
P R O T O K Ó Ł   Nr IX / 07 
 

z obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 06 sierpnia 2007 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  - 20  

/ nieobecny Radny Mieczysław Szymajda  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad IX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

1) wyrażenia woli przekazania ministrowi właściwemu                         

ds. rolnictwa do prowadzenia szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej                     

w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym 

oraz Internatem w Zduńskiej Dąbrowie, 

2) sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność  

Powiatu Łowickiego, 

3) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego  na 2007 rok, 

4) zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na  

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu  

Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

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

7. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
  

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył IX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. Powitała nowego Komendanta 

Powiatowego PSP w Łowiczu Pana Andrzeja Porczyka.  
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Ad. pkt 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Komendanta Powiatowego 

PSP w  Łowiczu o zaprezentowanie swojej osoby. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Andrzej Porczyk poinformował, że 

jest mu niezmiernie miło, iż został zaproszony na obrady dzisiejszej Sesji RPŁ. 

Nadmienił, iż z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1983 roku, ostatnie 

8 lata pracował w Komendzie Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej, 

prowadził tam zadania operacyjne na terenie Powiatu Rawskiego. Mam żonę , 

dwójkę dzieci, żona z zawodu jest nauczycielem, syn ma 19 lat,  a córka 17 lat – 

dodał. Myślę, że znają Państwo sytuację wśród pracowników jaka jest w straży, 

chciałbym tą sytuację uzdrowić, o ile mi się to uda myślę, że z państwa pomocą 

też, bo współpraca PSP i samorządu jest bardzo ważna, pokładam w tym duże 

nadzieje , sytuacja zweryfikuje i oceni moją osobę i jakim jestem człowiekiem – 

dodał. 

 

Radny Paweł Bejda stwierdził, iż zaniepokoiły go słowa Komendanta 

Powiatowego PSP w Łowiczu. Powiedział Pan, że jest jakaś zła sytuacja                  

w KP PSP w Łowiczu , Pan będzie ją uzdrawiał, chciałbym aby rozwinął Pan 

ten temat – dodał.  

 

Podejrzewam, że jest Panu wiadomo, dlatego że sytuację jak tu jest opisywały 

media, ja w tej chwili rozpoznaję sytuację jaka jest w straży i ciężko jest mi 

powiedzieć, natomiast znam opinię tak jak Państwo z mediów i nie chciałbym               

i życzył bym sobie, żeby ta sytuacja uległa poprawie, natomiast ciężko mi jest 

powiedzieć jaka jest rzeczywiście sytuacja, dlatego, że ja praktycznie jestem               

od 1 sierpnia i ją rozpoznaję, ale muszę podjąć jakieś kroki aby ją uzdrowić, a 

jeśli prasa pisze o jakiś rzeczach to zawsze coś tam w trawie piszczy – dodała 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Andrzej Porczyk. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek życzył sukcesów w pracy i aby jak 

najrzadziej wyjeżdżać do pożarów bo wtedy nikomu krzywda się nie dzieje.   

 

Ad. pkt 3  

 

Wnioski do porządku obrad. 
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Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż chciałby przypomnieć 

Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów o podjętym przez Komisje 

wniosku.  

 

To był wniosek na komisje – dodał Radny Waldemar Wojciechowski 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, że Komisja ten wniosek przegłosowała i jej 

Przewodniczący powinien ten wniosek przedstawić.  

 

Myśmy tego wniosku na komisji nie rozpatrywali – nadmienił Radny 

Waldemar Wojciechowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż takie było stanowisko komisji                           

i  Przewodniczący je głosował, więc powinien je przedstawić na obradach Sesji.  

 

Nie było, to głosowane na Komisji, co nie jest jednoznaczne ze zdjęciem tego 

punktu z porządku obrad – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż Komisja Budżetu i Finansów 

wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad IX Sesji RPŁ podpunktu   4 w punkcie 

5 w brzmieniu „5. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:, 4) zaciągnięcia w 2007 

roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”                   

i przeniesienie jej pod obrady Sesji sierpniowej 

 

Na komisji był wniosek, aby przełożyć to na następną komisję, ja tak to 

zrozumiałem – dodał Radny Waldemar Wojciechowski Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż nie można tego punktu przełożyć na 

komisje sierpniową, a przyjąć na Sesji w dniu dzisiejszym. 

 

Panie Radny 6 czy 7 radnych nie może zdecydować o zdjęciu z porządku obrad 

Sesji danego punktu – dodał Radny Waldemar Wojciechowski 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Panie Przewodniczący niech Pan powie, że zajął Pan inne stanowisko i dlatego 

nie chce Pan reprezentować tamtego, ale to nie zwalnia Pana z obowiązku jako 

Przewodniczący czego chce Komisja , a nie tego co chce sam Radny – dodał 

Radny Michał Śliwiński. Zawnioskował o przesunięcie na najbliższą 

sierpniowa Sesję podpunktu   4  w punkcie 5 w brzmieniu „5. Podjęcie Uchwał 

RPŁ w sprawach:, 4) zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na 
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sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów” w związku z tym, że Radni mieli bardzo 

mało czasu , żeby zapoznać się z tym tematem.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w zaistniałej 

sytuacji musi być jeszcze zgoda wnioskodawcy, aby Radni mogli taki punkt 

głosować. Panie Starosto, czy Pan wyraża taką zgodę – zapytał.  

 

Starosta Janusz Michalak poprosił, aby wniosek ten został wycofany. 

Przyjęcie dzisiaj tej uchwały, pozwoli nam, Wydziałowi FN  na spokojniejszą 

pracę, na sierpniową sesję mamy jeszcze sprawozdanie z realizacji budżetu 

Powiatu Łowickiego za I półrocze 2007 roku, sprawozdania jednostek, mamy 

jeszcze upoważnienie do korzystania z kredytu obrotowego, dlatego spokojnie 

nam tych pieniędzy wystarczy,  ale mogą być one trochę droższe, dlatego prośba 

jest moja aby wycofać ten wniosek, bo Państwo już raz o tym zdecydowali 

głosując uchwałę budżetową gdzie te pieniądze z kredytu są zawarte – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż w chwili głosowania budżetu Radni 

znali mniej więcej kształt budżetu. Poinformował, że przez pół roku jednak coś 

się zmieniło i Radni chcieliby się z tymi informacjami zapoznać dlatego został 

postawiony wniosek o przesunięcie tego punktu na sesję terminową. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy wnioskodawca ( ZPŁ) 

wnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

 

Nie – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.  

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy jeśli Radny zgłosił wniosek to nie będzie on 

głosowany. Poprosił o opinie prawną w tym temacie. 

 

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że do 

zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w art. 15 ust 7 

ustawy o samorządzie powiatowym czyli w trybie nadzwyczajnym, stosuje się 

przepis ust. 2 czyli, że zmiany w porządku obrad można wprowadzić 

bezwzględną większością głosów  z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda 

wnioskodawcy. Więc jeżeli takiej zgody nie ma , to nie ma nad czym głosować 

– dodała.  

 

To może ja to skomentuje bardzo proszę – dodał Radny Paweł Bejda. 

 

Ale tu nie ma miejsca na komentarze, głosujmy – stwierdził Przewodniczący 

RPŁ Marcin Kosiorek. 
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Przykro mi, Panie Przewodniczący, że nie daje mi Pan prawa głosu – dodał 

Radny Paweł Bejda.  

 

Ale Pan już zajął w tej sprawie prawo głosu, jest to też określone Regulaminem 

Rady, będą sprawy różne to będzie Pan mógł zabrać głos – dodał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 8 

wstrzymało się - 0 

przyjęli porządek obrad IX Sesji RPŁ.  

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5  

 

Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach: 

 

1) wyrażenia woli przekazania ministrowi właściwemu                        

ds. rolnictwa do prowadzenia szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej                      

w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym 

oraz Internatem w Zduńskiej Dąbrowie, 

 

Dyrektor Wydziału EKS Teresa Wicher przedstawiła projekt uchwały RPŁ      

w sprawie wyrażenia woli przekazania ministrowi właściwemu ds. rolnictwa                

do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem 

Pomocniczym oraz Internatem w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  zapytał, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały RPŁ.  



 6 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zostały zgłoszone pytania, uwagi. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                         

i Promocji – pozytywna, 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna, 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwałę Nr IX/65/2007 w sprawie wyrażenia woli przekazania 

ministrowi właściwemu ds. rolnictwa do prowadzenia szkół wchodzących                  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym oraz Internatem w Zduńskiej 

Dąbrowie /Zał. Nr 2/. 

 

2) 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, 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  zapytał, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały RPŁ.  

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zostały zgłoszone pytania, uwagi. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                           

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna, 
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna, 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli uchwałę Nr IX/66/2007 w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/. 

 

3) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego  na 2007 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Czy mogę zabrać głos Panie Przewodniczący – zapytał Radny Michał 

Śliwiński  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał w jakiej sprawie.  

 

Radny Michał Śliwiński odpowiedział,  że w sprawie głosowania zmian                 

w budżecie.  

 

Proszę Państwa nie rozmawiajcie kiedy ja zadaję pytanie – dodał 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  

 

Ja chcę zabrać głos przed samym głosowaniem – nadmienił Radny Michał 

Śliwiński. Stwierdził, iż niektórzy Radni nie dostali jeszcze materiałów które 

miały być dzisiaj głosowane, to nie wynika z winy pracowników Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, gdyż poczta różnie dostarcza dokumenty, niektórzy 

jeszcze nie dostali, niektórzy dostali dziś. W porządku obrad są punkty które 

faktycznie wymagają nadzwyczajnej sesji i rozumiem , że dla niej jest 

troszeczkę inny regulamin , wydaje mi się, że zostało to zrobione z czystą 

prowokacją, że takie punktu znalazły się w porządku obrad sesji nadzwyczajnej, 

w związku z tym że nie będzie wszystkich  radnych aby zdjąć je z dzisiejszego 

porządku obrad – dodał. Poinformował, że Klub Polskiego Stronnictwa 

Ludowego nie jest przeciwko zmianom w budżecie Powiatu Łowickiego.                

Po prostu za formę która została nam przed chwilą przedstawiona, że nie 

możemy mieć możliwości dyskusji bo nie zapoznaliśmy się z materiałem, 

będziemy głosować przeciwko temu punktowi , a przy 4 punkcie będziemy 

mieli kilka pytań do pana Starosty – dodał. 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 12 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr IX/67/2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego  

na 2007 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski Przewodniczący Komisji Budżetu                     

i Finansów poprosił o 20 minutową przerwę w obradach IX Sesji RPŁ w celu 

zaopiniowania projektu uchwały RPŁ  w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku 

kredytu długoterminowego    na     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                               

20 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH IX SESJI RPŁ – GODZ. 

14.50 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY 

IX SESJI RPŁ O GODZINIE 15.10 

 

4) zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na  

    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu  

    Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  zapytał, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały RPŁ. Poprosiłbym tylko o pytania – dodał. 

 

Panie Przewodniczący, może niegrzecznie zachowam się w stosunku do Pana 

osoby, ale nie może Pan mi mówić „pytania” , bo ja mogę chcieć przedstawić 

też swoje zdanie, bo może ono wpłynąć na podjęcie decyzji przez innych 

Radnych, nie może być zawężona dyskusja do samych pytań  - stwierdził                      

Radny Michał Śliwiński. 

 

Dobrze, ja odpowiem to była prośba przede wszystkim Radnych z Waszego 

Klubu, żeby było szybciej bo żniwa są – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek.  
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To już było niegrzeczne Panie Przewodniczący – dodał Radny Michał 

Śliwiński. Nadmienił, iż na Komisji Radni próbowali uzyskać więcej informacji 

jeżeli chodzi o zaciągnięcie tego kredytu. Mamy wiele obaw, myślę, że nie tylko 

ja czy klub Radnych PSL-u ma pytania jeżeli chodzi o sam szpital, bo wiemy            

o tym , że szpital jest powiązany ze Starostwem Powiatowym tym bardziej,                

że Pan Starosta mówił, że  niedługo faktycznie będziemy musieli pomóc temu 

szpitalowi jeżeli chodzi o finanse – dodał. Nadmienił, iż na jednej z komisji na 

której był Pan Dyrektor padło też takie stwierdzenie, że on się podjął bycia 

Dyrektorem, ale dług będzie po stronie Starostwa. Wydaje mi się, że łatwiej jest 

negocjować większy kredyt, wbrew  temu że kredyt i tak jest zawsze kredytem i 

trzeba będzie go spłacić, ale lepsze warunki  można wynegocjować dla kredytu 

który byśmy brali dla szpitala, bo tak mówił nam Pan Starosta, że taka pomoc 

dla szpitala  będzie potrzebna i my od tej pomocy się nie uchylamy , aczkolwiek 

każda złotówka która zostanie po naszej stronie jest naszą złotówką, myślę, że 

Pan Starosta powie nam coś w tym temacie, bo te 3 mln złotych to nie jest mała 

kwota obojętnie dla kogo – dodał. Poinformował, że wie też, iż toczą  się 

rozmowy z Wójtami na temat utworzenia spółki. To też wszystko jest związane 

tym bardziej, że Pan Starosta powiedział, że faktycznie bez tego kredytu który 

teraz podejmujemy uchwałę Starostwo da sobie radę do końca sierpnia,  wiemy, 

że do końca sierpnia należy przedstawić sprawozdanie do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i dlaczego to RIO ma mieć większa wiedzę niż My którzy 

podejmuje dzisiaj temat kredytu, ja rozumiem, że był on zawarty w uchwale 

budżetowej, ale to było pół roku temu, dziś mi się wydaje , że możemy mieć 

większą wiedzę na temat tego ile potrzeba, może potrzeba troszkę więcej bo 

trzeba będzie faktycznie pomóc temu szpitalowi , to się naprawdę ściśle wiąże 

jedno z drugim i Klub nie jest przeciwko samej pomocy szpitalowi, Starostwu 

Powiatowemu , my jako Radni PSL – Porozumienie nie głosowaliśmy 

przeciwko temu budżetowi przynajmniej nie wszyscy i tą wole wyrażaliśmy 

także na Komisji, wole współpracy i pomocy , nie chcemy żeby cała ta 

odpowiedzialność spadła na Zarząd który akurat w tej chwili sprawuje władzę , 

naprawdę – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że rozpatrywany był kredyt  w tej 

wysokości  w budżecie w czerwcu, a nie pół roku temu. Po drugie jeśli radni 

sobie życzą to tak – szpitalowi brakuje około 2, 5 mln zł żeby zamknąć 

restrukturyzację, ale ile tak naprawdę będzie  potrzeba  zależy od tego czy 

gminy zechcą pomóc i w jakiej wysokości szpitalowi – dodał. Nadmienił, że 

jeżeli uda się sfinalizować rozmowy do Sesji sierpniowej, to przedstawiona  

zostanie nowelizacje tej uchwały  o zaciągnięciu kredytu. Wstrzymamy się bo 

tak jak mówiliśmy na Komisji ten kredyt nie jest nam konieczny w tej chwili, 

wytrzymamy jeśli chodzi o pieniądze o wydatki bieżące, czyli o żywą gotówkę, 

ponieważ możemy skorzystać z kredytu obrotowego, jeśli naprawdę nam się uda 
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do tego czasu to zaproponujemy Państwu już na sesji sierpniowej zaciągnięcie 

kredytu dwa razy większego , jeśli nie będzie pomocy z zewnątrz – dodał..  

 

Radny Michał Śliwiński powrócił do rozmów toczonych z Wójtami. Z tego co 

wiem minęło już około 2 miesięcy od tych rozmów , czy Pan Starosta coś bliżej 

mógłby nam powiedzieć w tym temacie. 

 

Ja bym proponował, jeśli można  aby tą dyskusję przenieść do spraw różnych                     

i żebyśmy głosowali wniosek – zaproponował Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek    

 

Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż te pieniądze są powiązane z całą  

działalnością powiatu , czy szpitala, czy szkół. To się wszystko ze sobą wiąże              

i są to bardzo ważne informacje, które mogą praktycznie przekonać, ja nie 

zarządzam dyscypliny w klubie że mamy wszyscy głosować przeciwko – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że taka ostateczna oferta, prośba o 

pomoc do Gmin Powiatu Łowickiego przedstawia się następująco. 

Zaproponowano gminom trzy następujące warianty: 

Wariant I -  Powiat Łowicki przekaże Gminie nieruchomości będące 

własnością Powiatu użytkowane obecnie przez NZOZ-y (byłe Gminne Ośrodki 

Zdrowia) za „symboliczną złotówkę w zamian Gmina , w drodze wkładu 

finansowego, nabyłaby udziały w nowopowstałej spółce w wysokości wartości 

wyceny tych nieruchomości. W przypadku przyjęcia tej propozycji przez 

wszystkie gminy, udział gmin w spółce wynosiłby około 50%, pozostałe 50% 

byłoby  własnością Powiatu Łowickiego. 

Środki jakie  z tego tytułu moglibyśmy uzyskać przyjmując, że faktycznie 

domawiamy się na poziomie wartości kosztorysowych jest to rząd wielkości 

około 6-7 mln zł , te środki finansowe  pozwoliłyby nam spłacić wierzycieli – 

dodał.  

Wariant II – Udział Gmin z ustalonym przez siebie wkładem finansowym                    

w nowopowołanej spółce. Prosimy rozważyć każdą możliwą wysokość udziału. 

Wariant III – Samoopodatkowanie się Gminy w celu pokrycia zobowiązań SP 

ZOZ w Łowiczu na okres 4 lat, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu 

około 50,00 zł rocznie, pozostała część zadłużenia Powiat pokryje z własnych 

środków. 

Nadmienił, iż te propozycje zostały złożone Wójtom. W piśmie tym 

poinformowaliśmy, również, że wszelkie inne sugestie i pomoc Gmin w sprawie 

reorganizacji szpitala i utrzymania go dla dobra mieszkańców powiatu, zostanie 

uwzględniona przy podejmowaniu ostatecznej decyzji – dodał. Nadmienił, iż 

były także takie luźne propozycje, rozmowy  aby np. sprywatyzować oddziały . 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, kiedy to pismo zostało wysłane.  



 11 

W dniu dzisiejszym – odpowiedział Starosta Janusz Michalak  

 

Radny Michał Śliwiński nadmienił, iż jest to najświeższe pismo.                            

Ja sugerowałem się tą opinia jaką przedstawiał Członek Zarządu, myślałem , że 

to są już zaawansowane rozmowy, moim zdaniem jeśli rozmawiamy                          

o pieniądzach to najodpowiedniejszą i najwłaściwszą formą jest forma  pisemna, 

a czy z  takich rozmów prywatnych, poza politycznych , ma Pan wiedzę czy  

będzie jakieś zainteresowanie czy nie – zapytał.  

 

Części na pewno – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.  

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zostały zgłoszone inne pytania  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za    - 12 

przeciw   - 8 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr IX/68/2007 w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt 6 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, czy Zarząd Powiatu Łowickiego 

wypracował już jakąś wizję przekazywania dróg powiatowych gminom. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego 

wypracował stanowisko w powyższej sprawie. Na dzisiaj może być ono takie, 

że będzie to tylko bieżące utrzymanie dróg , powiem szczerze, że w przypadku 

gdybyśmy musieli sobie sami radzić ze szpitalem przyszłym rok będzie rokiem , 

w którym pasek zapinamy na ostatnią dziurkę i żadnych inwestycji , dlatego nie 

możemy dziś proponować pieniędzy których nie będziemy mogli przekazać - 

dodał.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono  

 

Ad. pkt 7 

 

Zakończenie obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady IX  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  
 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka  

 
 


