliśmy się z 

dużym zrozumieniem, brakowało jednak jakiegoś sposobu prawnego by 

otrzymać takie wsparcie, natomiast Zarząd Powiatu nie zaniedba tego by 

zwrócić się do społeczeństwa powiatu łowickiego, jednostek samorządowych o 

wspieranie, całej tej restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej, dziś Pan radny 

Andrzej Płacheta powracał do kwestii bycia, albo nie bycia Powiatu Łowickiego 

w kontekście  długu i dużego prawdopodobieństwa, że poręczając kredyt Powiat 

może w 100% stać się właścicielem zobowiązań kredytu  i nie tylko i 

rzeczywiście taka możliwość istnieje, pan radny odniósł się również do tego, że 

należałoby w określony, zasadny sposób inwestować w środki jakimi dysponuje 

powiat , chce tu zwrócić uwagę nie tylko panu radnemu ale i całej radzie z 

szacunkiem do wiedzy i umiejętności całej Rady, że idea samorządu 

powiatowego jest nieco inna niż lokalnego i ta drobna różnica w określony 

sposób lokuje nas w ramie samorządowej jeśli chodzi o możliwość  

generowania tego co się nazywa zyskiem lub stratą w pełni słowa tego 

znaczeniu jakim jest działalność gospodarcza, na którą to akurat w tym obszarze 
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samorządowym żadnego przyzwolenia nie ma - dodał. Poinformował, że Powiat 

ma określone swoje zadanie które realizuje środkami otrzymywanymi według 

określonego algorytmu Ministra Finansów, na zadania które mają ogólny wpływ 

na poziom cywilizacyjny społeczeństwa Powiatu Łowickiego. Stwierdził, iż 

wykorzystując dochody własne powiat może wspierać takie zadanie ustawowo 

przypisane w których chce mieć określony poziom rozwoju. Nie przepychajmy 

się tutaj, tego rodzaju sytuacjami, bo to do niczego nie prowadzi i nie 

chciałbym, bo rozpocznie się z tego zwykła dyskusja która przybierze barwy 

polityczne, a to nie o to chodzi  wiemy doskonale że mitingi polityczne nie 

powinny odbywać się w tym czasie i nie w tym miejscu  , wydaje mi się że cała 

sytuacja jaka związana jest z tą instytucją, wymaga bezpieczeństwa i trudu nie 

można kwestionować, że jest to jedno z najważniejszych bezpieczeństw w tym 

obszarze działania, w tej instytucji  i sądzę że powinna nas w jakiś sposób 

powiązać dobrymi intencjami, a w miarę możliwości umiejętnością i wiedzą w 

wykorzystaniu by to przedsięwzięcie się powiodło – dodał. Poinformował, że             

2 miesiące dyskusji, pierwszy projekt programu restrukturyzacyjnego ZOZ w 

Łowiczu, pomoc profesjonalnej firmy w dalszym ciągu budziły wątpliwości w 

kontekście stabilności pewnej polityki , której nadal w zakresie ochrony zdrowia  

nie ma. Nadmienił, iż są pewne nadzieje, że w uzasadniony sposób pewne 

świadczenia zostaną zakontraktowane bo są takie potrzeby, jednak nie ma w 

dalszym ciągu wiedzy na temat sieci szpitali m.in. ze względów politycznych. 

Mam wielką nadzieję, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy wykażemy to minimum 

dobrej woli, byśmy nie wprowadzali tego w obszar polityczny , natomiast 

skoncentrowali się nad stroną merytoryczną, nad tym byśmy stworzyli właściwy 

klimat, właściwą atmosferę i tam gdzie można czynem wsparli tą 

restrukturyzację, która jeśli za chwilę wysoka Rada podejmie  kolejne uchwały 

w tej sprawie rozpoczniemy z dniem dzisiejszym - dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki stwierdził, iż powinny opaść emocje , 

bo temat jest bardzo ważny i dotyczy każdego niezależnie od ugrupowań 

politycznych i stosunku do niektórych ugrupowań. Tak się zazwyczaj składa, że 

najłatwiej jest krytykować, a najtrudniej wykonywać, i ci wszyscy którzy tak 

łatwo odróżniają białe od czarnego  najczęściej widzą szarzyznę - dodał. Czy ta 

założona restrukturyzacja się powiedzie nie mamy żadnej pewności, tak jak król 

jest nagi, to i sejm , a czym była ustawa „203” jak wyglądałyby szpitale bez tej 

ustawy gdy nie musiały wypłacać tych środków finansowych,  zwłaszcza na 

zdrowiu i usługach medycznych nie wolno nam zbijać ani kapitału osobistego 

ani politycznego – dodał. 

 

Inspektor ZPS Joanna Jaros przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie   

opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej                               

w Łowiczu. 

 



 13 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 2 

podjęli uchwałę nr XXXII/212/2005 w sprawie  opinii do projektu programu 

restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 2/. 

 

  2) poręczenia spłaty wierzytelności wobec zespołu Opieki  

                        Zdrowotnej w Łowiczu 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła  projekt uchwały 

RPŁ w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec zespołu Opieki                        

Zdrowotnej w Łowiczu 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 2 

podjęli uchwałę nr XXXII/213/2005 w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności 

wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  /Zał. Nr 3/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ STANISŁAW OLĘCKI OGŁOSIŁ                        

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH XXXII SESJI RPŁ – 

GODZINA 12.15  

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 12.30. 

 

3) ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu  

    Łowickiego dla publicznych  szkół ponadgimnazjalnych  

    prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby prawne  

    lub fizyczne. 
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Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie   ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z 

budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych  szkół ponadgimnazjalnych     

prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby prawne lub fizyczne. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji  – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę nr XXXII/214/2005 w sprawie  ustalenia trybu udzielenia i 

rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych  szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby 

prawne lub fizyczne. /Zał. Nr 4/. 

 

4) przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  

na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego 

dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu 

Łowickiego.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie   przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów 

szkół wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji  – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę nr XXXII/215/2005 w sprawie przyjęcie Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 z Europejskiego 
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Funduszu Społecznego dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie 

Powiatu Łowickiego  /Zał. Nr 5/. 

 

5)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami  

     województwa łódzkiego w     przedmiocie współpracy przy  

     opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu     „Nowa szansa dla  

     Żaka” w ramach działania 2.2 . Zintegrowanego     Programu  

     Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans      

     edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi 

powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy      

opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu     „Nowa szansa dla Żaka” w ramach 

działania 2.2 . Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

„Wyrównywanie szans  edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

   

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                        

i Promocji  – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę nr XXXII/216/2005 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie 

współpracy przy      opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu     „Nowa szansa 

dla Żaka” w ramach działania 2.2 . Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans  edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne”./Zał. Nr 6/. 

 

6) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 

rok  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 

nieobecny Artur Balik/ 

za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 6 

podjęli uchwałę nr XXXII/217/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok  /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 6 .  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych, sprawy różne. 

 

Starosta Cezary Dzierżek odpowiadając na pytanie Radnego Bolesława 

Kowalskiego poinformował, że VI Biesiada Łowicka odbędzie się 28 sierpnia 

2005 roku. Każdy z Radnych otrzyma zaproszenie wraz z programem imprezy – 

dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, kto jest odpowiedzialny za imprezę. 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że za VI Biesiadę Łowicką 

odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału RIP Krzysztof Osóbka wraz z 

Sekretarzem Powiatu Józefem Mucha.  

 

Jeżeli mogę, to bardzo bym prosił aby Pan Starosta i tylko Pan Starosta  zajął się  

tylko i wyłącznie gośćmi, nie tak jak w roku ubiegłym, komórkę proszę 

wyłączyć i zająć się tylko i wyłącznie gośćmi – dodał Radny Waldemar 

Wojciechowski.   

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 7.  

 

Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad RPŁ Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki 

zamknęła obrady XXXII Sesji RPŁ. 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka  


