
P R O T O K Ó Ł   Nr XL/06 

 

z obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 22 marca 2006 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7                                       

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

wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego  

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

1) poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej       

w Łowiczu, 

2) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

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

7. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XL 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. 
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Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski.  

 

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

nieobecny Radny: Andrzej Płacheta/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XL Sesji RPŁ. 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia                    

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

Radny Andrzej Płacheta/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5 

 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach: 

 

1) poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w sierpniu 2005 roku na Sesji 

RPŁ również zwołanej w trybie nadzwyczajnym dyskutowany był problem 

skorzystania z szansy wejścia ZOZ w Łowiczu w restrukturyzacje finansowa.    

Tą możliwość dawała nam ustawa przyjęta przez Sejm w kwietniu 2005 roku – 

dodał. Problemy w obszarze ochrony zdrowia praktycznie rzecz biorąc 

towarzyszą nam od  pierwszego roku jak powstał powiat i od momentu kiedy 

stał się organem założycielskim dla szpitala, w skali całego Kraju ten problem 

jest podobny – dodał. Z roku na rok przesuwamy się do przodu z nadzieją, że 

reforma która wystartowała w tamtym czasie będzie kontynuowana poprzez 

określone zmiany w ustawodawstwie dające możliwość zmian                                

w restrukturyzacji nie tylko w takiej w jakiej jest do tej pory prowadzona 

poprzez zmniejszanie zatrudnienia ale da także możliwość  zmian w strukturach,                      

w organizacji wewnętrznej, niestety problem ten  jest cały czas odkładany             

w czasie. Stwierdził, iż ostatnie wydarzenia które miały miejsce w jakiś sposób 
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niejako historycznie sygnalizują powrót do stanu z 2000 roku tj. ostrych 

protestów służby zdrowia, petycji w zakresie zmian wynagrodzeń zresztą 

słuszne  w ocenie wszystkich którzy  do tego problemu się dotykają. Po całej tej 

sytuacji, podjęte działania dotyczące restrukturyzacji finansowej m.in. szpitala 

łowickiego stwarza określone dolegliwości i problemy - dodał. Poinformował, 

ze dzisiejsza Sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Zarządu Powiatu 

Łowickiego ma skorygować uchwałę która została już wcześniej podjęta. Nie 

mniej jednak wnosiłbym, aby za nim ta uchwała, która otrzymała pozytywne 

opinie Komisji zostanie podjęta abyśmy ten problem jeszcze raz omówili,              

a przynajmniej oczekuje tu ze strony Pana Jacka Chylińskiego Dyrektora ZOZ 

w Łowiczu informacji o postępie restrukturyzacji na dzień dzisiejszy                          

i o zagrożeniach które się pojawiły bo jest to dość istotna sprawa – dodał. Chcę 

tu wysoką Radę poinformować, że  dwa tygodnie temu odbył się Konwent 

Starostów Województwa Łódzkiego gdzie temat ten był dyskutowany – dodał. 

Poinformował, że Wojewoda Łódzki podpisał 32 decyzje na dzień Konwentu 

dotyczące restrukturyzacji finansowej. Nadmienił, iż według wiedzy i analizy 

jaka jest prowadzona poprzez Konwent 26 jednostek ma podobne problemy jak 

szpital łowicki, a więc terminy które zostały zawarte w programach 

naprawczych, restrukturyzacji finansowej mijają się z możliwościami 

finansowymi. Jest  to poważny problem, w między czasie, a konkretnie                  

w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta Ministra Zdrowia Pana 

profesora Zbigniewa Religi w Województwie Łódzkim w regionie północnym – 

dodał. Poinformował, że informacje otrzymane od Ministra odnośnie zamkniętej 

służby zdrowia specjalną nadzieją nie napawają. Pan Minister mówił o pewnych 

zmianach, przygotowaniach do zmian w restrukturyzacji finansowej,                      

o przygotowywanych projektach ustaw dających możliwość restrukturyzacji          

w samych strukturach, natomiast, na dzień dzisiejszy w tych sprawach nic się 

nie dzieje – dodał. Nadmienił, iż w ubiegłym tygodniu odbył się Zjazd 

Związków Powiatów Polskich podczas którego był to jeden z tematów 

dotyczących służby zdrowia  mocno podnoszony w czasie obrad. Poinformował, 

że w imieniu Zarządu Związków Powiatów Polskich takie stanowisko było 

prezentowane wobec resortu zdrowia, a konkretnie  wobec uczestniczącego            

w tej części zjazdu Pana Ministra Religi, gdzie określone wnioski zostały 

przedstawione Panu Ministrowi i przekazane. Podejmując dzisiaj tą decyzję, 

mówię to w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego, chcielibyśmy mieć pewną 

jasność, perspektywy realizacji tej restrukturyzacji finansowej, jeżeli już dziś 

wiadomo, że pewne problemy się pojawiły to uważam, że te problemy 

zdecydowanie powinny być dzisiaj omówione przez Radę Powiatu Łowickiego 

– dodał. Poręczenie tak wysokiego kredytu dla ZOZ w Łowiczu i współdziałanie                 

w sprawie restrukturyzacji, mam nadzieję nie tylko finansowej, sprowadza się 

do pewnej umowy społecznej, którą dziś zawieramy pomiędzy Powiatem 

Łowickim, który jest organem prowadzącym, a zespołem ludzi, który kieruje          

i nadaje kierunek przekształceń w szpitalu łowickim – dodał.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że proces 

restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu rozpoczął się w 2005 

roku i jest to kilka miesięcy bardzo usilnej pracy. Nie rozpoczął się on bardzo 

łatwo i gładko, ponieważ ustawa o restrukturyzacji została przedstawiona           

w sposób dość restryktywny i nakładający szerokie obowiązki, samo 

opracowanie programu restrukturyzacyjnego nastręczało wielkich trudności, 

padały pytania o sens wchodzenia w restrukturyzację – dodał. Poinformował, że 

dużym nakładem pracy został sporządzony program tej restrukturyzacji, który 

obejmował wierzytelności publiczno – prawne i wierzytelności cywilno – 

prawne. Największym wierzycielem zobowiązań publiczno – prawnych 

obejmujących kwotę ponad 6mln  do restrukturyzacji był Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych – dodał. Nadmienił, iż okazało się, że ZOZ w Łowiczu posiada 110 

wierzycieli, a ustawa nakładała obowiązek zawarcia ugód, gdzie na równych 

prawach należało zawrzeć ugody, które były podpisane w procencie o którym 

mówi ustawa  o restrukturyzacji i taki warunek ZOZ w Łowiczu musiał spełnić. 

Po złożeniu programu restrukturyzacji rozpoczęły się przygotowania do 

zawarcia tych ugod, na to szpital łowicki miał trzy miesiące – dodał. 

Poinformował, że ustawa zakładała możliwość pozyskania pożyczki z budżetu 

państwa. I transza pożyczki już została wypłacona w grudniu 2005 roku,                

II transza została wypłacona w styczniu 2006 roku, a ostatnia rata została 

wypłacona w marcu 2006 roku – dodał. Poinformował, że ZUS poza 

ustawowymi zapisami nałożył na ZOZ w Łowiczu bardzo rygorystyczne 

warunki. Naszym celem było doprowadzenie do sytuacji dającej możliwość 

wejścia w tą restrukturyzację i przygotowania się do niej, a mianowicie odcięcia 

się od egzekucji, która zabierała miesięcznie 25% wpływów i mimo tego, że 

szpital łowicki generował oszczędności musiał się kredytować, gdyż cały czas 

naliczane były odsetki, nie było środków finansowych na prowadzenie szpitala, 

w związku z tym nie płacono ZUS by  mieć środki na ten cel, natomiast ZUS 

postawił warunek, że szpital łowicki płaci na bieżąco cała stawkę w miesiącu 

oraz zajmujecie się zaległościami nie objętymi restrukturyzacją finansową – 

dodał. Nadmienił, iż ZOZ w Łowiczu podjął się tego wyzwania i przez trzy 

miesiące zmaga się z bardzo ciężką sytuacją, której efektem jest płacenie na 

bieżąco ZUS-u, wywiązanie się z zobowiązań restrukturyzowanych i możliwość 

zawarcia ugody. Ugoda będzie zawarta po spełnieniu warunków spłaty 

wierzytelności rozłożonej na 5 rat, natomiast reszta zostanie rozłożona na 

późniejsze raty. ZUS zastosował wobec ZOZ w Łowiczu strategię obserwacji, 

dał nam czas od 22 lutego 2006 roku na trzy miesiące i  przedłużono nam okres 

spłaty kwoty 5 raty do dnia 30 kwietnia 2006 roku – dodał. Nadmienił, iż jego 

zdaniem ZOZ w Łowiczu wywiąże się z nałożonego obowiązku. Co będzie 

działo się po 30 kwietnia 2006 roku , jak dalej rozłożyć te wierzytelności 

publiczno – prawne i jaki osiągniemy cel, mianowicie musimy zawrzeć tzw. 

ugodę z ZUS- em i rozłożyć pozostałą wierzytelność  na możliwość ich płacenia 
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w 60 ratach. Nie potrafię teraz tego powiedzieć  czy będzie to 60 rat, czy to 

będzie mniej rat, będziemy walczyli o 60 rat co da nam możliwą kwotę do 

spłacenia  miesięcznie około 15 000,00 zł. Poinformował, że decyzje                      

o warunkach restrukturyzacji szpital łowicki uzyskał 29 grudnia 2005 roku. 

Wiele zakładów nie uzyskało takiej decyzji mimo iż złożyły wnioski wcześniej 

a stało się to z powodu bardzo ciężko przebiegających negocjacji                            

z wierzycielami cywlino – prawnymi. Ugoda była skonstruowana w taki sposób 

że w zależności od zadłużenia było kontynuowane zmniejszenie ilości odsetek, 

ale warunek był przy tym taki że wszyscy musza być na równych prawach,             

w wyniku negocjacji okazywało się , że jedni chcieli tego umorzenia odsetek          

a inni nie , w efekcie odsetki te nie zostały umorzone – dodał. Poinformował, że 

szpital łowicki uzyskał wymaganą większość zawartych ugód. Na 110 

wierzycieli 80 z nich wypowiedziało się na tak – dodał.  Nadmienił, iż  z dniem 

31.03.2006 roku rozpoczyna się okres regulowania zaległości cywilno -  

prawnych. Zawieszenie egzekucji tez nie było łatwe, to też jakby nie mieściło 

się w strategii działań restrukturyzacyjnych i tu musieliśmy bardzo szybko 

działać, ponieważ odsetki te biły w koszty które się zwiększały, na dzień 

dzisiejszy cała transza refakturowana z NFZ nie jest limitowana, my te środki 

przeznaczamy przede wszystkim na prowadzenie szpitala, na zabezpieczenie 

bezpieczeństwa pacjentów i na  spłaty, 3 miesiące generowaliśmy środki 

finansowe na wywiązanie się z umowy z ZUS –em i sądzę , że pozostałe dwie 

raty zostaną spłacone – dodał. Nadmienił, iż pojawia się pewne zagrożenie 

sytuacji ponieważ w systemie nie przewidziano, tego że służba zdrowia będzie 

się w taki sposób restrukturyzowała z takimi terminami płatności, 

refakturowanie i transze jakie spływają  w tym roku maja troszeczkę inny 

przebieg jak w roku ubiegłym. W tamtym roku mogliśmy posłużyć się 

systemem pewnej zaliczki gdzie na początku miesiąca wpływała suma 

pieniędzy, my mogliśmy dokonać płatności m.in. podatków do US, a w tej 

chwili jest to bardzo trudne działaliśmy, jeździliśmy do NFZ udało nam się 

wynegocjować aby utrzymać system w mocy, po ostatniej wizycie Pana 

Dyrektora Grabowskiego myślę że będziemy mogli tą sumę zwiększyć, ale 

przez te 3 miesiące wystąpiła jak gdyby pewna kolizja  stąd musieliśmy sięgnąć 

po tzw. kredyty krótkoterminowe , z których wywiązaliśmy się - dodał. 

Stwierdził, iż jest to bardzo trudna sytuacja. Zapytać można jakie stwarza, 

zagrożenia przede wszystkim ogromna dyscyplina finansowa, utrzymanie 

dyscypliny w kadrze mam tu ogromne zrozumienie zespołu ordynatorów gdzie 

co tydzień jest omawiana nasza sytuacja, sprawy bieżące, nasze zagrożenia,   

możliwości i nie widać form roszczeniowych załogi   bo przy prowadzeniu tak 

dużej jednostki zawsze są jakieś potrzeby, jest to wszystko pod ścisłą kontrolą 

zapewniając bezpieczeństwo pacjentów – czuwa nad tym Pan Dyrektor 

Kaźmierczak i muszę powiedzieć że w działalności medycznej znacznie 

obniżyliśmy koszty w stosunku do lat poprzednich w tej sytuacja w jakiej w tej 

chwili znajduje się szpital łowicki widzimy możliwość, szanse zakończenia 
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procesu restrukturyzacji a nawet w trakcie jego trwania pewne profity z tym 

związane – dodał. Poinformował, że w niedługim czasie w kwietniu lub maju 

pojawi się możliwość uzyskania  ugody z ZUS-em która da szpitalowi 

możliwość otwarcia drzwi do pozyskania środków z dotacji, środków które 

pozwolą na dekapitalizację sprzętu przede wszystkim aparatury medycznej. 

Szpital jest w dość tragicznej sytuacji jeśli chodzi o bazę sprzętu, odtworzenie 

jej spowoduje z kolej spadek kosztów, nie będzie potrzeba tyle środków 

finansowych na pokrycie kosztów awarii i spowoduje lepszą diagnostykę – 

dodał. Poinformował, że w momencie kiedy szpital łowicki wywiąże się na 

dzień 29 grudnia 2007 roku z warunków restrukturyzacji, to sytuacja znacznie 

się poprawi, aczkolwiek nadal będzie trudna. Chciałbym nawiązać do udzielenia 

zgody na poręczenie kredytu, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to dla ZOZ            

w Łowiczu wielka odpowiedzialność, jest to niebagatelna kwota bo kwota 

główna to 5 mln zł, a kwota obsługi to 2,5mln – dodał. Nadmienił,   iż  ZOZ         

w Łowiczu zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności i właściwości 

wykorzystania środków finansowych z tego kredytu, taki obowiązek nakłada na 

szpital umowa, którą należy zawrzeć z bankiem. Zagrożenia są poważne, ale 

możliwe do przezwyciężenia, zagrożenia płynące z zewnątrz, bo jeszcze nie 

wiadomo jak zareagują władze w Warszawie, jak w ogóle wobec służby zdrowia 

zachowa się Rząd, nie mniej jednak są pewne jaskółki, które dają możliwość 

stworzenia lepszej sytuacji, ale na dzień dzisiejszy ZOZ w Łowiczu nie bierze 

tego pod uwagę – dodał Poinformował, że ZOZ w Łowiczu stara się spiąć, 

staramy się na bieżąco regulować długi, przeciwdziałać sytuacją 

niespodziewanym, a takie miały miejsce na przełomie roku. Nadmienił, iż takie 

sytuacje na przełomie roku bardzo zaszkodziły szpitalowi łowickiemu.                  

W momencie, kiedy był już zaplanowany budżet, nagle okazało się, że                  

w wyniku mrozów, trzeba było wydać dwa razy tyle środków finansowych na 

olej opałowy, sprawa została zażegnana, szpital nie był pobawiony ogrzewania     

i nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji pacjentów i załogi – dodał. 

Nadmienił, iż mówi się szeroko o zmianie ustawy o restrukturyzacji, na 

podstawie której pojawiałyby się możliwości umorzenia pożyczki z budżetu 

państwa. Sądzę, że to dałoby nakład środków finansowych i przyśpieszyło, bądź 

ułatwiło proces restrukturyzacji – dodał. Poinformował, że w programie 

restrukturyzacyjnym założono także udział własny szpitala i generowanie 

środków poprzez: 

- zawarcie umowy z ZUS,  

- zmiany organizacji pracy, 

- budżetowanie i monitoring kosztów, 

- informatyzacja sieci – w diagnostyce labolatoryjnej, 

- łączenie niektórych komórek, 

- budżetowanie kosztów lekowych,  

- dialog z kadrą. 
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Dialog ten mogę ocenić na przestrzeni ostatniego roku i mogę to ocenić, 

odczuwam pewne zrozumienie, że problemy przede wszystkim natury  

finansowej są rozwiązywane razem, nie jest to dokonywane na zasadzie żądań 

tylko na podstawie dobra zakładu – dodał. Nadmienił, iż program 

restrukturyzacyjny zakłada utrzymanie pewnego limitu pracowniczego na 

odpowiednim poziomie, program nie zakłada redukcji kadry, będzie to 

kosmetyka, niewiele etatów będziemy musieli zlikwidować podejrzewam że 

będzie to kosztem systemu autsortsingu i utrzymamy się na poziomie                 

300 etatów. Stwierdził, że największym zadaniem dla Dyrekcji, pracowników 

będzie zrozumienie, że trzeba utrzymać twardy reżim jaki nakłada program 

restrukturyzacyjny. Najwyższym celem jest teraz dla nas doprowadzenie do 

zawarcia umowy z ZUS-em spełnienie tego warunku 5 rat i przystąpienie do 

rozłożenia reszty zobowiązania na raty , co nam da restrukturyzacja, da nam 

część umorzenia, wyprowadzenia szpitala w roku 2008 z ciężką sytuacją                           

z niewielką płynnością finansową, ale już w innych realiach - dodał.   

 

Radny Bolesław Kowalski zapytał, jak realizowany jest wniosek na zakup 

aparatury medycznej który został złożony do Marszałka Województwa.   

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że ze strony 

organu założycielskiego czynione są bardzo duże  kroki. Co tydzień rozmawiam 

telefonicznie z Departamentem i wiem, że sprawa idzie do przodu, więcej nie 

mogę powiedzieć bo konkretów nie znam, ale sądzę, że w niedługim czasie ta 

sprawa będzie poruszona, natomiast z całą powagą mogę oświadczyć, że nikt           

z założonymi rękami nie stoi – dodał. 

 

Panie Dyrektorze sądzę, że mogę poprosić o uzupełnienie tej wypowiedzi, Pan 

Dyrektor Chyliński omówił pewne problemy związane z całą procedurą 

rozpoczęcia restrukturyzacji finansowej, to jest trudne zadanie i tak jak tu 

siedzimy mamy świadomość, że cała restrukturyzacja finansowa nie spowoduje 

określonego efektu na który czekamy - dodał Starosta Cezary Dzierżek. 

Poinformował, że dzisiaj podejmując uchwałę w sprawie poręczenia 

wierzytelności wobec ZOZ w Łowiczu, niejako wyrównuje się pewne 

zaległości, które narosły w czasie realizacji zadań zawartych w umowie 

kontraktowej. Zaległości 18mln na dzień dzisiejszy reguluje się zaległości             

w obszarze zobowiązań publiczno – prawnych i cywilno – prawnych na kwotę, 

którą należy zsumować: kwotę pożyczki 2,4mln zł., oraz kwotę kredytu 

komercyjnego 5mln zł, w dalszym ciągu jednak pozostaje pewna zaległość, 

która w określony sposób będzie wpływała na funkcjonowanie tej jednostki - 

dodał. Stwierdził, że  program restrukturyzacyjny jest opracowany na 10 lat              

i jest to okres, w ciągu którego szpital powinien wyjść z zapaści finansowej.  

Nadmienił, iż symulacja finansowa przede wszystkim opiera się na woli 

dyrekcji, kierownictwa szpitala. Już w chwili obecnej widzimy, że wystąpiło 
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pewne zakłócenie, które z pewnością ma  wewnętrzne, ale również i zewnętrzne 

uwarunkowania, o tym lekko napomknął Pan Dyrektor Chyliński, niemniej 

jednak dzisiaj w otoczeniu Pana Dyrektora mamy kadrę kierowniczą – dodał. 

Poinformował, że dzisiejsza decyzja o podpisaniu poręczenia ma wymiar 

pewnej umowy społecznej. Zadanie które ZOZ realizuje jest to jedno                      

z najważniejszych, a nawet jeśli chodzi o bezpieczeństwo społeczeństwa 

Powiatu Łowickiego jest zadaniem najważniejszym, i zrozumiałą sprawą iż 

dyskusje prowadzone w obszarze Rady Powiatu Łowickiego są dyskusjami 

dwojakiego rodzaju: raz to troska o bezpieczeństwo mieszkańców PŁ, a dwa to, 

że to obciążenie finansowe nie jest bez znaczenia dla innych zadań 

realizowanych przez Powiat Łowicki, które są kompetencjami powiatowymi – 

dodał. Poinformował, że dzisiaj wszyscy chcieliby pewnych wyrazistych 

sytuacji, a wręcz pewnej deklaracji co do pewnych procesów, które w tym 

obszarze powinny się wyjaśnić. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwane tutaj zmiany 

w ustawodawstwie w dalszym ciągu są odkładane w czasie, niemniej jednak są 

jednostki powiatowe tego typu, które dokonują zmian w organizacji,                     

w strukturach osiągając określone efekty, i w takim kontekście to wprowadzenie 

do dyskusji ZPŁ, a także mówię to w imieniu Radnych, oczekiwalibyśmy 

wypowiedzi i stanowiska Pana Dyrektora w imieniu kierownictwa tego szpitala 

– dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach poinformował, że temat szpitala 

łowickiego jest bardzo ważny dla RPŁ, całego powiatu i porusza się go także na 

każdym spotkaniu w gminach. Listopad 2002 roku to początek funkcjonowania 

tej Rady Powiatu, w grudniu odbywa się spotkanie z pielęgniarkami szpitala, 

które żalą się, że od 4 miesięcy nie otrzymały pensji, a idą święta, wtedy to Rada 

uległa prośbą tych osób i dokonała pierwszego wsparcia na rzecz szpitala              

w wysokości 991 000,00 zł – dodał. Poinformował, że na początku II kadencji 

zadłużenie ZOZ w Łowiczu wynosiło 7 500 000,00 zł ,  rok 2002 zamknął się  

kwotą niedoboru w wysokości 5 150 000,00 zł, dług szpitala to  12 650 000,00 

zł i od takiego momentu zaczyna ta nasza Rada działać – dodał. Nadmienił, iż 

po wsparciu tą kwotą w następnym roku wynikiem głosowania tej Rady 

przekazano na szpital kwotę około 600 000,00 zł za co wybudowane zostało  

wejście do szpitala. Za okres działalności RPŁ za 3 lata i 3 miesiące wspieramy 

szpital kwotą około 2 200 000,00 zł. Stwierdził, iż pieniądze powiatu są 

naznaczone. Są one przeznaczane na oświatę, zdrowie, drogi i te 2 200 000,00 zł 

przekazane do szpitala odbyło się kosztem innych działów tj. pomocy 

społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, budowy 

i naprawy dróg, remontów obiektów oświatowych, te 2 200 000,00 zł trzeba 

także przełożyć na dług powiatu który w tej chwili sięga 4 938 000,00 zł  i z tej 

kwoty 2 200 000,00 zł daliśmy na szpital – dodał. Stwierdził, że dziś RPŁ 

stoimy przed faktem czy poręczać  ten kredyt czy nie. Odczucie wszystkich 

Radnych jak i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego            



 9 

i Bezpieczeństwa Obywateli  która odbyła się w dniu wczorajszym                          

i zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie, nie ukrywamy, że jest rzut na 

taśmę naszej Rady, bo to co możemy zrobić dla szpitala to jest prawie wszystko 

, dług będzie oddawany w ciągu 10 lat - dodał. Stwierdził , iż cieszy go fakt, że 

zmiany w szpitalu są na lepsze, została wygrana sprawa ustawy „203” , no ale 

cóż z tego, skoro i tak pozostajemy sami z tą dolą - dodał. Nadmienił, iż                   

u poprzedniego Dyrektora ZOZ w Łowiczu po pół roku jego działań było widać 

zmęczenie. Mimo tego poręczenia, jesteśmy w sytuacji trudnej, ale szpital 

chcemy ratować, tylko pytanie – A co będzie jak za rok niedomkniemy się              

w granicach 3 – 4 mln zł i co potem ?-  my na granicy zadłużenia jako powiat 

jesteśmy już na samej krawędzi – dodał. Poinformował, że w wyniku działań za 

rok 2005 r powstała nadwyżka z której części należy spłacić część długu. 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli wnosiła aby z tej nadwyżki chociażby około 200 000,00 zł  

przeznaczyć na wsparcie szpitala, ale to jest wniosek Komisji a decyzje 

podejmie cała Rada – dodał. Stwierdził, że RPŁ nie mamy się chyba co 

wstydzić, bo to co mogła to zrobiła, ale ciężaru uchybień zarządzających nie jest 

w stanie ponieść, aby mogła te zaległości wyrównać bo budżet Powiatu                 

w wysokości około 40 mln jest rozpisany na czynniki pierwsze. Co zrobić aby 

było dobrze, aby szpital został, ale sama rada Powiatu nie uratuje tego szpitala         

i odbieramy że protest lekarzy jest ogólnokrajowy i jest skierowany do władz 

wyższych - dodał 

 

Radny Bolesław Kowalski poinformował, że jako Przewodniczący Społecznej 

Rady ZOZ w I kadencji od początku zakładał, że cała reforma zdrowia łącznie         

z administracją jest źle przygotowana i prowadzona. Nie ma co się czarować, 

dzisiaj jesteśmy postawieni pod ścianą i nie ma innego wyjścia niż poręczyć 

szpitalowi wzięcie tego kredytu – dodał. Nadmienił, iż konsekwencji tej decyzji 

można się tylko domyślać. To co pozostawimy naszym następcom, to nawet 

patrząc optymistycznie, te wszystkie wierzytelności z tytułu poręczenia one 

wszystkie wrócą jak bumerang na Sesję Rady Powiatu Łowickiego, ja sam będę 

głosował za tym poręczeniem, ale to co zafundowali Powiatowi Łowickiemu 

poprzednicy, mówię to z całą odpowiedzialnością, Posłowie, Rząd, poszczególni 

Ministrowie, którzy obiecywali, że kolejne reformy służby zdrowia doprowadzą 

do uratowania szpitali – nic nie zrobiła - dodał. Poinformował, że szczebel 

centralny umył ręce jak Piłat. Pozostawiono nas samych sobie temu 

problemowi, widać tu dokładnie jak administracja zdrowia jest przygotowana do 

pełnienia tych zadań, nie tylko tych z zakresu służby zdrowia, ale wszystkich, 

szkoda, że nie ma dzisiaj z nami Posłów, którzy niewiele zrobili dla poprawy 

służby zdrowia na terenie naszego Kraju – dodał.  

 

Radny Jan Markus poinformował, że problem szpitala i jego zadłużenia to 

nadzwyczaj trudny temat, szczególnie dla RPŁ, która posiada szczątkową 
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wiedzę i nie ma pełnego rozpoznania. Historia jest potrzebna, bo z niej wyciąga 

się pewne wnioski na przyszłość, ale trzeba na bieżąco także kalkulować 

sprawę. Poinformował, że na dzień dzisiejszy szpital łowicki ma stratę                  

w wysokości 17 – 18mln zł, Powiat Łowicki poręcza kredyt 7,5mln, a pozostaje 

jeszcze zobowiązań w wysokości około 10 mln zł. Nadmienił, iż gdyby Powiat 

Łowicki miał spłacać rocznie 600 000,00 zł – 700 000,00 zł, to czy szpital 

będzie miał możliwość przedłużenia płatności pozostałych zobowiązań. Nie 

wiem czy ze swych dochodów szpital będzie w stanie spłacić te zobowiązania         

i czy ten problem nie powróci do Rady z powrotem – dodał. Zapytał, czy Rząd 

posiada jakieś rozwiązanie co do spłaty długów służby zdrowia. Stwierdził, iż 

Powiat Łowicki ma dług w wysokości 4 mln zł który ma tendencje wzrostową. 

Zapytał co się stanie jeśli powstanie „awaria” płatnicza, co zrobi Powiat jeśli nie 

będzie mógł spłacić tego zadłużenia. Zapytał także, czy Starostwo Powiatowe         

w Łowiczu dysponuje zasobami środków finansowych lub majątku, aby 

zlikwidować w.w awarię.  Poinformował, że poręczenie to skutkuje tym, że jeśli 

szpital nie będzie w stanie płacić swych należności to Powiat bierze na siebie 

całą odpowiedzialność w tym temacie. Chciałbym życzyć szpitalowi                     

w Łowiczu wszelkiej pomyślności, żeby ten szpital był placówką publiczną              

i żebyśmy czuli się w niej bezpiecznie, Ja korzystam z tej placówki i jestem              

z niej zadowolony – dodał.   

 

Proponuje by nie mieszać budżetu Powiatu Łowickiego z budżetem szpitala, bo 

z niektórych wypowiedzi można dojść do wniosku, że Powiat Łowicki ma 

zacisnąć pasa a szpital nie koniecznie – stwierdził Radny Michał Śliwiński. 

Nadmienił, iż decyzja ta nie jest łatwa. Prosiliśmy Dyrektora ZOZ w Łowiczu, 

aby na dzisiejsze obrady Sesji przyszła także kadra kierowniczą – ordynatorzy 

tego szpitala, chcielibyśmy usłyszeć opinie lekarzy, co do programu 

restrukturyzacyjnego, gdyż w sierpniu ubiegłego roku Dyrektor Chyliński 

mówił, że załoga szpitala jest za programem restrukturyzacyjnym - dodał. 

Stwierdził, iż w jednostce tej występują pewne zagrożenia, a Rada Powiatu 

chciałaby wiedzieć, czy kredyt w wysokości 5 mln zł wystarczy by wyciągnąć 

szpital z trudnej sytuacji. Wiemy że na całą tą sytuację wpływ mają czynniki 

zewnętrzne, ale czy tylko one, czy nie mają wpływu na to także czynniki 

wewnętrzne –zapytał.  

 

Radny Kazimierz Rak  zapytał o wysokość straty  finansowej ZOZ w Łowiczu 

za 2005 rok. Czy ja błędnie liczę, że planowane podwyżki  w szpitalu łowickim 

opiewają na ogólną kwotę 3 mln zł, żebyśmy sobie wyjaśnili dziś tą sprawę – 

zapytał.  Restrukturyzacja w szpitalu to I etap do prywatyzacji tej jednostki, jak 

widzi Pan prywatyzacje szpitala w Łowiczu – zapytał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński poinformował, że strata finansowa 

ZOZ w Łowiczu za 2005 rok wynosi około 1 060 000,00 zł. Mówię „około” bo 
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jesteśmy w trakcie jej szacowania – dodał. Stwierdził, iż co do zaplanowanych 

podwyżek to jest zaskoczony, gdyż nic na ten temat nie wie. My dokonaliśmy 

tylko jedynie symulacji, gdyby taka sytuacja miała miejsce, takie podwyżki              

w takiej sytuacji szpitala są nierealne gdyż po ich wypłacie na prowadzenie 

szpitala miesięcznie pozostawałoby 150 000,00 zł  – dodał. Zapytał, czy za takie 

kwoty można prowadzić szpital. Jest to nierealne, w takiej sytuacji musi 

zadziałać jakiś wyższy, zewnętrzny czynnik – dodał. Stwierdził, iż najwyższą 

wartością  jest człowiek. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że  restrukturyzacja 

jest I etapem prywatyzacji, to jest restrukturyzacja finansowa – dodał. 

Poinformował, że jego prywatne zdanie brzmi:” To nie czas i miejsce na 

prywatyzacje szpitala łowickiego”.  

 

Dyrektor ds. lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaźmierczak 

poinformował, że protest  ogólnokrajowy prowadzony jest przez Związki 

Zawodowe Lekarzy i Pielęgniarek. To protest wobec ogólnej sytuacji w służbie 

zdrowia – dodał. Nadmienił, iż ustawa o restrukturyzacji szpitali była kolejnym 

bublem prawnym, która przekazał problem służby zdrowia w ręce organów  

założycielskich, gdyż nikt z rządzących nie chce podjąć znaczących decyzji. 

Stwierdził, iż aby wejść w restrukturyzację potrzebne jest ogółem 7,5 mln zł 

kredytów. Jeśli dziś nie będzie podjęta ta decyzja o poręczeniu, to tak jak byśmy 

zrywali restrukturyzacje, a szpital idzie do likwidacji – dodał.  Poinformował, że 

do prywatyzacji szpitala są potrzebne środki finansowe, a takowych nie ma. Nie 

wiem skąd Państwo macie takie plotki – dodał. Stwierdził, iż w obecnej sytuacji 

finansowej szpitala łowickiego Rada Powiatu Łowickiego musi poprzeć tą 

decyzję o poręczeniu.  

 

My proszę Państwa nie musimy, to jest nasz wspólny problem – stwierdził 

Radny Michał Śliwiński .  

 

Radny Kazimierz Rak stwierdził, iż nie kwestionuje tego, że na dzisiejszych 

obradach RPŁ podejmie korzystną decyzje dla szpitala. Nadmienił, iż organ 

założycielski poręczając kredyt zobowiązuje się do przejęcia wszystkich 

zobowiązań szpitala w momencie gdy ta jednostka nie poradzi sobie z tą spłatą.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że na obradach RPŁ w miesiącu 

sierpniu 2005 roku kiedy była podejmowana pierwsza uchwala o poręczeniu 

kredytu dla szpitala, nie było wiadomo jaka będzie forma jego poręczenia przez 

Powiat. Czy dziś już to wiadomo – zapytał.     

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że poręczenie to zostało 

wkalkulowane w prognozę długu i jest to zobowiązanie finansowe Powiatu 

Łowickiego na okres 10 lat.  
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak, Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów długo dyskutowała 

oceniając Pana Dyrektora Chylińskiego. Radni pytali o zadłużenie i wysokość 

straty w 2005 roku, w głosowaniu jawnym Członkowie Komisji wydali 

jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie  poręczenia kredytu dla ZOZ                

w Łowiczu – dodał.  

  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                  

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli uchwałę Nr XL /248/ 2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

/Zał. Nr 2/. 

 

2) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 

rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr XL /248/ 2006 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 3/. 
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Ad. pkt 6 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Wiesław Adach zapytał, w czym RPŁ może 

jeszcze pomóc szpitalowi poza działaniami finansowymi. Nadmienił, iż biorąc 

pod uwagę m.in. położenie, ludność Powiatu Brzezińskiego i Powiatu 

Łowickiego to kontralt szpitala łowickiego powinien być znacznie wyższy.  

 

Chciałbym podziękować za podjęcie takiej decyzji przez Rade Powiatu 

Łowickiego – nadmienił Dyrektor ds. lecznictwa ZOZ w Łowiczu Andrzeja 

Kaźmierczak . Stwierdził, iż Powiat Łowicki miał wielkich ludzi, ale nikt nie 

podjął decyzji  by wybudować nowy obiekt szpitala łowickiego. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Chyliński  stwierdził, iż zdaje sobie sprawę     

z powagi podjętej przez RPŁ decyzji. W imieniu załogi szpitala łowickiego 

chciałbym za nią podziękować, zdaję sobie sprawę że ta dzisiejsza dyskusja 

toczona przez Radnych  była podyktowana troską o szpital, decyzja ta odwołuje 

się do rozsądku, wnikliwości i lepszej pracy by dzień 29.12.2007 roku był 

dniem zwycięstwa, ale sądzę że każdy z nas zdaje sobie sprawę z wagi 

problemu, bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej decyzji – dodał.  
 

 

Starosta Cezary Dzierżek poinformował, iż dzisiejsza decyzja była jedną             

z najtrudniejszych podejmowanych przez Radę Powiatu Łowickiego ze względu 

na zobowiązanie finansowe. Musi być deklaracja współpracy po obu stronach,  

gdyż problem ten będzie dostarczał wielu kłopotów – dodał. Stwierdził, iż 

trudności te będą z powodu panującej sytuacji w służbie zdrowia i z powodów 

finansowych. Nadmienił, iż od kilku dni w imieniu Konwentu Starostów zabiega 

o spotkanie z Wojewodą Łódzkim który monitoruje programy 

restrukturyzacyjne szpitali województwa łódzkiego, w sprawie współpracy 

Wojewody z organami założycielskimi szpitali powiatowych. To nie dzieło 

przypadku, że z 32 szpitali 26 ma problemy finansowe – dodał. Poinformował, 

że dodatkowe środki finansowe w wysokości  8% jakie zostały przekazane do 

Łódzkiego Oddziału NFZ wprost nie zostały wydatkowane na zwiększenie 

kontraktów dla szpitali tylko podzielono je na dopłaty do leków, zobowiązania 

finansowe NFZ a finalnie na zwiększenie kontraktów przekazano tylko 2,5% - 

dodał. Stwierdził, iż porównując kontrakty szpitali np. w Brzezinach, w Rawie 

Mazowieckiej i w Łowiczu, to szpital łowicki choć największy to z terenu 

województwa łódzkiego ma najniższy kontrakt.  Nadmienił, iż Minister Zdrowia 

prof. Zbigniew Religa zapowiada zmiany ustawowe w zakresie ochrony 

zdrowia, szpitali oraz, że następne kontrakty będą lepsze.  Ustawa „203” łamała 

jednocześnie przepisy ustawy o finansach publicznych – dodał. Mam nadzieje, 

że po podjęciu tej uchwały po zawarciu społecznego porozumienia będziemy się 
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rozumieli my jako Rada i Zarząd Powiatu i Państwo jako załoga szpitala i na to 

liczę – dodał. Odnosząc się do odrzuconego wniosku szpitala łowickiego               

o pozyskanie środków finansowych na zakup aparatury medycznej 

poinformował, że po negocjacjach z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w 

projekcie podziału środków  kontraktowych na województwo łódzkie została 

przyznana szpitalowi łowickiemu dotacja w wysokości 1,5 mln zł. Po naszej 

stronie jako udział własny byłaby kwota 500 000,00 zł , ale kwoty te mogą ulec 

zmianie to jest projekt podziału – dodał. Poinformował, że w dniu dzisiejszym 

podpisał wniosek o zakup sprzętu do rehabilitacji na kwotę 400 000,00 zł.   

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 7 

 

Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Stanisław Olęcki  

zamknął obrady XL Sesji RPŁ. 

 

       Przewodniczący RPŁ  

/-/ Stanisław Olęcki 
Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka 
 

 

 

 


