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P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/08 

 

z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniach 30 września 2008 roku i 07 października 2008 roku  

w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7.  Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2008/2009. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę                            

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku                   

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                   

Nr XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku              

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania                  

pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji                          

i Fizjoterapii w Stanisławowie”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 

roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wygaśnięcia mandatu 

Radnego Rady Powiatu Łowickiego. 
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14. Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku. 

15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło 

udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego co 

roku przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych            

z terenu Powiatu Łowickiego. W semestrze zimowym roku szkolnego 

2008/2009 przyznano 5 stypendiów naszym uczniom za bardzo dobre wyniki                     

w nauce, za wzorowe zachowanie – dodał. 

Poinformował, że stypendiami zostali wyróżnieni:  

1) Wolny Edyta – I LO w Łowiczu, 

2) Pruk Martyna – II LO w Łowiczu, 

3) Krawczyk Mateusz – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

4) Kujawiak Katarzyna – ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

5) Milczarek Łukasz – ZSP Nr 1 w Łowiczu – zasadnicza szkoła zawodowa 

Gratuluje wybranym uczniom i Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych – dodał. 

    

Stypendystom zostały wręczone stypendia.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że chciałby złożyć podziękowania za 

wieloletnią pracę dla Pana Jarosława Baczyńskiego który pracował na 

stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu i przeszedł już na 

emeryturę.  

 

Odczytał list z podziękowaniem za pracę jako Lekarza Weterynarii. 
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Pan Jarosław Baczyński podziękował za życzenia. Myślę, że jeszcze nie raz 

się spotkamy nie odchodzę, będę na miejscu – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że chciałby w imieniu Rady Powiatu 

Łowickiego oraz Zarządu Powiatu Łowickiego podziękować za pracę Pani 

Annie Gajdzie Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. 

 

Pani Anna Gajda podziękowała za życzenia. W swojej pracy spotkałam wielu 

dobrych, życzliwych ludzi, co w mojej karierze jest największym szczęściem – 

dodała.  

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o:  

  o wprowadzenie do porządku obrad Sesji po punkcie 8, punktu 9: 

„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą RPŁ 

Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008”.  

 zdjęcie z porządku obrad Sesji punktu 13: „Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Z góry przepraszam za wnioskowanie o wycofanie punktu dotyczącego 

wygaśnięcia mojego mandatu, ale tak się składa, że w najbliższych trzech 

tygodniach zapadną ważne decyzje dla mojej kariery zawodowej – dodał. 

Nadmienił, iż decyzja nie jest ostateczna, ale na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze 

gotowy na powyższy krok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że na jego ręce 

wpłynęło pismo z MOPS w Łowiczu. Niestety otrzymałem je w dniu 29.09.08                

o godzinie 16.00 – dodał. Przedstawił treść pisma /Zał. Nr 2/. Nadmienił, iż 

powyższa sprawa jest zbyt poważna, by RPŁ zajmowała się nią bez uprzedniego 

dokładnego przedyskutowania na poszczególnych Komisjach Rady Powiatu 

Łowickiego. Uważam, że punkt ten nie powinien być wprowadzony do 

dzisiejszych obrad RPŁ – dodał. Zapytał, czy ktoś ma inne zdanie na powyższy 

temat.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał na jakiej podstawie Przewodniczący RPŁ 

układa porządek obrad Sesji RPŁ. Zapytał, czy należy składać na piśmie swoje 

propozycje, czy wystarczy uzgodnić to telefonicznie. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że propozycje do 

porządku obrad składa się pisemnie.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy propozycja punktu 13 została złożona na 

piśmie.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiedział, że powyższa 

propozycja została złożona na piśmie. Wniosek o wycofanie punktu                         

13 z porządku obrad został złożono ustnie jako wniosek o zmianę porządku 

obrad i w chwili obecnej zostanie poddany pod głosowanie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

nieobecni Radni: Zofia Rogowska – Tylman/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXII Sesji RPŁ wraz ze zmianami. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7.  Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2008/2009. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały             

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą 

RPŁ Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                

w roku 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę                       

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały             

Nr XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ 

Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 

roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 

14. Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku. 

15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych nieobecni 

Radni: Zofia Rogowska – Tylman /: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                 

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że w okresie między sesjami Zarząd 

Powiatu odbył 8 protokołowanych posiedzeń. Poinformował, że Członkowie 

Zarządu zajmowali się następującymi sprawami:  

 

w zakresie edukacji 

 

Członkowie Zarządu zdecydowali o powołaniu wicedyrektora w ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu w związku z włączeniem III LO do ww. szkoły. 
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Wyrazili zgodę na zatrudnienie emerytów w ZSP NR 2 RCKU w Łowiczu                        

4 w szkołach dla młodzieży i 3 w szkołach dla dorosłych. 

 

Zdecydowali o zatrudnieniu sprzątaczki w III LO i ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

konserwatora w III LO w pełnym wymiarze na okres 1 roku oraz księgowej              

w pełnym wymiarze na okres 1 miesiąca – wrzesień 2008 roku. 

 

Obniżyli w roku szkolnym 2008/2009 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektora ZSP Nr 3              

w Łowiczu z obowiązujących 7 do 6 godzin tygodniowo. 

 

Pozytywne zaopiniowali informację o naborze do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009. 

 

ZPŁ zdecydował o zatwierdzeniu zaktualizowanych arkuszy 

organizacyjnych/aneksów następujących szkół i placówek  

- I LO w Łowiczu, 

- II LO w Łowiczu, 

- ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

- ZSP Nr 3 w Łowiczu, 

- ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

- ZSL w Zdunach, 

- MOS w Kiernozi, 

- PPP w Łowiczu, 

wstrzymał się natomiast z decyzją w sprawie SOSZ- w Łowiczu. 

 

ZPŁ przyznał stypendium Starosty Łowickiego następującym uczniom: 

Wolny Edyta   – I LO w Łowiczu, 

Pruk Martyna   – II LO w Łowiczu, 

Krawczyk Mateusz  – ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, 

Kujawiak Katarzyna  – ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

Milczarek Łukasz   – ZSP Nr 1 w Łowiczu – zasadnicza szkoła zawodowa 

 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

Członkowie ZPŁ zapoznali  się z treścią protokołu z przetargu na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości położonej w Nieborowie ozn. Nr 415/2 

Podjęli decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującemu III Liceum 

Ogólnokształcącemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu                      

i ustanowili trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu nieruchomością 

położoną w Łowiczu, obręb Korabka ozn. Nr 1460. 
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Wyrazili zgodę na remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszenia drzwi 

wejściowych do budynku Biura Powiatowego  AR i MR w Łowiczu. Wyrażono 

zgodę na wykonanie powyższych prac na koszt najemcy po uzyskaniu 

stosownych pozwoleń – konserwatora zabytków. 

 

w zakresie działań przetargowych 

 

Członkowie ZPŁ zatwierdzili wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie 

instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania                  

i elektrycznych w budynku Poradni psychologiczno – Pedagogicznej                          

w Łowiczu”.  

 

Zatwierdzili wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja kotłowni 

centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Licealnych w Zdunach.  

 

Rozstrzygnęli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu, ul. Powstańców 12G – etap I: wymiana 

okien i modernizacja łazienek”. 

 

Unieważnili postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach                     

i placówkach Powiatu Łowickiego”. 

 

w zakresie spraw finansowych 

 

ZPŁ przyjął  wyniki z kontroli  przeprowadzonej w I LO w Łowiczu. 

 

w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

ZPŁ zatwierdził zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nieborów. 

 

w zakresie ochrony środowiska  

 

ZPŁ dokonał szczegółowego podziału dotacji 30 000,00 zł dla poszczególnych 

gmin z terenu Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

selektywnej zbiórki odpadów  

Bielawy   – 2700,00 zł 

Łowicz   – 4000,00 zł  
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Domaniewice  – 2500,00 zł  

Łyszkowice  – 2400,00 zł 

Nieborów   – 4000,00 zł 

Kocierzew   – 2000,00 zł 

Chąśno   – 1500,00 zł  

Kiernozia   – 2000,00 zł 

Zduny   – 3300,00 zł  

Miasto Łowicz  – 5600,00 zł. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dodatkowo Członkowie ZPŁ 

podejmowali także stosowne Uchwały ZPŁ, a także pozytywnie opiniowali 

projekty Uchwał RPŁ na XXII Sesję.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy został rozpisany kolejny konkurs na 

stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie został ogłoszony kolejny 

konkurs na stanowisko Dyrektora PZDiT w Łowiczu. W chwili obecnej 

obowiązki Dyrektora pełni Pan Ryszard Rybarczyk, umówiliśmy, się że do 

końca roku ten stan nie ulegnie zmianie – dodał. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, za jaką kwotę został sprzedany Ośrodek 

Zdrowia w Nieborowie. 

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż OZ w Nieborowie został sprzedany za 

kwotę około 520 000,00 zł.  

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

  01.09.08 uroczystości: „Dzień Weterana”  

 05 - 06.09.08 zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łowiczu 

 07.09.08 jubileusz 80-lecia OSP w Wiciu 

 14.09.08 Dożynki Gminne w Bazylice Katedralnej.  

Poinformował, że w drugiej połowie miesiąca września był wyłączony z działań 

na rzecz Powiatu Łowickiego z powodu choroby. 
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Ad pkt. 7 

 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2008/2009. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację                   

o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009                     

/Zał. Nr 3/. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zauważył, że w latach ubiegłych młodzieży, 

która przyszła do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łowickiego było więcej 

niż młodzieży odchodzącej. W roku bieżącym widać, że liczba przychodzących 

i odchodzących jest bardzo zbliżona – dodał. Zapytał, czy Wydział EKS 

analizował przyczynę tej sytuacji. Poinformował, że w planie inwestycji na 2008 

rok była zaplanowana naprawa dachu na budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu. W 

chwili obecnej tej inwestycji nie ma – dodał. Zapytał, dlaczego ta inwestycja 

została zdjęta z planu do wykonania.  

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk poinformowała, że Wydział 

EKS nie przeprowadzał stosownych analiz odnośnie przemieszczania się 

uczniów. Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to Wydział EKS nie 

posiada informacji dlaczego nie realizowana jest    w roku bieżącym powyższa 

inwestycja, nie otrzymałam takich informacji z Wydziału AB – odpowiedziała. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że w planie inwestycji 

powiatowych na 2008 rok remont dachu na budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu 

został wpisany i zaplanowany. W chwili obecnej ta inwestycja została zdjęta              

z planu, na jednej i drugiej Komisji nie było o tym mowy, dlatego  pytam – 

dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że w dniu 29.09.08 r. 

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów na którym padło to 

samo pytanie i Dyrektor Wydziału AB już na nie odpowiadał. Składaliśmy na to 

zadanie wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i wniosek nie został 

zaakceptowany, po potwierdzeniu informacji, że nie otrzymamy dofinansowania 

w wysokości 50% tj. 80 000,00 zł, środki własne zostały zdjęte i przesunięte na 

inne zadania – dodał. Poinformował, że Powiat Łowicki będzie składał kolejny 

wniosek na ten cel. 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że jeśli zdejmuje się coś z planu 

rocznego to na Komisjach RPŁ powinno się o tym poinformować. Trzeba 

pilnować kwestii formalnych – dodał.  
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że każde zmiany                

w budżecie PŁ są dokonywane za zgodą RPŁ. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński przedstawił informację 

na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na terenie Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

 

Radny Krzysztof Janicki nadmienił, iż w przedstawionej informacji mówi się 

o dopłatach do owoców miękkich przyznanych w 2008 roku w kwocie 1 400,00 

zł do hektara. Zapytał, w jakiej wysokości te dopłaty realizowano w 2007 roku. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że                  

w 2007 roku nie było dopłat do owoców miękkich. Jest to dodatkowa płatność 

oprócz podstawowej to płatność wyrównująca – dodał.   

 

Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret zapytał, czy procedury 

odnośnie dopłat obszarowych będą zachowane. Poprosił o wyjaśnienie zmian 

dotyczących zdobywania kwalifikacji rolniczych. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że jeśli 

chodzi o zmiany w procedurach dopłat bezpośrednich, to jeszcze nic nie wie na 

temat tych zmian. Trwają prace by ten wniosek zmienić, tak by był częściowo 

wypełniony i jeśli rolnik nie będzie robił żadnych drastycznych zmian w 

uprawach to dostanie kompletny wypełniony wniosek, a zmiany w uprawach 

będzie wykreślać i wpisywać nowe uprawy – dodał. Poinformował, że jeśli 

chodzi o kwalifikacje rolnicze to ARiMR wymaga by rolnicy posiadali rolnicze 

kwalifikacje, więc nie wystarczy skończyć szkołę rolniczą, wymagane jest 

zdanie egzaminu zawodowego. Osoby, które chcą przejąć gospodarstwo 

zobowiązane są przedstawić dokumenty mówiące o posiadanych kwalifikacjach 

rolniczych – dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy na dzień dzisiejszy w BP 

ARiMR w Łowiczu pracuje wykwalifikowana kadra pracownicza, która dobrze 

wykonuje pracę na rzecz petenta. 

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował, że to nie 

on tą kadrę zatrudniał, bo jest Kierownikiem BP ARiMR w Łowicza od 

09.04.2008 roku, a BP istnieje od 2002 roku. Fakt jest taki, że zauważyłem 
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odpływ wykwalifikowanej kadry do Centrali w Warszawie, wynika to z tego, że 

tam są zupełnie inne zarobki – dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski poinformował, że w środkach masowego 

przekazu mówi się o dopłatach dla rolników i jak z tego korzystają, nie mówi się 

o innych aspektach pracy rolnika. Zostałem zobowiązany przez swoich 

wyborców i nie tylko do poruszenia na Sesji pewnych kwestii, otóż na wiosnę 

2008 roku kwintal nawozu sztucznego fosforanu kosztował 120,00 zł, w chwili 

obecnej ten sam kwintal, tego samego nawozu kosztuje 326,00 zł – dodał. 

Nadmienił, iż jest to jeden z przykładów, bo mleko staniało o 0,80 zł, żywiec 

spadł o 1,00 zł. Proszę by szanowne media uwzględniły w swych artykułach, że 

rolnicy nie tylko biorą z Unii Europejskiej, bo tak naprawdę ta UE wzięła nas na 

członka by nas zniszczyć – dodał.  

 

Kierownik BP ARiMR w Łowiczu Michał Śliwiński poinformował,                      

że dopłaty bezpośrednie tak naprawdę nazywają się częściową rekompensatą             

za poniesione koszty produkcji.  

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXII SESJI RPŁ W DNIU 

30.09.2008 ROKU O GODZINIE15.10 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.20 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                      

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą RPŁ 

Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ            

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku 

zmienionej Uchwałą RPŁ Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/ 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXII/196/2008 RPŁ w sprawie zmiany uchwały                        

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą RPŁ              

Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 /Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XV/143/2008 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 

2010. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/ 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXII/197/2008 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XV/143/2008 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 

2010 /Zał. Nr 6/. 
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Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku              

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii 

w Stanisławowie”. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                       

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

27 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji                 

i Fizjoterapii w Stanisławowie”. Poinformowała, że w miesiącu sierpniu 2008 

roku powyższa Uchwała została po raz pierwszy podjęta, jednak na wniosek 

RIO należy uzupełnić zapisy paragrafu 1.  

 

Radny Jerzy Wolski poprosił o skomentowanie zapisu: „na sfinansowanie 

deficytu”. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że miesiąc temu na Sesji 

zostały podjęte dwie Uchwały. Jedna „w sprawie zmian w budżecie”, która 

polegała na tym, że zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 172 097,00 zł,                  

w świetle obowiązujących przepisów prawa, kredyty i pożyczki możemy tylko 

zaciągać na określone cele m.in. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów, w z związku tym deficyt wynosi 381 705,00 zł,                      

w  poprzednich uchwałach kwota deficytu jest pokryta wolnymi środkami, a ta 

zwiększona kwota zostanie pokryta właśnie zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 

– dodała.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/ 

za     - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXII/198/2008 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                         

Nr XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku                     

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Budowa 
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oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii                              

w Stanisławowie” /Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ                       

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/ 

za     - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 5 

podjęli uchwałę Nr XXII/199/2008 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2008 rok /Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku 

kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                       

w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że mówi się o wielkich planach 

budowy budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, a tym czasem bierze się 

kolejny kredyt na kredyt. Nie chcę tutaj przypominać, kto otwierał nam oczy na 

temat brania kredytów na kredyt – dodał. Nadmienił, iż jeśli wszystkie 

Wydziały są już ulokowane w jednym miejscu, to po co budowa nowego 

budynku i branie kredytu, by spłacić poprzedni kredyt.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że on bierze kredyt tylko wtedy 

kiedy jest deficyt, a nie tak jak brano wcześniej kredyty by położyć je na koncie 

bankowym, bo procenty są wyższe niż koszty kredytu. Poza tym po raz 

pierwszy wysokość kredytu jest o połowę niższa niż w latach ubiegłych, nie 

mniej jednak chciałbym pokazać że ilość inwestycji jest o kilka procent 

wyższym, niż w latach ubiegłych – dodał. Nadmienił, iż poziom zadłużenia 
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Powiatu Łowickiego jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Ja nigdy nie byłem 

przeciwnikiem kredytów, byłem przeciwnikiem kredytów by brać je tylko po to 

by pracowały one na odsetkach, powiem więcej, w następnym roku kredyt 

będzie sporo większy – dodał.    

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 12 

przeciw   - 1 

wstrzymało się   - 8 

podjęli uchwałę Nr XXII/200/2008 RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku 

kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                     

/Zał. Nr 9/. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXII SESJI RPŁ W DNIU 

30.09.2008 ROKU O GODZINIE 15.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.55 

 

Ad pkt. 14 

 

Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku.  

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, jakie jest stanowisko ZPŁ w powyższej 

sprawie. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego na 

dzień dzisiejszy uważa, że wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli odnośnie przeznaczenia 

500 000,00 zł ze środków zarezerwowanych na budowę nowego budynku 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zakup tomografu komputerowego dla 

ZOZ w Łowiczu za niezasadny.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman poinformowała, że została zobligowana 

przez lekarzy pracujących w ZOZ w Łowiczu do przedstawienia RPŁ listu 

otwartego w sprawie tomografu komputerowego. Odczytała list /Zał. Nr 10/. 

Poinformowała, że wytyczne Wojewody Łódzkiego zobowiązują ZOZ                   

w Łowiczu do pozostawania w gotowości do realizacji zadań obronnych na czas 

zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Chciałam przekazać Państwu informację 
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lekarzy z oddziału wewnętrznego, że ich chorzy są wożeni dwa razy w ciągu 

dnia na badania, chorzy ci spędzają tak po kilka godzin dziennie, więc pacjent 

jest narażony na przewożenie – dodała. Poinformowała, że w miesiącu sierpniu 

2008 roku takich wyjazdów do Łodzi było 65, co stanowi kwotę 23 000,00 zł            

za miesiąc, licząc jedynie koszt badania i transportu, nie ujęto w tych kosztach 

pracy ratowników oraz pochodnych.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że uzupełniając informację 

przedstawioną przez Radną Zofię Rogowską – Tylman chciałby nadmienić, że 

skierowań ambulatoryjnych w miesiącu sierpniu było około 50. Koszt jednego 

badania wynosi 200,00 zł, transport około 160,00 zł, to daje koszt miesięczny 

około 33400,00 zł, pozwoliłem sobie poprosić jedną z firm leasingowych                

o ofertę zakupu takiego tomografu komputerowego i otrzymałem dane, ze jest to 

kwota 1 250 000,00 zł, z mojej informacji wynika, że jest to sprzęt dobrej 

jakości – dodał. Poinformował, że przy wpłacie własnej w wysokości 10%, rata 

leasingowa kształtowałaby się na poziomie 25 321,00 zł. Z proponowanej kwoty 

na tomograf pozostaje kwota 375 000,00 zł na przygotowanie pomieszczenia, 

zatrudnienie odpowiedniego specjalisty, który pracowałby na sprzęcie                       

i ewentualnie resztę można przeznaczyć na powiększenie wkładu własnego – 

dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Powiat Łowicki może występować           

o środki finansowe na duże projekty z zakresu ochrony zdrowia. Uruchomiono 

w 2008 roku konkurs w ramach priorytetu 12 „Bezpieczeństwo zdrowotne                 

i poprawa dostępności do systemu ochrony zdrowia”, konkurs dotyczy działania 

12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” w zakresie którego można 

pozyskać środki na przebudowę, rozbudowę i remont obiektów związanych                    

z ochroną zdrowia, oraz dokonać zakupu wyrobów medycznych służących do 

diagnostyki, terapii z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego 

użytku - dodała. Poinformowała, że wnioski mogą składać publiczne bądź 

niepubliczne zakłady opieki medycznej bądź ich organy założycielskie. Jest to 

bardzo ważne, wiadomo, że musimy mieć zarezerwowany wkład własny, ale 

takie pieniądze możemy pozyskać – dodała. Nadmieniła, iż należy zwrócić 

uwagę na to, że bazę szpitala łowickiego należy dostosować do standardów. 

Myślę, że ZPŁ robi wszystko by tą bazę jak najbardziej poprawić, wiadomo, że 

tomograf komputerowy także musi stać w pomieszczeniu, które będzie 

dostosowane, musi właściwie być obsługiwany – dodała. Poinformowała, że 

wszyscy wiedzą, że tomograf komputerowy w łowickim szpitalu jest bardzo 

potrzebny ale jakość pracy to nie tylko tomograf, to codzienna praca dla 

społeczeństwa – pacjentów tego szpitala. Chciałam, także powiedzieć, że za 

500 000,00 zł nie kupimy tomografu, uważam, że w tym temacie powinien 

wypowiedzieć się jakiś specjalista, który powiedziałby nam za jaką kwotę 

można zakupić porządne urządzenie, które będzie służyło latami – dodała. 
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Poinformowała, że jeśli chodzi o inne inwestycje, to zostały już wydane środki 

finansowe, które były zaplanowane w budżecie PŁ na 2008 rok. Nie powinno 

się podejmować działań, które później będą dla nas niekorzystne, te działania 

zmierzające do zdjęcia środków z czegoś innego mogą koligować z innymi 

inwestycjami, które zostały poczynione w tegorocznym budżecie – dodała. 

Nadmieniła, iż wszystkie decyzje należy podejmować z dużym przemyśleniem, 

które będą służyły dobru wszystkim. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że nie jest przeciwnikiem zakupu 

tomografu komputerowego czy jakiegoś innego urządzenia. Chciałbym 

powiedzieć, że tak prosto się nie liczy, bo koszt zakupu tomografu to nie 

wszystko, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą ile taki tomograf zużywa prądu, 

otóż 32 kw, to jest kilka porządnych silników starego typu – dodał. Zapytał, 

Dyrektora ZOZ w Łowiczu, czy za 150 000,00 zł jest w stanie mieć tomograf, 

jeśli tak  to RPŁ znajdzie takie środki bez potrzeby burzenia budżetu powiatu.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że zdaje sobie sprawę z tego, że są to 

uproszczone wyliczenia. Mówiłem, że są to dane, które były w sierpniu 2008 

roku, nie mam informacji ilu pacjentów nie zostało przebadanych, a powinni 

być przebadani, nie ma tu pacjentów, którzy powinni mieć przeprowadzone 

ponowne badanie i nie zostali przebadani – dodał. Nadmienił, iż nie chciałby 

polemizować, czy tomograf komputerowy będzie opłacalny, czy nie, na terenie 

Województwa Łódzkiego tomografu komputerowego nie mają jeszcze szpitale 

w Łowiczu i w Głownie. Jeszcze jedno wyjaśnienie, to nie jest kwota 

150 000,00 zł na zakup tomografu, lecz mówiłem o kwocie 125 000,00 zł jako 

10% kwocie minimalnej przy leasingu, my występujemy o 500 000,00 zł – 

dodał. Poinformował, że z kwoty 500 000,00 zł pozostaje kwota powyżej 

300 000,00 zł na zabezpieczenie kosztów na adaptację pomieszczenia, przyłącze 

energetyczne i obsługę. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że nie należy 

decydować czy tomograf komputerowy jest potrzebny czy nie, bo oczywiście 

jest potrzebny. Jeśli chodzi o leasing tomografu, to rozmawialiśmy już na ten 

temat kilka lat temu – dodał. Nadmienił, iż będzie można wystąpić                           

o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych i biorąc pod uwagę 

to, że tylko Łowicz, w tak strategicznym miejscu nie ma tomografu, to można 

uważać, że są realne szanse, że ten tomograf z RPO będzie można zakupić. 

Będziemy mieli szansę mieć tomograf jako własny sprzęt, a nie w leasingu 

płacąc za niego raty i przypuszczam, że będzie on dużo lepszy niż w leasingu – 

dodał.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu ma 

świadomość ile kosztuje taki średniej klasy tomograf komputerowy.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że za kwotę             

1 200 000,00 zł będzie to taki tomograf komputerowy, który nie będzie 

satysfakcjonował ZOZ w Łowiczu.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że od dnia jutrzejszego, czyli od 

01.10.2008 roku będzie można składać wnioski do Ponadregionalnego 

Konkursu na sprzęt. Jesteśmy na taki konkurs przygotowani i jeśli tylko zostanie 

on ogłoszony, to będziemy Państwa prosili o zabezpieczenie środków                       

w budżecie PŁ, które na ten cel zaproponujemy – dodał.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman zapytała kiedy realnie będzie wiadomo, 

kiedy tomograf komputerowy trafiłby do szpitala w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że odpowie być może nieco 

wymijająco, ale Powiat Łowicki od wiosny słyszał o konkursie na zakup 

karetek, złożył wnioski i okazuje się, że zostaną one rozpatrzone po 16 stycznia 

2009 roku. Jeśli tutaj wnioski będą składane do grudnia 2008 roku, może się 

rozkręcą te instytucje państwowe – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że jest trochę zdziwiony pomysłami, 

którymi tryska tutaj Pan Starosta i Dyrektor ZOZ w Łowiczu. Był wniosek 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli, ten wniosek został odrzucony przez ZPŁ bez przedstawienia 

uzasadnienia na piśmie dlaczego został on odrzucony, pan Dyrektor był 

zobowiązany o przedstawienie alternatywy, ale była cisza, jak się pojawił temat 

to teraz jest wielka krytyka, a pamiętajcie, że krytyka to rola opozycji, nie wiem 

po której stronie jesteście – dodał. 

 

Słowa, słowa, słowa, przejdźmy wreszcie do działań i czynów, nikt tutaj nie 

podważa, że tomograf komputerowy jest potrzebny, natomiast wszystko 

niektórzy Radni robią by tego tomografu nie było, jest to wysokiej jakości 

hipokryzja – dodał Radny Paweł Bejda. Poinformował, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby podjęto próbę wyleasingowania tomografu i nic nie stoi na 

przeszkodzie aby ZPŁ złożył wnioski w celu pozyskania środków finansowych 

z zewnątrz, aby ten tomograf komputerowy kupić. Proszę Państwa leasing 

polega na tym, że dzierżawimy coś co nie jest naszą własnością, myślę, że przy 

prawidłowym gospodarowaniu tomografem komputerowym on na siebie zarobi, 

a my w każdej chwili możemy zrezygnować z leasingu, oddając go i kupując 

własny – dodał. Nadmienił, iż nie należy bać się męskich decyzji i oto apeluje w 

imieniu wielu mieszkańców Powiatu Łowickiego, nie wspominając już o 

rozpaczliwym geście listu otwartego lekarzy łowickiego szpitala.  
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Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że w ostatnim okresie 

kontaktował się z kilkoma firmami, które sprzedają, leasingują nawet same 

obsługują podobne urządzenia jak tomograf. Jedną z powtarzających się uwag 

było to by nie wziąć używanego tomografu komputerowego, w chwili obecnej 

tomograf kosztuje około 1 500 000,00 zł, adaptacja pomieszczeń kosztuje około 

300 000,00 zł, bo tam musi być klimatyzacja, instalacje zasilające, zrobiłem 

takie wywiady z trzema różnymi firmami, niezależnymi od siebie i wnioski są 

takie, że każda z nich sprzedaje używane tomografy, jak określił właściciel 

jednej z tych firm „prawie nowe”, one były kiedyś używane w szpitalach czy 

klinikach, później trafiły spowrotem do producenta, gdzie zrobiono im kapitalny 

remont i potem jest to sprzedawane taniej niż nowy tomograf – dodał. 

Nadmienił, iż rozmawiał z lekarzem, który 12 lat pracuje w tomografii, i on 

twierdzi by się na coś takiego nie nabierać. Ja nie mówię, że leasing jest czymś 

złym i jest to rozwiązanie tymczasowe, a jednocześnie można składać wnioski    

o fundusze tak by sprowadzić taki tomograf, który będzie dawał zadowolenie 

lekarzom. Oczywistą rzeczą jest to, że tomograf komputerowy jest rzeczą 

niezbędną w szpitalu, myślę, że dobrze się stało, iż wywiązała się dyskusja na 

temat tomografu, niepotrzebne są jednak stwierdzenia, że „ktoś chce czy nie 

chce”, myślę, że wszyscy chcą, a jak wydamy pieniądze szybko, to będzie źle – 

dodał. Nadmienił, iż szpital łowicki nie miał tomografu od kilku lat do chwili 

obecnej, to jeżeli Powiat Łowicki wstrzyma się miesiąc czy dwa miesiące                         

z konkretnymi ruchami to nie powinno się nic wielkiego stać. Jeżeli Państwo 

Radni będziecie się chcieli spotkać z fachowcami, to proszę dać sygnał, ja 

jestem w stanie się z nimi umówić nawet w przyszłym tygodniu i wówczas 

rozmowa byłaby bardziej konkretna – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że po to by wprowadzić temat 

tomografu komputerowego pod obrady Sesji RPŁ Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli walczyła cztery 

miesiące, tylko po to by Rada Powiatu Łowickiego mogła o tym porozmawiać. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że to nie jest tak, że w dniu 

dzisiejszym rozpoczęła się dyskusja na temat tomografu komputerowego dla 

szpitala w Łowiczu, bo już dwa miesiące temu podczas posiedzenia Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli o tym rozmawiano. Może koledzy Radni nie przekazali, to może nie 

było pytania – dodał. Nadmienił, że jeśli zostanie wzięty w leasing tomograf 

komputerowy, to każdy o tym wie, że leasing ma wówczas sens jeśli spłaci się 

ostatnią ratę i ewentualnie wykupi. 

 

Radny Krzysztof Janicki stwierdził, iż zostały przeznaczone środki finansowe 

na budowę nowego budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, a nie dzieje 

się w tym kierunku nic. Zapytał, czy te środki finansowe są w ogóle tam 
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potrzebne, a jeśli są potrzebne to kiedy zacznie się coś dziać w temacie budynku 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, kiedy rozpocznie się budowa.   

 

Radna Jerzy Wolski  zapytał, ile osób na tej sali jeździ najnowszej klasy 

mercedesem. Proszę nie odpowiadać – dodał. Poinformował, że nie jest 

konieczny najnowszej generacji tomograf komputerowy dla ZOZ w Łowiczu, bo 

kilkuletni też parę lat posłuży, a może kiedyś szpital dorobi się nowego 

tomografu. Dlaczego budujemy barak za 1500 000,00 zł, a nie piękny budynek 

Starostwa np. trzykondygnacyjny, to także było retoryczne pytanie – dodał.  

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że został sprowokowany do zabranie 

głosu wypowiedzą Wicestarosty Łowickiego, że „szybko wydane pieniądze, to 

zmarnowane pieniądze”. Uważam, że przyznał pan rację sam sobie, bo szybko 

podjęto decyzję odnośnie budynku administracyjnego, a dochodów nie będzie 

on przynosił, nikomu zdrowia nie przysporzy – dodał. Nadmienił, iż zasmucił 

się bardzo i współczuje wszystkim chorym, którzy dzisiaj cierpią gdy są wożeni 

na różne badania. Uważam, że wszystkie sprawy administracyjne mogą 

poczekać, a zdrowie nie może poczekać i wszelkie procedury już trzeba 

zaczynać – dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że nie jest to tak, że ZOZ w Łowiczu 

ma kompletny sprzęt medyczny, a brakuje mu tylko tomografu komputerowego, 

droga do funduszy, które mają być uruchomione, jest w dalszym ciągu otwarta, 

można wnioskować o inny sprzęt. Pan Starosta mówił, że jest przygotowany 

jeśli chodzi o składanie wniosków, to może po dwóch latach w końcu 

usłyszymy, kto jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu Powiatu Łowickiego za 

składanie czy pisanie wniosków o dofinansowanie – dodał. Zauważył, że ta 

odpowiedzialność się rozmywa, nie wiadomo kto będzie dostawał cięgi za to, że 

coś zostało przeoczone, czy coś nie zostało wykonane. Kolega z Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli wspominał, że dyskusji odnośnie przedstawienia alternatyw co do 

możliwości zdobycia tomografu komputerowego na posiedzeniu Komisji nie 

było – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że jeśli chodzi o budowę nowego 

budynku administracyjnego, to ZPŁ zaakceptował już procedury przetargowe.  

 

Radny Michał Śliwiński zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  

XXII Sesji po punkcie 14 punktu 15: „Podjęcie Uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków na uruchomienie procedury pozyskania tomografu 

komputerowego dla ZOZ w Łowiczu”. Mamy propozycję Uchwały, tak ogólnie, 

a myślę, że z Panią Skarbnik przygotujemy odpowiedni projekt – dodał. 
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RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXII SESJI RPŁ W DNIU 

30.09.2008 ROKU O GODZINIE16.20 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.30 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wnioskodawcy nie przygotowali 

projektu Uchwały, przygotowali jedynie zdanie o zmianie „z – na”, a Uchwały 

w sprawie zmiany budżetu nie można przygotować w kilkanaście minut. Staram 

się nie wracać do przeszłości, ale Koledzy pamiętają jak ja przygotowywałem 

Uchwały, to musiałem przynieść gotowe, sprawdzone  z prawnikami, po czym 

w ogóle nie były głosowane, ale to tak w woli przypomnienia – dodał. 

Nadmienił, że jeśli to ZPŁ ma przygotować stosowny projekt Uchwały to prosi 

o ogłoszenie przerwy w obradach Sesji RPŁ, co najmniej do dnia jutrzejszego.  

 

Radna Jolanta Kępka nadmieniła, że jeżeli wnioskodawcy mają gotowy 

projekt Uchwały RPŁ zatwierdzony przez radcę prawnego, to nie widzi 

problemu by poddać go pod głosowanie. Chciałam również przypomnieć, że              

w poprzedniej kadencji mieliśmy przygotowane projekty Uchwał, które nawet 

nie były głosowane, w ten sposób zachowywano się wobec nas – dodała. 

Poinformowała, że gdy ona poszła do radców prawnych Starostwa Powiatowego 

z prośbą o pomoc przy projekcie Uchwały RPŁ, to otrzymała odpowiedź, że 

radcy się boją Pana Starosty i nie będą świadczyć usług dla Radnych Rady 

Powiatu Łowickiego. Myślę Panie Starosto, że Pan nie będzie taki i pozwoli 

Radcom Prawnym pomagać Radnym i tak powinno być, bo w poprzedniej 

kadencji mieliśmy cały czas utrudniane, nawet podejście do prawników – 

dodała.    

 

Teraz to Pani naprawdę popłynęła w tej wyobraźni, bo Pana Dzierżka oskarżyć 

o przemoc psychiczną nad Prawnikami to już… – dodał Radny Michał 

Śliwiński 

 

Ja nikogo nie oskarżam, chciałam powiedzieć, że kiedy kierowałam swoje kroki 

jako Radna Rady Powiatu Łowickiego do Radcy Prawnego to Radca 

powiedział, że nie będzie dla mnie świadczył żadnych rad, ponieważ nie ma 

takiego zezwolenia ze strony Starosty – dodała Radna Jolanta Kępka. 

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, na kiedy planowane jest wznowienie obrad 

Sesji RPŁ, jeśli będzie taka potrzeba. Ustalmy tak, by wszystkim pasowało – 

dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, że nie ma żadnego 

problemu i słucha propozycji.  
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski zauważył, że został złożony wniosek  

o zmianę porządku obrad i należy go przegłosować. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, że poddaje pod głosowanie 

wniosek Radnego Michała Śliwińskiego o wprowadzenie do porządku obrad 

XXII Sesji RPŁ po punkcie 14 punktu 15: „Podjęcie Uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków na uruchomienie procedury pozyskania tomografu 

komputerowego dla ZOZ w Łowiczu” 

 

Starosta Janusz Michalak poprosił o wskazanie skąd i na co należy 

zabezpieczyć środki finansowe. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że chodzi o przesunięcie  z działu 750, 

rozdziału 75020 środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł                            

na uruchomienie procedury odnośnie tomografu komputerowego ze środków 

przeznaczonych na budowę Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad XXII Sesji RPL po punkcie 14 punkt 15                   

w brzmieniu: „Podjęcie Uchwały w sprawie zabezpieczenia środków                       

na uruchomienie procedury pozyskania tomografu komputerowego dla ZOZ               

w Łowiczu” 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7.  Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2008/2009. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały              

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą 

RPŁ Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie 
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określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                

w roku 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę                       

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały              

Nr XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ 

Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 

roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 

14. Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zabezpieczenia środków                                

na uruchomienie procedury pozyskania tomografu komputerowego 

dla ZOZ w Łowiczu” 

16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Skarbnik Powiatu 

Łowickiego o sprecyzowanie terminu na kiedy powyższy projekt Uchwały RPŁ 

mógłby być gotowy.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że zgodnie z przyjętymi 

procedurami należy przeanalizować budżet Powiatu Łowickiego. Chciałam 

nadmienić, że zadanie inwestycyjne – budowa budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu jest już realizowane, są zawarte umowy, są 

już zaangażowane środki finansowe, więc przeanalizujemy budżet                                        

i przygotujemy projekt Uchwały, ale ten projekt będzie musiał przyjąć Zarząd – 

dodała.  

Starosta Janusz Michalak zapytał, czy Zarząd Powiatu Łowickiego musi go 

przyjąć. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska odpowiedziała, że ZPŁ powinien przyjąć. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował, że jeśli ZPŁ 

przygotuje już projekt Uchwały, to skontaktuje się z Szefami Klubów oraz                     

z Radnymi niezależnymi i zostanie ustalony termin wznowienia Sesji.  

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że termin 

wznowienia obrad Sesji powinien być ustalony podczas obrad tej samej Sesji. 

 

RZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH XXII SESJI RPŁ W DNIU 

30.09.2008 ROKU O GODZINIE17.00 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 17.10 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że w woli rozluźnienia chciałby w imieniu 

mieszkańców Gminy Kiernozia podziękować za drogi powiatowe na terenie 

Gminy już zrobione i poprosić o jeszcze jak będzie trochę nadwyżki 

budżetowej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że przerywa obrady 

XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego do 07.10.2008 roku do godziny 15.00. 

 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek wznowił obrady XXII Sesji RPŁ                        

w dniu 07.10.2008 roku o godzinie 15.00. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w Sesji uczestniczy 

20 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. Nadmienił, iż obrady XXII Sesji RPŁ w dniu 30.09.2008 

roku zostały przerwane po wprowadzeniu do porządku obrad XXII Sesji RPŁ 

punktu wnioskowanego przez Klub Radych PSL – Porozumienie który brzmiał 

15 - „Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie  zabezpieczenia środków na 

uruchomienie procedury pozyskania tomografu komputerowego”. Czy są jakieś 

inne uwagi do toczących się obrad – zapytał.  

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch kolejnych punktów:  

16 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XV/143/2008  

       RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu  

       Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

17 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

       rzeczowej dla Gminy Zduny.  
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Dopiero co uchwalaliśmy Wieloletni Plan i zmiany do niego na sesji obecnie 

trwającej tylko wcześniej i  w tej chwili są kolejne zmiany może by nam Pan 

Starosta wytłumaczył o co chodzi, bo może codziennie będziemy to zmieniać – 

zapytał  Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki 

 

Tak się może zdarzać Panie Radny że będziemy zmieniali często nie codziennie, 

bo nie codziennie odbywają się Sesje ale WPI to jest coś co musi być aby 

występować po środki  unijne, tak jak mówiłem na poprzedniej części                      

od  1 października na dofinansowanie ratownictwa medycznego m.in. można 

ubiegać się o środki na zakup tomografu komputerowego i w związku z tym 

wprowadzamy taką zmianę i zapewniam, że na następnej sesji takie zmiany też 

będą wprowadzane – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.  

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

nieobecni Radni: Zofia Rogowska – Tylman/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad XXII Sesji punkty:  

 

16 - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XV/143/2008  

       RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu  

       Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

17 -  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

        rzeczowej dla Gminy Zduny.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7.  Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2008/2009. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 
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9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały            

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą 

RPŁ Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                

w roku 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę                      

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku              

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ 

Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 

roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 

14. Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku. 

15.  Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie  zabezpieczenia środków na   

uruchomienie procedury pozyskania tomografu komputerowego”. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę                               

Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 

2008 – 2010. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

          rzeczowej dla Gminy Zduny.  

18. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Radna Zofia Rogowska – Tylman poinformowała, że chciałaby przybliżyć 

osobom obecnym na Sesji sprawę tomografu komputerowego. W tym celu 

poprosiłabym pana doktora Adama Rogowskiego – Tylmana jeżeli państwo 

zechcecie żeby kilka chwil nam zajął, przedstawił jaki tomograf w naszym 

szpitalu jest potrzebny – dodała.  

 

Czy są jakieś głosy sprzeciwu – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin 

Kosiorek.  
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Nie zgłoszono. 

 

Pan doktor Adam Rogowski – Tylman poinformował, że chciałby aby przede 

wszystkim spojrzeć na tą sprawę z lekarskiego punktu widzenia. Tak naprawdę 

od dawna na temat tomografu nikt z państwem nie rozmawiał żaden z lekarzy, a 

sytuacja zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich kilku lat i potrzeba 

posiadania tomografu komputerowego jeszcze 3-4 lata, ale dzisiaj to jest               

wogóle inna rozmowa na zupełnie inny temat, sytuacja zmienia się diametralnie 

mianowicie jeszcze 5 lat temu myśmy robili około 10 operacji   trepanacji 

czaszki po to żeby zajrzeć do głowy i zobaczyć czy tam czasami nie ma krwiaka 

bo nie posiadaliśmy tomografu komputerowego od 2005 roku nie wykonaliśmy 

takiej operacji żadnej ponieważ pacjenci są wożeni na neurochirurgię gdzie w 

tej chwili wykonuje się takie operacje i tam powinny być wykonywane takie 

operacje ze względu nie tylko na tomograf który tam jest ale i na sprzęt który 

posiadają do takich operacji – dodał. Poinformował, że aby ratować życie 

takiego pacjenta trzeba wykonać tomografie komputerową. Jak to wyglądu u nas 

proszę państwa, wygląda tak że człowiek z obrażeniem głowy trafia do 

łowickiego szpitala po obserwacji dłuższej bądź krótszej - i tu jest straszny ból 

bo go obserwujemy czy pacjent powinien mieć tomografię czy nie w dużych 

miastach, nie obserwują jeżeli w karcie wywiadu pacjent ma zapisaną utratę 

przytomności to ma natychmiast robioną tomografię oni wiedzą już wcześniej że 

pacjent będzie operowany lub nie i teraz jest sytuacja tego rodzaju my czekamy 

załatwiamy miejsce na tomografię komputerową i cóż proszę państwa czekamy 

na karetkę na transport nie raz niestety kilka godzin wreszcie pacjent jedzie                

i późno w nocy jest załatwiany i my dowiadujemy się rano, że musi być 

natychmiast operowany bo potwierdzono krwiaka śródczaszkowego to jest jedna 

sprawa to są urazy oczywiście wiadomo ze wszędzie na świecie jest to 

rozwiązane inaczej na teren około 500 tysięcy mieszkańców  są budowane 

centra urazowe i wszystkie urazy trafiają do jednego miejsca takiego obszaru 

ludzi to jest droga inwestycja ale później się opłaca, u nas oczywiście tego nie 

ma i nie będzie ponieważ jak wiadomo szpitale są osamotnione – dodał. 

Stwierdził, że dzisiaj nie tylko urazy to tomografia komputerowa , przede 

wszystkim diagnostyka udarów mózgu no to jest w planach dzisiaj. Udary 

mózgu są bardzo powszechne i proszę sobie wyobrazić że chociażby w sierpniu 

w sumie około 40 wyjazdów z oddziału wewnętrznego , i teraz proszę sobie 

wyobrazić że po udarze mózgu ktoś z państwa rodziny jedzie przez łódzkie 

torowiska tramwajowe z pękniętym naczyniem w głowie po to żeby zrobić mu 

tomografie komputerową przekonać się czy to jest udar niedokrwienny czy to 

jest udar spowodowany pęknięciem i jak dalej leczyć – dodała. Stwierdził, że  

takie rzeczy się zdarzają jednak nikt nie może się do tego przyczepić bo nie 

mamy tomografu. Jeżeli ktoś myśli że tego rodzaju postępowanie nie odbija się 

na zdrowiu ludzkim to się myli  i to trzeba sobie głośno powiedzieć - myli się 

nie posiadanie tomografu komputerowego w leczeniu ludzi poprzez wożenie na 
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badania kontrolne nie jest to dla nich obojętne i tego będzie coraz więcej więc 

państwo decydując o zakupie takiej maszyny musza brać pod uwagę że macie 

wpływ na przebieg leczenia pacjentów - dodał. Poinformował, że w medycynie 

trzeba decydować albo robi się coś dobrze albo się czegoś w ogóle nie robi.            

Nie można czegoś robić tylko tyle na ile  pozwalają warunki a niestety w tej 

chwili tak jest. Poza tym proszę państwa my jesteśmy ostatnim szpitalem w 

byłym województwie skierniewickim w którym nie ma tomografu, to powinno 

przekonać że to jakiś argument jest skoro inni uważają ze to powinno u nich być 

w różne sposoby to zdobywają, zatrudniają firmy które wchodzą na teren 

szpitala albo sami nabywaj i to jest inna sprawa, natomiast  obecność tomografu 

komputerowego staje się bardzo pilna potrzeba i to będzie coraz częstsze – 

dodał. Stwierdził, że badanie będą się poszerzać, będzie ich coraz więcej.            

W tej chwili nawet choroby zatok też się kontroluje tomografią komputerowa 

aby sprawdzić jaki jest stan zapalny zatok już z takich rzeczy korzystają 

neurolodzy z naszego terenu , wysyłając pacjenta do innych szpitali gdzie tam 

NFZ płaci za tomografię wysyłają alergolodzy, trzeba sobie powiedzieć że skoro 

NFZ płaci za każda tomografie komputerową uzasadniona to znaczy że to jest 

dla niego ważne trzeba to również brać pod uwagę - dodał. Pytanie jaki 

tomograf , odpowiedz od tyłu na terenie województwa łódzkiego, byłego 

skierniewickiego nie ma żadnego tomografu dwurzędowego, są same 

jednorzędowe najstarsze typy i pracują, pracują i robią badania , ta rzędowość 

tomografu to polega na tym mniej więcej szerokie grabie i wąskie grabie 

mówiąc tak obrazowo , wielość rzędów to jest na raz badanie szerokiego 

odcinka człowieka w szybkim czasie w związku z powyższym można na raz 

zrobić tomografie serca natomiast w tomografie jednorzędowym trzeba to robić 

po kolei warstwa po warstwie  w związku z powyższym jest to nie możliwe bo 

serca się nie zatrzyma i trzeba to zrobić na raz, tomografy wielorzędowe są 

przede wszystkim przydatne do badań  naczyniowych których my tu nigdy robić 

nie będziemy - dodał. Oczywiście nie należy kupować tomografu 

jednorzędowego bo to by było już ryzyko, bo te aparaty będą już odchodzić 

mamy cały panel od 1 do 16 w tej chwili produkowanych aparatów – dodała. 

Poinformował, że z tego co się orientował  w cenie to można poniżej 2 

milionów kupić tomograf. Sądzę że dla nas dwurzędowy byłby dobry i to na 

kilka dobrych lat dlatego ze dwurzędowy w Łodzi znajduje się tylko w 

Łagiewnikach , dwa są bardzo dobre w Koperniku i Barlickim szesnastorzędowe 

wiec najlepsze aparaty, ale pozostałe szpitale mają stare tomografy 

jednorzędowe i na nich pracują. jednorzędowy jest w Brzezinach, dwurzędowy 

w Łagiewnikach, jednorzędowe w Kutnie, Skierniewicach , dwurzędowy w 

Sochaczewie najtańsze najstarszego typu aparaty pracują nadal – dodał. 

Stwierdził, że są oczywiście pewne techniczne różnice w samym badaniu , przy 

jednorzędowym to badanie dłużej trwa ale to już jest sprawa tego typu że przy 

wielorzędowych pracownie robią dużo badań w ciągu dnia, a na aparacie 

jednorzędowym w ciągu 5 godzin tak jak jest przewidziane na radiologii można 
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wykonać 10 badań. To jest i tak dużo więcej badań ile my byśmy musieli  

wykonać na jednorzędowym, oczywiście na wielorzędowym więcej, bez 

tomografii można powiedzieć że powoli zaczniemy zagrażać swoim pacjentom i 

to nie jest żart to co mówię - dodał. To jest coś o czym powinno się bardzo 

intensywnie myśleć i tutaj przepraszam że wypowiem swoje zdanie, że jak 

przeczytałem w gazecie że tomograf podzielił koalicję to tak bym chciał żeby 

było napisane że tomograf pogodził wszystkich radnych, bo to chyba tak 

powinno być, bo to  jest proszę państwa poważny problem, i powinniście 

państwo wspólnie się zastanowić bo inaczej to można położyć ten system 

ochrony zdrowia w tym powiecie a tego byśmy sobie nie życzyli bo to jest 

ponad 80 tysięcy ludności – dodał. Poinformował, że standard w Europie jest 

taki, że przypada 30 tysięcy ludności na jeden tomograf komputerowy. 

Teoretycznie u nas powinny być 3 według standardów europejskich, a nie ma 

żadnego na tak dużym terenie, bardzo istotną sprawą jest to że tomograf to nie 

jest do zabawy doktorów, to nie jest tomograf dla szpitala, to jest tomograf dla 

powiatu, dla tych wszystkich ludzi, on nie będzie obsługiwał wyłącznie tego 

szpitala, ale wszystkich pacjentów a ilość badań będzie rosła, bardzo się to 

rozszerza, szpital idzie w kierunku aby było robionych wiele diagnostycznych 

badań było robionych przez tomograf komputerowy, to już nie długo będą 

okuliści, już są laryngolodzy, neurolodzy, szereg innych dziedzin już się skłania 

ku tomografii i myślę że posiadania takiego aparatu byłoby dla nas przyszłością 

– dodał. Stwierdził, że jest jedno ale. Chciałbym państwu powiedzieć dlaczego 

to jest ważne żebyśmy wszyscy razem się w to wszystko zaangażowali, jest to 

bardzo trudna sprawa zorganizować pracownię tomografii komputerowej, to nie 

jest tylko i wyłącznie zakup tomograf, to musi być rzesza ludzi zaangażowanych 

w tą sprawę, sama logistyka, wybudowanie tego budynku lub przerobienie tego 

budynku to nie jest takie proste, to są specjalne kabiny specjalne przejścia, 

specjalne szyby ołowiowe to są duże koszta, to muszą zaplanować fachowcy jak 

to wszystko zrobić po za tym pozostaje  jeszcze kwestia kadrowa , to trzeba też 

jeszcze o tym pamiętać tomograf nie może stać bez ludzi którzy będą go 

obsługiwać dzisiaj system jest taki że radiolodzy są wolnymi strzelcami oni 

raczej pracują  w dużych ośrodkach szpitalnych a tak to podróżują z jednego do 

drugiego szpitala i obsługują sprzęt - dodał. My mamy dwie takie osoby, jedną 

jest pani doktor która jest specjalistą i druga która się w tym kierunku kształci 

myślę że to jest nasza nadzieja i myślę  ze jeśli wszyscy podejmiemy się tej 

pomocy w zorganizowaniu takiej pracowni to, to wyjdzie, tylko tak jak mówię 

jak to obserwuję na razie to w naszym szpitalu tak się jakoś staramy żeby raczej 

likwidować, a nie w drugą stronę a to jest absolutnie zły kierunek bo jeśli mamy 

przeżyć jako zespół opieki zdrowotnej, jak szpital i mamy istnieć to trzeba  

inwestować w ludzi, sprzęt i myślenie przyszłościowe, życzę i państwu i sobie 

powodzenia i żebyście podjęli państwo słuszną decyzje dla nas wszystkich, dla 

pacjentów, to temat ważny dla was dla waszych rodzin - dodał. 
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Ja w sprawie  wyjaśnienia mojej wypowiedzi z poprzedniego tygodnia, oferty 

leasingowej która spotkała się z dość krytycznym odzewem, chcę powiedzieć ze 

ona była może celowa chodziło mi o rozpoczęcie dyskusji , dzisiaj wiem więcej 

i na temat tomografu i na temat pozyskania go, ja ostatnio będąc  w zastępstwie 

Przewodniczącej Komisji Zdrowia  na Społecznej Radzie ZOZ-u pytałem pana 

Dyrektora czy wie jaki tomograf chciałoby mieć, chciałbym to pytanie dzisiaj 

ponowić – czy pan dyrektor wie jaki tomograf chciałby mieć w szpitalu – 

zapytał Radny Krzysztof Figat 

 

Ja odpowiedziałem, że tam gdzie się nie czuję kompetentny to się nie 

wypowiadam – odpowiedział Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że po uzyskaniu pewnych informacji 

potwierdza dane przedstawione przez Pana Doktora Adama Rogowskiego – 

Tylmana. Dwa tomografy 6 rzędowe i 16 warstwowe pracują w szpitalu 

Kopernika i Barlickiego, dwurzędowy pracuje w Łagiewnikach, we wszystkich 

pozostałych szpitalach są jednorzędowe, pozwoliłem sobie uzyskać informacje  

od pana który zajmuje się tomografami w firmie SIMENS, ponieważ pan 

Wicestarosta Heichman przedstawiał, że dobry tomograf SIMENSA to koszt 3-5 

milionów, rzeczywiście takie też są natomiast tomograf dwurzędowy taki który 

dla nas byłby wystarczający z dodatkiem strzykawki do kontrastu i kamery która 

daje możliwości wysyłania badań na płycie CD lub filmie to przy kwocie                  

1,5 mln z założeniem, że koszt instalacji nie byłby wyższy niż 300 tysięcy 

złotych jest do osiągnięcia istnieje możliwość skredytowania brakującej kwoty 

przez firmę SIMENS wtedy omijamy 22% podatek VAT ponieważ jest                              

to finansowanie fabryczne, jest to tomograf fabrycznie nowy, zabezpieczeniem 

jest tylko i wyłącznie tomograf nie ma mowy o 2,3,4,5 milionach złotych - 

dodał. Możemy kupić proszę państwa za 5 milionów ale to mniej więcej jest tak 

jakby ktoś kupił sobie boid Kubicy do jeżdżenia po Łowiczu, jeżeli jest potrzeba 

to mam kontakt z panem Jabłońskim chcecie przyjedzie powie ile może to 

kosztować ile może kosztować zainstalowanie, przygotowanie pomieszczenia            

i cała obsługa – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że ZPŁ nad każdą propozycją chce 

się pochylić. Zarząd wczoraj na swym posiedzeniu zdecydował, że nie widzi 

potrzeby ani konieczności dokonania przesunięć wnioskowanych przez Komisję 

Budżetu i Finansów oraz Klub Radnych PSL - Porozumienie w powyższej 

sprawie, jednocześnie ZPŁ informuje że zostały podjęte  działania celem 

pozyskania środków na zakup tomografu komputerowego i adaptację 

pomieszczeń poprzez przygotowywanie  wniosku do Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w ramach Programu Infrastruktura                        

i Środowisko, Oś Priorytetowa XII – bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 

efektywności systemu ochrony zdrowia, działanie 12.1 „Rozwój systemu 
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ratownictwa medycznego” – dodał. Jednocześnie widząc ten problem Zarząd 

zobowiązuje dyrektora  ZOZ do podjęcia stosownych działań w celu 

umożliwienia dokonywania badan tomograficznych urządzeniem przewoźnym 

na miejscu w ZOZ w Łowiczu – dodał. To jest odpowiedź na wniosek – 

nadmienił. 

 

Panie Starosto zapytam o tą gwarancję, jaką ma Pan gwarancję że uda się panu 

ten wniosek zrealizować który ma być składany, patrząc po tych wnioskach  

które wychodziły z zarządu, praktycznie żaden nie przeszedł jeśli chodzi o inne 

inwestycje i teraz jeśli chodzi znów o ten przewoźny tomograf to nie wiem czy 

ktoś z państwa wczoraj oglądał wiadomości bo było dużo mowy o tomografii 

komputerowej która jest robiona dla kobiet , o tomografach w jakim one są 

stanie i w jaki sposób są robione te badania, nie dawno bo tydzień temu byliśmy 

krytykowani za to że chcemy kupić jakieś stare urządzenie i to stare urządzenie 

wykorzystujemy do gry politycznej, a teraz pan tutaj próbuje coś zastąpić, 

powiem tak zamienił stryjek siekierkę na kijek , ale później zobaczymy czy uda 

nam się te pieniążki pozyskać – nadmienił Radny Michał Śliwiński. Do tego co 

pan powiedział wydaje mi się próbuje pan troszkę ubezwłasnowolnić Radę 

biorąc pod uwagę to że tylko zarząd ma możliwość zgłaszania uchwał do 

przegłosowania a my to jesteśmy tutaj tylko takim sobie kwiatkiem do kożucha  

i mamy podnosić ręce do tej uchwały którą zarząd przygotował  - stwierdził.  

 

Panie Radny ani te Pana 500 tysięcy złotych, ani ta uchwała i ten wniosek 

żadnych gwarancji nie dają, gwarancją dopiero będzie projekt uchwały 

budżetowej który zamierzamy przedstawić do 15 listopada w której będzie zapis 

o zabezpieczeniu tych 3 mln złotych tylko że już dzisiaj musicie państwo 

wiedzieć że będzie to kosztem czegoś innego to znaczy kosztem nadwyżki                  

i żeby to nie było, że już jakieś szantaże , a jeśli chodzi o tłumaczenie że to ja 

rozpoczynam grę polityczną to pan w tej chwili ja zaczął właśnie ja staram się 

nie rozpoczynać takiej gry dopóki państwo mnie do tego nie zmuszacie – 

odpowiedział Starosta Janusz Michalak. 

 

Pan doktor Adam Rogowski – Tylman poinformował, że badania na  

tomografie przewoźnym będą polegały na tym, iż będzie umawianych                      

20 pacjentów którzy będą przyjeżdżali będą robione badania  i będą odjeżdżać. 

My byśmy musieli umawiać wtedy tylko pacjentów np. z udarami mózgu – 

dodał.   

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że idąc na dzisiejszą Sesję liczył, 

że sytuacja będzie tak, iż Zarząd Powiatu przygotuje uchwałę i znajdzie 500 tys. 

zł, natomiast skąd to już sprawa jest inna. W chwili obecnej szpital ma 

kilkanaście milionów zadłużenia, jeśli weźmiemy pod uwagę to co było w I i II 

kadencji to sytuacja dzisiaj jest określona  natomiast chciałbym powiedzieć tak, 
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że już zostało sprzedanych kilka OZ natomiast poprzednio i teraz mówimy że 

część pieniędzy pozyskamy na szpital łowicki natomiast jeśli weźmiemy pod 

uwagę to co w zeszłym roku to proszę państwa proszę zwrócić uwagę na jedno 

mianowicie jeden i drugi premier obiecywali dużo, natomiast ile dostaniemy na 

inne cele oświatę i służbę zdrowia to trudno powiedzieć – stwierdził. Natomiast 

jedno jest pewne, że szpital potrzebuje  sporo zakupów i m.in. na pewno 

potrzebne są karetki, potrzebne są łóżka , natomiast w chwili obecnej te 500 tyś. 

złotych to uważam, że Zarząd powinien przemyśleć i wspólnie z radnymi 

wskazać skąd będą one pochodziły nawet kosztem jeśli uczkniemy te 100 czy 

200 tysięcy złotych z tej budowy , lub 200 czy 300 z innej to uważam że jest to 

realne i to nie grozi załamaniem budżetu dlatego też stawiam wniosek żeby 

Zarząd jeszcze raz przeanalizował tą sprawę i wspólnie z radnymi ją załatwił – 

dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak zapytał po co w tym momencie zapisywać te 500 

tysięcy złotych. Po to żeby przeszło w nadwyżce na przyszły rok. Nic w tym 

temacie nie ruszymy w tym roku, dlatego też nie wiem może faktycznie te 

przewoźne urządzenia się nie sprawdzają , my rozmawialiśmy z dyrektorem 

Grabowskim o tym żeby to urządzenie nie było na umówiony czas tylko że być 

może uda się je postawić na stałe, jeśli chodzi o odpowiedź na 

ubezwłasnowolnienie Rady to ja proszę o opinie osoby fachowej czyli pani 

mecenas – dodał.  

Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, że 

zgodnie z treścią art. 55 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym 

opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu,                    

a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej 

kompetencji zarządu powiatu. Nadmienił, że taki sam zapis został zawarty                

w art. 179 ustawy o finansach publicznych tzn. że zmiany uchwały budżetowej 

należą do wyłącznej kompetencji Zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

Oznacza to ze podejmowane zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej 

mogą nastąpić jedynie z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz że zmiany w budżecie 

powiatu wykraczające poza propozycje zarządu powinny być z nim uzgodnione, 

takie stanowisko jest zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Białymstoku z 19 grudnia 2002 roku i w uchwale Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z 26 października 2007 roku - dodała. W związku                 

z tym jeżeli zmiany budżetu zaproponowane przez radnych nie zostały 

uzgodnione z zarządem no jak widzimy nie bo zarząd jest przeciwny to nie ma 

też podstaw prawnych do podjęcia przedmiotowej uchwały, a może żeby nie być 

jeszcze gołosłownym i nie opierać się tutaj tylko na przepisach chociaż tutaj 

odniosłam się również do wyroku NSA to może zacytuje jeszcze tutaj fragment 

właśnie z tego wyroku z 2002 roku który mówi tak: „Zgodnie z art. 12 pkt 5 

ustawy o samorządzie powiatowym uchwalanie budżetu powiatu należy do 
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wyłącznej właściwości rady powiatu należy zgodzić się ze stanowiskiem 

prezentowanym przez NSA że wyłączna kompetencja organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu tej jednostki 

obejmuje także prawo do dokonywania w nim zmian już po jego uchwalenia, 

gdy chodzi o zmiany w uchwalonym już budżecie powiatu przepisy obu ustaw 

zgodnie stwierdzają ze inicjatywna w sprawie zmiany tego budżetu, zmiany 

uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu                 

art. 55 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i artykuł teraz 179  przedtem 

119 ustawy o finansach publicznych , przepis art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy                      

o samorządzie powiatowym przyznaje zarządowi powiatu wyłączne prawo 

zgłoszenia propozycji zmian  w budżecie powiatu , oznacza to że podejmowane 

zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej mogą nastąpić jedynie                           

z inicjatywy zarządu powiatu oraz ze zmiany w budżecie wykraczające poza 

propozycje zarządu powinny być z nim uzgodnione”  i też takie samo 

stanowisko jest w uchwale RIO w Łodzi z 26 października 2007 roku  

„Podejmowane zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej mogą nastąpić z 

inicjatywy organu wykonawczego a rada – tutaj dotyczy to gminy akurat ale to 

tak samo jest w powiecie – a rada gminy może proponowane zmiany 

uwzględnić albo odrzucić, natomiast zmiany w budżecie wykraczające poza 

propozycje organu wykonawczego winny być z nim uzgodnione” - dodał. 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że chciałby wyjaśnić jedną rzecz 

dlaczego 500 tys. zł,  a nie 1,5 mln zł. Proszę państwa myślę  że wyłożenie             

1,5 mln zł byłoby rozdawnictwem , my jesteśmy po to by pomagać jednostkom 

są to pieniądze wystarczające do tego aby uruchomić procedurę zakupu, 

natomiast tomograf jest urządzeniem na którym robi się badania i NFZ płaci za 

te badania, szpital jest w stanie spłacić sobie ten tomograf, także tutaj argument 

że te 500 tys. zł nie jest żadną kwotą na zakup tomografu jest bezzasadny  – 

dodał.  

Nie panie Radny nie jest tak, żeby rozpocząć procedurę każdy dyrektor 

jednostki musi mieć zabezpieczone pieniądze, bo ustala się przypuszczalną 

wartość zakupu według ceny rynkowej na dzień podejmowania takiej decyzji – 

odpowiedział Starosta Janusz Michalak. 

Panie Starosto proszę chociażby rozpocząć rozmowy z firmą która ten tomograf 

sprzedaje i chce go skredytować – nadmienił Radny Krzysztof Figat.  

Tylko ja nie wiem czy w takim przypadku jest możliwe pominięcie ustawy                

o zamówieniach publicznych – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki stwierdził, że uzgodnienia są 

pozytywne i negatywne. Zarząd o tym wiedział, że chcemy przesunąć te środki 
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500 tyś. zł ze zaopiniował to negatywnie. Myślę że można przesunąć te środki, 

bez żadnych konsekwencji – dodał.  

Ja przedstawiłam stanowisko wynikające z przepisów prawa, wyroków 

natomiast państwo je ocenicie – dodała Radca prawny Zuzanna Kordialik – 

Gronczewska. 

Panie Dyrektorze w listopadzie miną dwa lata pracy tego Zarządu, czy mógłby 

pan powiedzieć co ten Zarząd dla szpitala zrobił jakie inwestycje i w jakiej 

kwocie , czy dba w ogóle o ten szpital, czy nie dba i drugie pytanie mam 

również do pana Dyrektora Grabowskiego zastanówmy się wszyscy nad tym 

jeszcze ze w tej chwili Zarząd jednak chce – zapytała Radna Jolanta Kępka.  

Stwierdziła, że te parę miesięcy tak naprawdę nie zbawi, ponieważ jest taka 

sytuacja że trzeba przygotować pomieszczenie i dostawać do standardów 

unijnych. Pan Rogowski właśnie przybliżył że to nie są zbyt małe koszty muszą 

być specjalistyczne podziały pomieszczenia na części i musi być to zrobione 

fachowo to nie może być tak sobie, żeby tylko zbyć ponieważ nawet tu doktor 

Pochwała może nam powiedzieć że tak jak rentgen to są promieniowania jakieś i 

jedna osoba która by to obsługiwała również warunki dla niej będą tam 

szkodliwe, przecież tomograf nie może stanąć na ulicy Ułańskiej przed 

szpitalem, ja uważam że jest bardzo potrzebny i chcemy go wszyscy żeby był 

ale naprawdę rozważmy żeby naprawdę wszystko było wzięte pod uwagę  i 

jeżeli chodzi o pomieszczenia według standardów i jeżeli chodzi o pracownika 

który będzie go obsługiwał, na pewno musi to wszystko mieć ręce i nogi – 

stwierdziła. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski stwierdził, że cały czas ma 

wrażenie że dyskusja toczy się czy tomograf jest potrzebny czy nie. Od dawna 

sobie powiedzieliśmy, znamy wszystkich zdanie zarówno  państwa radnych , jak 

i mojej osoby, pracowników jest ono takie same tomograf jest potrzebny – 

dodał. Dyskutujemy tak naprawdę czy ten tomograf jest potrzebny , jest 

potrzebny a tak naprawdę dyskutujemy jeszcze o czymś innym , pytam czy od 

razu odstępujemy od możliwości pozyskania na ten cel środków unijnych, ja też 

nie wiem czy uda się je pozyskać może nie, niewiadomo dokładnie sueskie są 

szanse ale tak naprawdę nikt z nas nie wie – dodał. Jeśli chodzi o pomoc jaką 

organ założycielski udzielił szpitalowi to w zeszłym roku przekazano nam 1 mln 

na pokrycie straty za 2006 rok, poczyniono inwestycje na 100 tyś. zł,  w tym 

roku dostaliśmy 200 tyś. zł na remonty m.in. na ocieplenie budynku 

administracyjnego szpitala  

Jest to ponad 2 miliony złotych – dodała Radna Zofia Rogowska – Tylman.  

Bardzo się cieszymy, że pan dyrektor pamięta inwestycje robione przez ten 

Zarząd, bo kiedy ja przedstawiłem inwestycje poprzedniego Zarządu to pan 
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dyrektor nie chciał w to uwierzyć , ale nie jest to temat dzisiejszej dyskusji – 

nadmienił Radny Michał Śliwiński. Jeżeli chodzi o dyskusję o tomografie to ta 

dyskusja toczy się od kwietnia i tak naprawdę po stronie Zarządu słyszeliśmy 

tylko nie, nie i nic więcej jeżeli Radny Figat w ciągu tygodnia zdobył tak dużo 

informacji na temat w jaki sposób można go pozyskać, przedstawia kolejną 

alternatywę w jaki sposób możemy uruchomić ten tomograf w szpitalu łowickim 

top znowu słyszymy nie bo oczywiście będziemy składać wniosek – dodał.                

Ja wiem że w łowickim szpitalu, przynajmniej mi się tak wydaje że nie brakuje 

tylko tomografu brakuje też  innego sprzętu i myślę że te pieniążki jeśli chodzi o 

składanie wniosku to można będzie kontynuować. Czy brak tomografu nie 

będzie nam stał na drodze aby pozyskać jakiś inny sprzęt bo jeżeli będziemy np. 

chcieli pozyskać sprzęt do trepanacji czaszki a zapytają nas że na podstawie 

czego stwierdzamy tą trepanację, po co wam taki sprzęt jak nie możecie 

stwierdzić czy ta osoba potrzebuje takiej operacji – dodał. Dajmy spokój tym 

dyskusją jest konkretny wniosek zgłoszony, ten wniosek był też zgłoszony przez 

Komisję Budżetu i Finansów, ten wniosek uzyskał przewodniczący Kosiorek, 

pan Starosta, pan Wicestarosta, pan członek Zarządu Miedzianowski, Pan 

Dariusz Kosmatka i też było to stanowisko Komisji Budżetowej myślę że 

upłynęło sporo czasu i Zarząd tak naprawdę dla mnie jeżeli bym miał toczyć 

taką dyskusję to już bym się przygotował – że ja mam rację potrzebny jest 

tomograf za 5 mln zł, chce go pozyskać w taki sposób składając taki wniosek, 

lub w jaki wy proponujecie bądź w jeszcze inny sposób, ale kosztuje to tyle                

i tyle, a tak naprawdę z waszej strony jeśli chodzi o Zarząd to takiej 

merytorycznej dyskusji nie było tylko słyszymy będą wnioski, będzie można je 

składać także panie przewodniczący wnioskuje o to byśmy przegłosowali 

uchwałę – dodał.  

Dobrze dziękuję bardzo, jeszcze tutaj o ile ja dobrze zrozumiałem to wcześniej 

Radny Eugeniusz Bobrowski składał wniosek , tylko proszę go powtórzyć                   

i sprecyzować – poinformował Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.    

Bądźmy realistami i jeśli zarząd będzie chciał żeby zostały dofinansowane 

karetki to na pewno do naszego szpitala nie dadzą nam na tomograf, karetki                 

i jeszcze inny sprzęt , jeżeli pojawią się pieniądze w przyszłym roku to na 

pewno znaczna część pójdzie na oddłużenie i to jest więcej niż pewne – 

stwierdził Radny Eugeniusz Bobrowski. Poinformowała, że zakupienie 

tomografu przez powiat jest realne i w tej chwili nie koliduje jeśli chodzi                   

o zamieszanie w budżecie. Biorąc pod uwagę że mamy I dekadę października 

pozostało jeszcze ponad 2,5 miesiąca i nawet jeśli zostanie przekazane te                  

500 tysięcy złotych, a dyrektor wykorzysta powiedzmy 300 tysięcy czy                  

400 tysięcy to co się stanie, reszta niewykorzystanych środków finansowych 

przejdzie do nadwyżki budżetowej, a jeśli będzie się starał to wszystko 
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wykorzysta, a w przeszłym roku niech Zarząd wprowadzi do nowego budżetu 

zadanie i będzie w porządku – stwierdził. 

Poprosiłem pana radnego Bobrowskiego o głos bo wcześniej pan powiedział, że 

„wnioskuje o”, ale to rozumiem że to nie jest żaden wniosek formalny, pod 

głosowanie – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.  

Nie to nie był wniosek – odpowiedział Radny Eugeniusz Bobrowski  

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż w swojej pierwszej wypowiedzi 

powiedział że Zarząd przygotuje projekt budżetu w którym będą zabezpieczone  

3 mln złotych na tomograf. Proszę państwa ustawodawca dzisiaj powiedział 

tyle, że  powinien być WPI i to proponujemy na tej Sesji żeby zapisać  w WPI w 

wydatkach na lata 2008 – 2009 te 3 mln zł – dodał.  

Proszę państwa ponieważ ja jestem tą rysą, chciałabym abyśmy nie rozwalili że 

tak powiem powiatu, żebyśmy się nie podzielili jeszcze bardziej, ja zadam panu 

Staroście po raz wtóry pytanie, może wyjdę na kobietę wprawdzie nie 

blondynkę, ale może proszę mi powiedzieć tak po kolei dzisiaj ten wniosek, 

uchwałę która nam pan Starosta zaproponował  co by nam dawała ja będę liczyć 

po kolei miesiące w jakim czasie byłoby to możliwe , dzisiaj zaproponował  

nam pan z tego co było mówione 25 tysięcy złotych zapytała Radna Zofia 

Rogowska – Tylman  

To znaczy w WPI w tym roku będzie 25 tysięcy złotych, z tym że  teraz 

jesteśmy na etapie 15 tysięcy złotych na zrobienie wniosku łącznie                             

z załącznikami, dlatego nie wprowadzamy już bezpośrednio tego do budżetu  bo 

w zabezpieczeniu na karetki mamy 400 tysięcy zł i nie ma problemu aby te 

pieniądze na następnej Sesji wprowadzić już precyzyjnie – nadmienił  Starosta 

Janusz Michalak. 

Składamy wniosek w listopadzie wniosek najpierw jako unijny, a potem do 

Województwa - zapytała Radna Zofia Rogowska – Tylman  

Nie odwrotnie najpierw do programów centralnych – odpowiedział Starosta 

Janusz Michalak. 

Najpierw do centrali, a potem do województwa jeżeli ten pierwszy przepadnie – 

nadmieniła  Radna Zofia Rogowska – Tylman. 

Tak bo konkurs wojewódzki jeszcze nie został rozpisany – odpowiedział 

Starosta Janusz Michalak.  
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Teraz tak ten wniosek zostaje złożony w listopadzie przykładowo trwa to 2,3 

miesiące , trudno powiedzieć nawet pół roku – nadmieniła Radna Zofia 

Rogowska – Tylman 

A może dwa lata – odparł Radny Paweł Bejda. 

To nie zależy od nas – dodał Starosta Janusz Michalak.  

No właśnie, kolejne moje pytanie czy jeżeli do 15 listopada będzie to 

zabezpieczenie 3 mln złotych w budżecie na przyszły rok i jeżeli nie wypali 

żaden wniosek unijny czy my i kiedy możemy liczyć na to że te 3 mln zł zostaną 

nam przekazane, dane, w między czasie będą się odbywać jakieś przetargi na 

tomografie komputerową, chodzi mi o to kiedy realnie te 3 mln zł byśmy mogli 

wydać na tomograf  – zapytała Radna Zofia Rogowska – Tylman. 

Z tej dyskusji wynika że rok przyszły jest rokiem granicznym nie może być 

później dlatego wszystkie działania będą robiony jakby krok wcześniej niż to 

będzie zapisane w programach, ja nie mogę powiedzieć czy będzie to w marcu 

czy w kwietniu – poinformował Starosta Janusz Michalak.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że wyczytał               

z materiałów w których jest zapisane 600 tysięcy złotych na lata kolejne na 

zakup tomografu. Tu nie ma co mówić o 3 mln złotych bo to tak jakbym coś 

trzymał a nie trzymam, nic także tych pieniędzy unijnych nie ma bo nie 

ściągamy ich  do powiatu i myślę że trzeba tu podjąć w miarę realną propozycje 

która była  w porządku tej sesji choć tydzień temu zgłoszona, a zarząd powiatu 

zobowiązać żeby przyłożył starań do ściągania środków unijnych i zajął się 

dobrym gospodarowaniem powiatu środkami tymi tak aby się mieszkańcom 

powiatu żyło dostatnio lepiej i jest tutaj nas 21 radnych a nie 11, 12 czy 13 i 

chcemy działać wszyscy razem – dodał. 

Żeby odpowiedzieć pan Radnemu Janickiemu, to my musimy wyłożyć 3 mln 

złotych dlatego że wszystkie projekty oprócz Kapitału Ludzkiego są 

refundowane, więc najpierw beneficjent musi wyłożyć te pieniądze – 

poinformowała Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. Chciałbym 

powiedzieć jedną rzecz odnoszę wrażenie tak przysłuchując się  chociaż 

dokładnie wszyscy o tym wiemy, że tu nie chodzi o to czy kupić tomograf czy 

nie kupić tomograf,  bo wszyscy wiemy i chcemy kupić tomograf, ja apeluję o 

pewien rozsądek i roztropność bo wyborcy nie dali nam po to mandatu bysmy 

załatwiali swoje interesy tylko po to żeby rozsądnie gospodarzyć tak jak 

powiedział Radny Janicki, mogę zadać tylko właściwie retoryczne pytanie   - 

czy szpital bez przystosowania do standardów unijnych, bez wykonania 

pewnych remontów bez projektów co się stanie ze szpitalem czy możemy 

myśleć tylko i wyłącznie szanowni państwo o zakupie tomografu który wykona 
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załóżmy 800-1000, albo dwa w przeciągu roku zabiegów, a nie myśleć o innych 

rzeczach podam taki przykład obrazowy wstawienie telewizora plazmowego do 

dużego pustego pokoju gdzie będziemy spać na podłodze – dodał. Nadmienił, iż 

szpital to nie tylko tomograf. Musimy myśleć całościowo i globalnie o szpitalu, 

musimy myśleć o oszczędzaniu energii, musimy myśleć o zakupie innego 

sprzętu który też  jest potrzebny, może tańszy ale też potrzebny musimy myśleć 

o źródłach finansowania tak dla mnie wygląda gospodarowanie i jeśli będziemy 

na siłę starać się myśleć tylko i wyłącznie i wmawiać opinii publicznej że bez 

tomografu szpital nie będzie właściwie funkcjonował, to jest troszkę nie tak – 

stwierdził. Szanowni państwo nie o tomograf chodzi, chodzi o rozsądne i 

roztropne dążenie i wykonywanie takich inwestycji i takich zabiegów aby ten 

szpital mógł funkcjonować i to funkcjonować dobrze – dodał. 

Ja myślę panie Miedzianowski , że albo się pan nie przysłuchiwał naszej 

dzisiejszej dyskusji , albo pan nie chciał zrozumieć tego o czym my mówiliśmy, 

my się zgadzamy że inwestycji w szpitalu z tego co pamiętam to jest zrobione 

na około 3 miliony złotych, my nie wnioskujemy o 3 mln zł na tomograf my 

wnioskujemy o 500 tysięcy złotych bo za te pieniądze tomograf może być w 

łowickim szpitalu może w nim pracować i może zarabiać pieniądze , proszę 

państwa moja bliska osoba już nie żyje tylko dlatego, może nie tylko dlatego ale 

nie nadawała się do przewiezienia na badanie tomografu być może dzisiaj by 

żyła gdyby ten tomograf był, nie życzę tego nikomu - dodał Radny Krzysztof 

Figat.  

Ja już ostatni raz wrócę do stwierdzenia, że „od kwietnia Klub walczy” , jednak 

tą dyskusję nie rozpoczął radny Figat tylko siedzący tu na tej sali może ustami 

burmistrza pan Pochwała kiedy próbowało miasto przeznaczyć coś dla szpitala, 

my rozmawialiśmy wtedy na temat gruntów - może tu zdradzam tajemnicę ale 

takie rozmowy były choć nie formalne na temat gruntów na Blichu, Burmistrz 

zaproponował że kupi od nas grunty ale na tomograf, ale jest to transakcja 

trochę nie tak i od tego momentu przestało się mówić o zakupie karetek bo 

wcześniej tematem dyżurnym były karetki, przestało się mówić o karetkach 

zaczęły się rozmowy o tomografie – poinformował Starosta Janusz Michalak. 

W związku z całą tą dyskusją i wszyscy rozumieją że tu nie chodzi o to czy 

kupimy tomograf, czy w ogóle jest sens kupowania tomografu bo nikt tutaj 

dzisiaj tego nie podważa ja w dalszym ciągu twierdze że przeznaczając te 500 

tysięcy w tegorocznym budżecie nie załatwilibyśmy nic dlatego w imieniu 

Zarządu jeszcze raz proszę o zdjęcie tego punktu  z porządku obrad ponieważ 

nic to nie da tylko tyle – stwierdził. 

Czy to jest wniosek – zapytał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek  

Tak – odpowiedział Starosta Janusz Michalak.  
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się  - 0  

zdjęli z porządku obrad punkt 15 - Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie  

zabezpieczenia środków na uruchomienie procedury pozyskania tomografu 

komputerowego”. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7.  Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2008/2009. 

8. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały            

Nr XV/140/2008 RPŁ z dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą 

RPŁ Nr XXI/185/2008 RPŁ z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                

w roku 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę                      

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/194/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku              

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ 

Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zaciągnięcia w 2008 

roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 
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14. Dyskusja na temat wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli podjętego w dniu                

24 czerwca 2008 roku. 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę                               

Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 

2008 – 2010. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy  

          rzeczowej dla Gminy Zduny.  

17. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ                             

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADCH XXII SESJI RPŁ – 

GODZINA 16.05 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.15 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XV/143/2008  

RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu   

Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 28 lutego w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Planu   Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na 

lata 2008 – 2010. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXII/201/2008 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XV/143/2008 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia 



41 

 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 

2010 /Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Zduny.  

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka przedstawił projekt uchwały 

RPŁ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Zduny.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 21 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli uchwałę Nr XXII/ 202 /2008 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Zduny /Zał. Nr 12/. 

Ad. pkt 17 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że na dzisiejszą Sesję miała być 

przygotowana informacja które inwestycje były zwiększone jeśli chodzi o 

zmiany w budżecie i kto wygrał przetargi. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił informację /Zał. Nr 13/. 

 

Mam pytanie do pana Miedzianowskiego, czy orientował się Pan odnośnie tej 

wyrwy na ulicy Chełmońskiego w drodze powiatowej – zapytał 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że prosił o interwencję 

w tej sprawie w Urzędzie Miasta Łowicz.  

 

Jaki jest termin załatwienia tej sprawy - zapytał Wiceprzewodniczący RPŁ 

Krzysztof Janicki. 
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Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że dokładnie nie wie 

kiedy będzie to zrobione bo pan dyrektor jest na urlopie.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał czy był już przetarg kto wygrał i kiedy zostanie 

ułożona kostka w miejscowości Wierznowice. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeszcze nie było 

przetargu na to zadanie. 

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka nadmienił, iż przetarg 

odbędzie się w tym tygodniu.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał co z mostem, przepustem w miejscowości 

Reczyce. 

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że firma która 

ma dokonać naprawy czeka na rurę która ma być tam wstawiona. Dostanie ją do 

20, i powiedzieli ze z wykonaniem  postarają się zdążyć do przełomu 

października i listopada, tak się będą starać robić aby ruch przez ten most był 

cały czas – dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał pana Wicestarosty jakie 

środki zewnętrzne były pozyskane po objęciu przez niego stanowiska. Tak mi 

się wydaje że tak było rozmawianie tu, że przychodzi pan na to stanowisko aby 

ściągać środki zewnętrzne – dodał.   

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że oprócz wspomnianego 

mostu w miejscowości Reczyce na którego remont pozyskano 200 tysięcy 

złotych od Marszałka Województwa , składanych było kilka wniosków na 

termomodernizację. Jak się okazało w marszałkowie pieniędzy jest mało, nasze 

potrzeby były milionowe a cała pula środków wynosiła ponad 5 milionów 

złotych. Na dzień dzisiejszy następne wnioski są składane o karetki, tomograf 

będzie następnym wnioskiem tak to dzisiaj wygląda – dodał.   

 

Na ostatniej sesji pytałem się kto jest odpowiedzialny za pozyskanie środków, 

może pan Wicestarosta mi powie jaka jest pula pieniędzy  jeżeli chcielibyśmy 

składać wnioski na pozyskanie sprzętu szpitalnego – zapytał Radny Michał 

Śliwiński  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że program który wchodzi 

jest programem centralnym i pieniądze są dość duże. Ważnym jest czy wniosek 

będzie dobrze przygotowany, dobrze uzasadniony i to jest właściwie pierwszym 

problemem do przebrnięcia, aby otrzymać te pieniądze, i to nie takie pieniądze   
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o jakich była tu mowa przed chwilą, to są sumy milionowe i tutaj jest kwestia 

dobrego uzasadnienia do tego wniosku – dodał.  

 

Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że chciałby 

odpowiedzieć na pytanie zadane przez Radnego Jerzego Wolskiego na 

przedostatniej sesji dotyczące niszczenia dróg powiatowych przez firmę 

budującą drogę krajową nr 2. Dobrze się stało że od 3 tygodni działa u nas 

Inspekcja Drogowa, w poprzednim tygodniu dostarczyliśmy im mapkę                      

z drogami które są niszczone, aby zwrócili na nie uwagę i tak się dobrze stało że 

szefem tej inspekcji jest syn byłego Dyrektora PZD i T w Łowiczu Pana 

Andrzeja Stajuda, rozmawiałem z tym młodym człowiek i obiecał że nam 

pomoże – dodał. Jeśli chodzi o drogę nr 2120 która idzie przez Zduny która też 

jest oblegana i bardzo dobrze się stało że Firma ERBEDIM która robiła odcinek 

przy tej drodze będzie musiała z nami podpisać odbiór pogwarancyjny i tą drogę 

będą musieli nam poprawić – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że drogami powiatowymi również 

niszczonymi są drogi przez Szymanowice, Zduny Wieś, Maurzyce, Strugienice 

to jest ciąg dróg powiatowych pobocznych wzdłuż trasy A2. 

 

Jeśli są jakieś ubytki, uwagi to proszę zgłaszać do mnie ja przekazuję to dalej – 

dodał Pozaetatowy Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał czy szeregowi 

pracownicy Starostwa otrzymali w tym roku jakieś podwyżki i czy są 

planowane na przyszły rok. Myślę że się wszystkim należą, Pan Starosta też 

otrzymał  ja głosowałem też za i chciałbym takie wyjaśnienie otrzymać – dodał.  

 

Zgodnie z tym o co prosił Radny Michał Śliwiński a ja twierdziłem że 

wprowadzimy były to średnio podwyżki ponad 10%, nie chciałbym powiedzieć 

że około 15% bo to u jednego wyszło aż 30% a kogoś innego inaczej – 

poinformowała Starosta Janusz Michalak. Może uprzedzę pytania, czym się 

kierowałem,  a no właśnie tymi dysproporcjami jakie były do tej pory to znaczy 

jeszcze na początku roku byli tacy urzędnicy którzy zarabiali 1 250,00 zł, dzisiaj 

już chyba tylko pracownicy gospodarczy mają zarobki poniżej 1 600,00 zł – 

dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że odnośnie pozyskiwania środków 

unijnych to poda przykład, że na działanie dla młodych rolników jest pula 

środków finansowych w wysokości 126 milionów złotych. Proszę mi 

powiedzieć, czy to jest dużo czy mało  - zapytał.  

 

Starosta Janusz Michalak stwierdził, że na powiat wyjdzie to niewiele.  
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Na powiat wychodzi to około 6-7 milionów złotych, a młodych rolników mamy 

kilkaset  – dodał Radny Michał Śliwiński. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał czy w miesiącu 

październiku będzie Sesja Rady Powiatu.  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w uchwalonym 

planie pracy Rady  w miesiącu październiku nie ma planowej Sesji. Chyba, że 

Zarząd wystąpi z wnioskiem to wtedy taką Sesję będziemy musieli zrobić – 

dodał. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt  

 

Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady  XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

      

A. Drzewiecka / w dniach 30.09.2008 i 07.10.2008 r/ 

B. Prus – Miterka / w dniu 30.09. 2008 r/ 

J.  Jaros / w dniu 07.10. 2008 roku/ 

J. Protekta / w dniu 07.10.2008 roku/ 

 


