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P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/09 

z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 stycznia 2009 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 XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI 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. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                           

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

8. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

9. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

10. Deklaracja RPŁ w sprawie ogłoszenia w Powiecie Łowickim roku 2009 

– Rokiem Józefa Chełmońskiego.                             

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze 

regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania                 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,                

a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Powiatu Łowickiego do programu Leonardo da Vinci na 

okoliczność udziału uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych            

Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w praktykach 

zawodowych w latach 2009-2010. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 
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zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta 

Łowicz. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi.  

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku                      

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

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

21. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXVII 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. 

 

Ad pkt. 3  

 

Wnioski do porządku obrad.  
 

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

nieobecni: Radny Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat, Zofia Rogowska – 

Tylman, Janusz Żurek, Michał Śliwiński, Andrzej Pełka/: 
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za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek obrad XXVII Sesji RPŁ. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, nieobecni: 

Radny Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat, Zofia Rogowska – Tylman, 

Janusz Żurek, Michał Śliwiński, Andrzej Pełka/: 

za   - 14 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

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 4 protokołowane posiedzenia. Poinformował, że Członkowie 

Zarządu zajmowali się następującymi sprawami:  

 

w zakresie edukacji  

 

ZPŁ przyjął „Harmonogram Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez 

Powiat Łowicki w 2009 roku”. 
 

Członkowie Zarządu rozważali możliwości powołania doradców metodycznych 

dla szkół/placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Łowicki.  

 

Wyrażono zgodę na przedłużenie umów na dzierżawę pomieszczeń 

magazynowych oraz na najem dwóch pomieszczeń biurowych przez Zrzeszenie 

Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu. 

 

Wyrazili zgodę na przeprowadzenie naboru do szkół ponadgimnazjalnych                       

z Powiatu Łowickiego z wykorzystaniem systemu elektronicznego firmy 

VULKAN. Powyższy system sprawdził się już dwukrotnie przy 

przeprowadzaniu ww. naboru w latach 2007/2008 oraz 2008/2009.  
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w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

 

ZPŁ wyraził zgodę na użyczenie nieruchomości rolnych oraz lokalu w budynku 

na działce 38/4 ZSP w Zduńskiej Dąbrowie. Użytkowanie tych działek jest 

niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego, natomiast 

użyczenie lokalu  w budynku na działce 38/4 pozwoli na funkcjonowanie biura 

gospodarstwa pomocniczego.  

 

Wyrazili zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu przy ul. Świętojańskiej 3 

w Łowiczu do dnia 31.03.2009 roku zgodnie z wnioskiem NZOZ „WIGOR” 

 

Zdecydowali o naprawie dachu w NZOZ Przychodnia Zdrowia Jadwiga 

Krajewska w Zdunach.  

 

Analizowano wniosek Pani Martyny Szpiek – Górzyńskiej najemcy lokalu 

mieszkaniowego w budynku przy ul. Podrzecznej 28a o zastosowanie bonifikaty 

przy sprzedaży lokalu. Sprawę skierowano no analizy na posiedzenia Komisji 

Stałych RPŁ. 

 

Zdecydowali o zawarciu aneksu na przedłużenie umowy użyczenia na lokale                

w budynku przy Ul. 3Maja 7 do dnia 31.01.2009 roku z  CKTiPZŁ. 

 

Zdecydowali o naprawie kanalizacji  w budynku ARiMR BP w Łowiczu.  

 

Zdecydowano o naprawie uszczelek okiennych w budynku przy                                 

ul. Świętojańskiej 1/3 B w Łowiczu na wniosek NZOZ Świętojańska                         

w Łowiczu.                

 

w zakresie działań przetargowych 

 

Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego 

przedmiotem jest: „Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów        

i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej, wykonanej na 

zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb 

systemu LPIS, dla gminy Nieborów, w powiecie łowickim, województwie 

łódzkim”. 

 

w zakresie ochrony środowiska  

 

ZPŁ zatwierdził „Informację z działalności Wydziału Środowiska, Rolnictwa                 

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu”                   
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w zakresie spraw związanych z uzgodnieniem projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

 

Pozytywnie uzgodnili projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zduny, fragmentu wsi Jackowice i Szymanowice 

 

w zakresie spraw organizacyjnych Powiatu Łowickiego 

 

ZPŁ przedstawiono sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w ZSP                      

w Zduńskiej Dąbrowie za okres od 01.01.2007 do 30.09.2008. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że dodatkowo Członkowie ZPŁ 

podejmowali także stosowne Uchwały ZPŁ, a także pozytywnie opiniowali 

projekty Uchwał RPŁ na Sesję. Poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego 

w ilości trzech osób brał udział w obchodach 10 rocznicy Powiatu 

Świdnickiego. 

 

Podczas obrad XXVII Sesji RPŁ odbyła się prezentacja projektu 

rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radny Eugeniusz Bobrowski poinformował, że Powiat Łowicki liczy około 

76 000 mieszkańców. Zapytał ile taki szpital powiatowy powinien mieć łóżek. 

 

Architekt Michał Kazłowski poinformował, że tzw. szpitale uniwersalne 

ogólne, które mają zabezpieczyć opiekę zdrowotną dla mieszkańców regionu 

powinny liczyć między 180 a 240 łóżek. Myślę, że te 200 łóżek, które 

proponujemy, to się w samym środku zapotrzebowania zmieścimy – dodał. 

Nadmienił, iż pozostawiono część wolnej działki, gdzie można za jakiś czas 

zbudować oddział rehabilitacji, bo te świadczenia zdrowotne będą się cieszyły 

dużym popytem, wówczas stworzy się około 240 łóżek, co jest uznawane za taki 

wzorcowy model szpitala ogólnego. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, czy znane są koszty 

powyższej inwestycji. Projekt jest piękny, medialnie to ładnie wygląda, ale jak 

to się finansowo przedstawia – dodał. 

 

Architekt Michał Kazłowski poinformował, że na podstawie powyższego 

opracowania można realizować modernizację częściowo. Ciężko w chwili 

obecnej ocenić koszt całościowy, aczkolwiek można by się pokusić                              

o precyzyjne wyliczenia. Każde środki, które zostaną przyznane mogą być 

inwestowane na podstawie tego master planu, mając 10 000,00 zł możemy 

zrealizować małą część – dodał. Nadmienił, iż koszt dobudowania części 
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liczącej 6000 metrów ² będzie się kształtował na poziomie około trzydziestu 

kilku milionów złotych. 

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski zapytał, na ile w tym planowaniu 

uwzględniono realia ekonomiczne, na ile to wszystko można przerobić. „Na 

moje oko” to samo projektowanie wszystkiego to będzie kosztowało 

2 000 000,00 zł – dodał. 

 

Architekt Michał Kazłowski poinformował, że jest to bardzo dobre pytanie, 

które wszyscy stawiają sobie od początku pracy nad projektem. Jedną                        

z podstawowych powinności rządzących jest zapewnienie ochrony zdrowia 

swoim obywatelom, czyli jest pierwsze pytanie, czy szpital w Łowiczu ma być, 

czy ma go nie być. Według mnie odpowiedź jest jasna, że szpital ma być, bo 

gdyby go nie było, to bezpieczeństwo w sposób oczywisty jest zagrożone – 

dodał. Poinformował, że projektując modernizację z dużym poszanowaniem 

odniesiono się do tego co już jest, czyli z optymalizowano prace do minimum, 

tu nie jest zaplanowane nic na wyrost, nie ma żadnych luksusów. Tu spełniamy 

jedynie przepisy, co więcej nie możemy ich nie spełnić, bo szpital zostanie 

zamknięty. To jest pewna konieczność i to podejmujemy się zadania, żeby 

zrobić to optymalnie ekonomicznie, dlatego nie proponujemy wybudowania 

nowego od podstaw szpitala, ale próbujemy szukać drogi, żeby wykorzystywać 

każde możliwości szukania środków – dodał. Poinformował, że kwota 

trzydziestu milionów być może brzmi bardzo groźnie, ale proszę pamiętać, że są 

te wszystkie środki unijne, które w dużym stopniu będą się zwracać. To nie jest 

inwestycja na rok, to jest inwestycja na kilka lat i według mnie jedna                           

z priorytetowych inwestycji w Powiecie Łowickim – dodał. Poinformował, że 

według niego nie ma innej drogi, a jego propozycja wydaje się dosyć 

realistyczna i zorientowana na to, że nikt nie ma od razu stu milionów, które 

można wydać, tylko trzeba szukać pieniędzy. To jest narzędzie do szukania 

pieniędzy, można inwestować cząstkowo, czyli w ramach ogólnego master 

planu można wydawać sensownie środki finansowe – dodał. 

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski poinformował, że 6 600 powierzchni 

użytkowej, przy tych wymogach i przy tych obostrzeniach, wystarczy sobie już 

dziś policzyć po 5 000,00 zł, to już jest około trzydziestu kilku mionów złotych. 

Modernizacja starej części, „na moje oko” 10 000 000,00 zł to za mało, to już 

jest 40 000 000,00 zł, projektowanie 2 000 000,00 zł, to jest 42 000 000,00 zł. 

Czy sprawdzono, czy na tej starej części sprawne są piony kanalizacyjne, czy 

instalacji nie należy poprawić, warunki ogrzewania, klimatyzacji. To jest nie 

realne, na przykładzie życia, niech Pan znajdzie jakiś szpital w Województwie 

Łódzkim, który dostał  sobie dofinansowanie rzędu trzydziestu milionów – 

dodał.  
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Architekt Michał Kazłowski poinformował, że być może nie było takich 

inwestycji, bo być może nie było dobrze przygotowanych planów. Jestem 

autorem takiego samego jak gdyby opracowania dla szpitala Inflancka                       

w Warszawie, to proszę Państwa już stoi, to jest realizowane i w 2010 roku ta 

inwestycja zostanie otworzona. Tam inwestowało to w dużej części miasto, 

fundusze norweskie itd. – dodał. Poinformował, że według niego trzeba zacząć 

coś robić. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że chciałby poprosić Dyrektora ZOZ                

w Łowiczu Pana Andrzeja Grabowskiego o wypowiedź na temat 

przygotowanego projektu modernizacji i rozbudowy ZOZ w Łowiczu.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że projekt 

opiera się dwóch częściach. Jedna część to zamknięcie litery C od strony 

północnej i dobudowanie skrzydła, w której miałaby być cześć zabiegowo-

ratownicza, SOR, izba przyjęć, blok operacyjny i blok porodowy. Drugim 

etapem, to jest pójście w górę na obecnych budynkach – dodał. Nadmienił, iż 

jeśli nic nie będzie robione to mogłoby dojść nie do tego, że szpital zostanie 

zamknięty, ale nie byłoby części zabiegowej, zostałaby interna, pediatria, 

rehabilitacja, zabiegówka by wypadła. Ja też w pierwszej chwili jak to 

zobaczyłem, także się przeraziłem, ale potem usiadłem i zacząłem myśleć, ani 

szpital sam, ani Państwo tej inwestycji nie udźwigniecie. Przede wszystkim są 

programy operacyjne, Ministerstwo Zdrowia zapowiada uruchomienie 

specjalnego programu na przystosowanie szpitali do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia – dodał. Poinformował, że aby do tych źródeł sięgnąć, to należy być 

przygotowanym, pierwsze RPO nabór wniosków będzie na przełomie sierpnia- 

września 2009 roku, tam wchodzi możliwość złożenia wniosku mając jedynie 

program funkcjonalno – użytkowy, studiując warunki wynika, że chyba będzie 

można. Gdyby można składać wnioski mając jedynie powyższy program byłoby 

najlepiej bo nie zainwestowalibyśmy środków finansowych w projekt 

budowlany, jak się okaże że przyznają nam dofinansowanie to wtedy ruszamy               

z projektem budowlanym, środki własne 15% - dodał.   

 

Architekt Michał Kazłowski poinformował, że każdy z tych etapów był bardzo 

dokładnie konsultowany z Panem Dyrektorem osobiście i z całym personelem 

szpitala. Robiliśmy ankietę wśród wszystkich pracowników szpitala, więc ten 

projekt jest bardzo precyzyjnie zrobiony – dodał.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że 

dostosowanie starej części szpitala w Łowiczu to nie jest jednak taki koszt jak 

10 000 000,00 zł. Wyprowadzony zostanie blok operacyjny i OIT, reszta 

zostanie – dodał. 
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Radny Michał Śliwiński zapytał, ile w Polsce jest takich szpitali, które mają się 

dostosować do standardów wynikających w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

Znając tą ilość wiedzielibyśmy ile jest rzeczywiście możliwych do ściągnięcia 

środków finansowych dla ZOZ w Łowiczu – dodał. Nadmienił, iż środki 

finansowe przeznaczone na dostosowanie szpitali w jakiś sposób będą dzielone 

pomiędzy jednostki i nie wiadomo, czy udałoby się pozyskać te trzydzieści 

milionów. Należy także pamiętać o wkładzie własnym, czy będzie stać na to 

szpital, czy Powiat będzie musiał pomóc – dodał. Zapytał, czy ten projekt to 

minimum bez których nie da się spełnić warunków zawartych w powyższym 

Rozporządzeniu by dostosować ZOZ w Łowiczu do standardów. 

 

Architekt Michał Kazłowski poinformował, że przedstawiony projekt to 

minimum, które umożliwi dostosowanie ZOZ w Łowiczu do standardów 

europejskich. Zrezygnowanie z tego nie daje szans na utrzymanie tych 

świadczeń, które są w tej chwili, a szczególnie świadczeń tych wysoko 

specjalistycznych – dodał. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że pieniądze             

z programów nie będą po równo dzielone, dostaną je ci, którzy będą do tego 

przygotowani. Złożyłem wniosek na ostatnią transzę na pożyczkę, działaliśmy 

bardzo szybko, złożyliśmy na ponad milion złotych w dniu 6 listopada 2008 

roku, termin był do 15 listopada 2008 roku, a w dniu 7 listopada 2008 roku 

zostało to przerwane, my pożyczkę dostaliśmy, ponad 70% z tego zostanie 

umorzone – dodał. Poinformował, że tak będzie i przypadku modernizacji 

szpitali. Pieniędzy na pewno będzie nie tak mało, dostaną je ci, którzy będą do 

tego przygotowani. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił by wszystkie sprawy 

dotyczące szpitala w Łowiczu można było omówić w punkcie „Interpelacje, 

wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.” W chwili obecnej 

skorzystajmy z obecności Architekta Pana Michała Kazłowskiego                                

i skoncentrujmy się na projekcie, to jest mój apel – dodał.   

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował za prezentację i uwagi 

Wójta Gminy Łowicz Pana Andrzeja Barylskiego. Myślę, że Pan Starosta 

powinien zaprosić Pana Wójta na spotkanie, na którym można by było podzielić 

się swoimi doświadczeniami – dodał.  

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w okresie między 

sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 Studniówki w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 

Łowickiego. 

Poinformował, że odbyło się uroczyste otwarcie związane z obchodami 160 

rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego w Powiecie Łowickim. Z przykrością 

stwierdzam, że oprócz członków ZPŁ, to Radni jakoś nie potrafili znaleźć czasu 

na to spotkanie. Chciałbym zachęcić Państwa, żeby chociaż raz zobaczyć kim                

i czym ten Chełmoński jest – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił, by Przewodniczący RPŁ nie traktował 

Radnych jako swoich uczniów. Nie jest Pan u siebie na lekcji w szkole, proszę 

nas nie upominać – dodał. 

 

Miałem na celu jedynie zachęcić Państwa do braniu udziału w tego typu 

imprezach. Zapewniam Pana Radnego, że potrafię odróżnić budynek szkolny od 

budynku Starostwa, także dziękuje za uwagę – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek. 
 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                           

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2008 rok. 

 

Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

Tomasz Kurczak przedstawił Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2008 rok /Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła Informację 

o stanie mienia Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, co w najbliższym czasie z mienia Powiatu 

Łowickiego będzie szykowane do sprzedaży. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska poinformowała, że                   

w porządku obrad XXVII Sesji RPŁ znajduje się punkt „Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego.” Chodzi o sprzedaż dwóch lokali na parterze w budynku przy ul. 

Podrzecznej 28a w Łowiczu – dodał. 
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że w dalszym ciągu jest nie 

uzgodniona sprawa ośrodków zdrowia, kiedy i w jaki sposób, to już bardziej 

zależy od determinacji Gmin. My już złożyliśmy swoje propozycje i czekamy na 

odpowiedzi, jeśli będzie taka wola, to jeszcze w tym roku któryś z ośrodków 

zdrowia zostanie oddany – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, co się stanie z budynkiem po III LO w Łowiczu. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że mówił to już na Komisjach, że 

budynku przy ul. 3 Maja nie kupił jego kolega, ani lokali przy ul. Podrzecznej 

nie kupuje jego brat. Powtarzam kolejny raz, że nie zwracała się do mnie Pani, 

nazwiska w tej chwili nie powiem, ale obok ma Dom Weselny, nie znam nawet 

tej Pani, nie planujemy sprzedaży budynku po III LO w Łowiczu, chcemy by ten 

budynek dalej służył oświacie – dodał.  

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski zapytał, czy to coś złego, że sprzedaje 

się coś co nie jest potrzebne. 

 

Nie, ale tak się zarzuca, że sprzedaż jest organizowana bo jest klient i to 

najlepiej jakby był kolegą Starosty bądź z rodziny Starosty – dodał Starosta 

Janusz Michalak. 

 

Ad pkt. 9 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Zastępca Komendanta Piotr Błaszczyk przedstawił „Informację o stanie 

ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 4/. 

 

Radny Paweł Bejda zapytał, czy są fałszywe alarmy i podpalenia. 

 

Zastępca Komendanta Piotr Błaszczyk poinformował, że fałszywe alarmy się 

zdarzają, są różne np.: z instalacji. Są także złośliwe, że ktoś celowo chciał 

wprowadzić w błąd straż pożarną. Jeśli chodzi o celowe podpalenia, to                      

w budynkach owszem można było zauważyć przy wstępnym ustaleniu 

przyczyny, że były jakieś ślady świadczące o tym, że to człowiek zadziałał. Jeśli 

chodzi o obszary leśne to już trudniej, może o tym świadczyć blisko kolejne 

źródło ognia, bądź kolejne zdarzenie w tym rejonie – dodał. 

 

Ad pkt. 10 

 

Deklaracja RPŁ w sprawie ogłoszenia w Powiecie Łowickim roku 2009 – 

Rokiem Józefa Chełmońskiego.       
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p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt deklaracji 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia w Powiecie Łowickim roku 

2009 – Rokiem Józefa Chełmońskiego. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli deklarację Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia w Powiecie 

Łowickim roku 2009 – Rokiem Józefa Chełmońskiego /Zał. Nr 5/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek podziękował wszystkim Radnym za 

przyjęcie deklaracji Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia                         

w Powiecie Łowickim roku 2009 – Rokiem Józefa Chełmońskiego. Jest to dla 

mnie wielki zaszczyt, że Powiat Łowicki ogłosi rok 2009 – Rokiem Józefa 

Chełmońskiego. To jest żywe i potrzebne uczniom – dodał.  

 

Ad pkt. 11 

                       

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości 

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,  a także 

wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. Poinformowała, że ŁUW w Łodzi 

wszczął postępowanie w sprawie Uchwały RPŁ Nr XXVI/220/2008 z dnia 22 

grudnia 2008 roku w powyższej sprawie, gdyż w poprzedniej uchwale zostały 
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zawarte zapisy z ustaw a w uchwałach tego nie można powielać. My 

wzorowałyśmy się na uchwałach przygotowywanych  z roku na rok, gdzie 

pewne zapisy się powtarzały i były akceptowane przez Łódzki Urząd 

Wojewódzki w Łodzi, w chwili obecnej przestały być one tolerowane, więc 

należy podjąć nową Uchwałę – dodała. Nadmieniła, iż zmiany będą głównie 

dotyczyć likwidacji zapisów, które są ujęte w poszczególnych ustawach.  

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/227/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,  

a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                             

i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki /Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Powiatu Łowickiego do programu Leonardo da Vinci na 

okoliczność udziału uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w praktykach zawodowych  

w latach 2009-2010. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łowickiego do programu 

Leonardo da Vinci na okoliczność udziału uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu                

w praktykach zawodowych w latach 2009 – 2010. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/228/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 

Łowickiego do programu Leonardo da Vinci na okoliczność udziału uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Łowiczu w praktykach zawodowych w latach 2009 – 2010 /Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

p.o. Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                          

i Promocji – pozytywna. 

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/229/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Zduńskiej 

Dąbrowie /Zał. Nr 8/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ               

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicz. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

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

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/230/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz /Zał. Nr 9/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, czy zmiany przez niego 

zaproponowane zostały uwzględnione w projekcie Uchwały. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że zmiany zaproponowane przez 

Wiceprzewodniczącego RPŁ Krzysztofa Janickiego zostaną uwzględnione                

w porozumieniu zawartym z Gminą Miasto Łowicz, a nie w samej Uchwale 

RPŁ. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ                

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi. 

 

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 Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/231/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia 
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zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt. 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Krzysztof Figat, Paweł Bejda/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/232/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 11/. 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku             

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

BSPP Rafał Pawłowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniający 

Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Krzysztof Figat /: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/233/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 

czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008 – 2013 /Zał. Nr 12/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku                      

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

BSPP Rafał Pawłowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniający 

Uchwałę Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 27 luty 2008 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla PŁ na lata 2008 – 2010. 

 

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 Krzysztof Figat /: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/234/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr XV/143/2008 RPŁ z dnia 27 

luty 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

PŁ na lata 2008 – 2010 /Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. Poinformowała, że 

do powyższego projektu zostały zgłoszone dwie autopoprawki: 

 Należy uzupełnić załącznik Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” o kwotę 11 640,00 zł 

związaną z „Budową Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych 

Województwa Łódzkiego”. 

 W Dziale 600, rozdziale 60014, w § 6610 należy zarezerwować kwotę 

250 000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotację celową dla Gminy 

Łowicz w związku z powierzeniem jej zadania Powiatu Łowickiego                    

z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2721 E Popów – Kompina, odcinek 

Zabostów Duży – Zabostów Mały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVII/235/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                     

28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 

rok /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, kto był zleceniodawcą 

wykonania master planu modernizacji i rozbudowy SP ZOZ w Łowiczu i jaki 

był jego koszt. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że środki na 

powyższy cel pochodziły z dotacji przeznaczonej przez RPŁ dla szpitala, 

zleceniodawcą był Dyrektor ZOZ w Łowiczu, jako przedstawiciel zakładu. Co 

do kosztów, nie ma tu oczywiście tajemnicy, ale wolałbym by Pani prawnik się 

wypowiedziała, czy można – dodał. 

 

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Łowiczu Zuzanna Kordialik – 

Gronczewska poinformowała, że można informację co do kosztu projektu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że koszt 

przygotowania projektu wyniósł 35 000,00 zł. 
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Starosta Janusz Michalak poinformował, że rzeczywiście, jeśli Powiat 

Łowicki miałby z własnych dochodów wyasygnować kwotę trzydziestu czy 

czterdziestu milionów złotych byłoby to niemożliwe i zawsze było o tym 

mówione czy to na komisjach czy na innych spotkaniach. Jeśli udało by nam się 

uzyskać dofinansowanie i to w wysokości jaka jest możliwa, to te               

6 000 000,00 zł dla naszego Powiatu jest to kwota do zrealizowania i to 

spokojnie, i to Gmina drugiego Wójta dałaby radę, przez kilka lat oczywiści – 

dodał. Poinformował, że najważniejsze z przedstawionego planu jest to, że 

można to robić etapami i to przy okazji tomografu, już część tych pomieszczeń 

będzie dostosowanych według tego planu. Ponadto są tutaj pewne zastrzeżenia               

i zobowiązania  w stosunku do służb, które tu siedzą po prawej stronie i to też 

według tego planu będzie realizowane – dodał. Poinformował, że zakładając, że 

nie ma kryzysu, chociaż może być różnie, przyjmując sytuację tegoroczną, 

utrzymując ten  sam poziom finansowania dróg i wspierania się pieniędzmi                  

z budżety państwa i dobrej współpracy z Gminami, utrzymując też niezbędne 

finansowanie w oświacie, Powiat jest w stanie wyasygnować rocznie około 

3 000 000,00 zł na inwestycje.  Przy realizacji całości byłoby to 10 lat, ale jeśli 

nie uda nam się zdobyć pieniędzy z zewnątrz po prostu nie będziemy tak daleko 

inwestować – dodał. 

 

Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski zapytał, czy nie warto by wykonać 

planu minimum. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że szpital w Łowiczu już przerabiał 

plan minimum, że do tej chwili stoi tam budynek w stanie surowym. Jest to 

temat do dyskusji nie tylko dla tej Rady Powiatu Łowickiego, ale i Rad Gmin, 

które się włączają czynnie i nawet szykują niespodziankę dla szpitala wspólnie 

wszystkie gminy – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że podczas posiedzeń Komisji Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

kilkakrotnie na swoich posiedzeniach dyskutowano o szpitalu i sugestia Pana 

Dyrektora była taka, że oddział dziecinny powinien znajdować się na parterze. 

W tej prezentacji powyższy oddział znajduje się na górze. Zapytał dlaczego tak 

zostało to zaprojektowane, bo być może zmieniły się przepisy. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że takich 

przepisów nigdy nie było, to funkcjonowało gdzieś w podświadomości 

funkcjonowało. Muszą być zabezpieczone okna, ale nie ma takiego wymogu, że 

ma to być na parterze – dodał. Poinformował, że jeśli chodzi o pustostan, to 

powinny się znaleźć środki by tam można zagospodarować pomieszczenia na 

oddział wewnętrzny, który pracuje jak nigdy, tam jest po 50 chorych. Jestem po 
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rozmowie z Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego, który także widzi taką 

potrzebę i ten pustostan powinno się wykończyć – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, jakie jest zadłużenie SP ZOZ w Łowiczu. Czy 

zadłużacie się Państwo nadal, czy bilansujecie się na bieżąco. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że jeszcze 

półtora roku temu zadłużenie szpitala wynosiło w granicach 20 milionów zł, na 

koniec listopada 2008 roku zadłużenie wynosi około 13 500 000,00 zł. Tak 

nieoficjalnie na koniec grudnia 2008 roku będzie to poniżej 13 200 000,00 zł,                 

a na koniec stycznia poniżej 13 000 000,00 zł. Ten rok zamkniemy zyskiem na 

działalności zarówno operacyjnej jak i gospodarczej nie licząc zysku 

nadzwyczajnego z umorzonej restrukturyzacji, ale pomimo ponoszonych 

kosztów finansowych na obsługę zadłużenia wynik będziemy wyraźnie dodatni 

– dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy można powiedzieć, czy 

prawdziwe jest takie zdanie, że „szpital nadal się zadłuża”. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że powyższe 

zdanie oczywiście jest nieprawdziwe. Są media, które nie zawsze do końca mają 

wiedze, jeżeli są to jakieś drobne nieścisłości na ogół nie „robię z igły widły”                 

i nie reaguję, natomiast moi pracownicy usłyszeli w Radio Victoria zdanie Pana 

Radnego Pawła Bejdy, że „szpital generuje cały czas długi„ i to było po raz 

pierwszy, że zadzwoniłem do Radia Victoria ze sprostowaniem. Pani Redaktor 

poprosiła mnie na rozmowę na antenie Radia, ja musiałem sprostować, bo to, 

nie wiem skąd Pan Radny miał taką wiedzę, ale szpital schodzi z długów, szpital 

się bilansuje ciężką pracą wszystkich pracowników spłacamy te długi i dług               

w szpitalu naprawdę nie narasta, radykalnie spada dług nawet o 40% w ciągu 

półtora roku – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że uważa, że audycja   

z udziałem Pana Radnego Bejdy wyrządziła krzywdę szpitalowi i Panu 

Dyrektorowi. Zapytał Radnego Pana Pawła Bejdę, czemu tak powiedział                     

w Radio, że szpital przynosi długi, skoro tych długów on nie przynosi. 

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że miał takie dane, z których skorzystał. 

Musiałbym wrócić do tych danych by się ustosunkować – dodał. 

 

To jest bardzo przykre, że Pan tak lekką ręką to powiedział, przecież już od 

wielu miesięcy, miesiąc w miesiąc staje na obradach tej Rady temat zadłużenia 

szpitala – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. 
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Pan Przewodniczący jest na etacie rzecznika prasowego –zapytał Radny Paweł 

Bejda. 

 

Nie, Panie Radny ja uważam, że my jako Radni powinniśmy przede wszystkim 

informować mieszkańców, mówić im prawdę – dodał Przewodniczący RPŁ 

Marcin Kosiorek. Poinformował, że jako Przewodniczący RPŁ chciałby aby 

wszyscy mówili prawdę. Może ktoś chcieć mnie odwołać, nie lubić mnie, lub 

lubić, to nie ma znaczenia, chodzi po prostu o prawdę – dodał.  

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że powyższa wypowiedź w Radio 

Pana Radnego Pawła Bejdy najbardziej dotyka Zarządu Powiatu Łowickiego 

pewnie i jego osoby personalnie. Podczas tej audycji Pan Radny pozwolił sobie 

na kilka kłamstw, kłamstw powiem szczerze jeśli Pan uważa, że to nie jest 

kłamstwo jestem gotów na rogu ul. Kaliskiej i Końskiego Targu się spotkać – 

dodał. Nadmienił, iż wypowiedź Radnego Bejdy w sprawie budowy budynku 

„baraku” jak go nazwał, wyraźnie sugerowała, że już jest zaplanowany koszt 

ponad 4 000 000,00 zł i należy tu zacytować: „i to twierdzę w 100 procentach”. 

Opowiada Pan też o jakiś niezagospodarowanych budynkach przy ul. 

Starościńskiej, chciałbym się dowiedzieć, który to ten budynek mamy 

zagospodarować, że możemy bardziej racjonalnie korzystać z pomieszczeń, 

które mamy, poprosiłbym o faktycznie wizytę i sprawdzenie warunków pracy 

wszystkich wydziałów. To są trzy najpoważniejsze kłamstwa, które Pan na 

antenie Radia Victoria wypowiedział – dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski nadmienił, iż w ciągu półtora roku zadłużenie                

w szpitalu w Łowiczu spadło z 20 000 000,00 zł do koło 13 000 000,00 zł. 

Zapytał, czy ma rozumieć, że na koniec 2009 roku dług ZOZ w Łowiczu będzie 

wynosić około 6 000 000,00 zł.   

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że mówi się              

o ponownym zadłużaniu się szpitali. Finansowanie zmalało w 2008 roku NFZ za 

punkt wypłacał na poziomie 55,00 zł – 56,00 zł. W chwili obecnej punkt 

kosztuje 51,00 zł, czyli NFZ zacznie nam płacić o 10% mniej niż w roku 

ubiegłym za nasze usługi – dodał. Nadmienił, iż uważa, że ZOZ w Łowiczu 

nadal będzie schodzić z długów, oczywiście nie w takim tempie jak dotychczas, 

to jest niemożliwe. Nie chcę mówić liczb, ale myślę że będzie mniejszy dług i to 

będzie duży sukces jeśli na koniec roku będzie mniejszy dług – dodał. 

Poinformował, że w tych 13 000 000,00 zł długu jest 2 300 000,00 zł na fundusz 

socjalny, ugoda z pracownikami się rodziła w bólu, ale się urodziła, była już 

dogadana za 500 000,00 zł. Do ugody nie doszło, bo sędzia powiedział, że nie 

zgodzi się na klauzurę, że ta ugoda upoważni służby księgowe do wykreślenia 

tego z ksiąg, ten dług nadal by wisiał, byłaby niezdrowa sytuacja – dodał. 
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Poinformował, że zejście na koniec 2009 roku do jednocyfrówki z długiem                

w ZOZ w Łowiczu jest nierealne, ale poniżej 12 000 000,00 zł już tak.  

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że należy się cieszyć, że dług                        

w szpitalu maleje. Chciałbym kontynuować myśl Radnego Pana Eugeniusza 

Bobrowksiego, zapominamy o tym, że ten dług zmalał również dlatego, że 

weszliśmy w restrukturyzację. Z całym szacunkiem, nie byłem entuzjastą 

Dyrektora Chylińskiego, było mi bardzo ciężko podnieść rękę za tą 

restrukturyzacją, my z obecnym Starostą mięliśmy wiele obaw, a tak naprawdę 

to też jest efekt tej restrukturyzacji, której się tak baliśmy – dodał. Nadmienił, iż  

takie dlatego było pytanie Pana Bobrowskiego: „to co za rok kolejne sześć                     

w dół”. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że zgada się               

z tym, ale nie należy operować cyframi. Ja już to parokrotnie podkreślałem, dług 

zmalał o około 8 000 000,00 zł, zamknięcie restrukturyzacji dało 2 250 000,00 

zł. Tak, zamknięcie restrukturyzacji bardzo pomogło, można powiedzieć, że ja 

sobie tego za sukces nie przypisuje te 2 250 000 000,00 zł dostałem gratis – 

dodał.       

  

Radny Michał Śliwiński poinformował, że ta restrukturyzacja pomogła 

zatrzymać „kulę śniegową”. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że aby 

zatrzymać zadłużenie należało zatrzymać przede wszystkim narastanie długu 

bieżącego, a dług bieżący narastał w 2007 roku z miesiąca na miesiąc, trzeba 

było zaprzestać generować straty na działalności bieżącej. Nie można robić 

wszystkiego by tylko malał dług, ludzie też muszą mieć warunki do pracy                    

i muszą mieć czym pracować i pacjenci także muszą mieć coraz lepsze warunki. 

Musi być poszwa, są rękawiczki, ja nie ograniczam nic, ja nie sprawdzam, jeśli 

Pani Magister wpisuje tyle to tyle, ja wiem, że tych rękawiczek nikt nie kradnie 

– dodał. 

 

Radny Michał Śliwiński poinformował, że zbliża się wiosna, może być pora 

roztopów. Zapytał, czy ZOZ w Łowiczu jest zabezpieczony przed zalaniem.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że na chwilę 

obecną ZOZ w Łowiczu nie jest zabezpieczony przed zalaniem, ale będzie 

zabezpieczony. Nie mamy planów hydraulicznych, ale będziemy szukać co 

możemy, znajdziemy odpowiednich fachowców, którzy nam powiedzą gdzie                

i co mamy zamknąć – dodał. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że szpital                  

w Łowiczu został podłączony do sieci gazowej. Zapytał jaka jest relacja cenowa 

na przykładzie jednego miesiąca olej opałowy a gaz.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że jest robiona 

inwestycja ale gaz jeszcze nie ruszył. Ja swojej głowy też nie podłoże, Pani 

Inspektor Nadzoru Budowlanego wpisała, że należy wykonać odpowiedni 

nawiew, ja nie uruchomię gazu dopóki ten nawiew nie zostanie wykonany – 

dodał.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zapytał, czy już wiadomo jaka 

jest wysokość nadwyżki budżetowej za 2008 rok. Zapytał, o podjęte decyzje              

i czy coś już zostało zrobione w sprawie dyskoteki w miejscowości Bąków. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że są to dane nieoficjalne i poprosił 

aby ich nie rozliczać, oszczędności są na poziomie 3 000 000,00 zł, wolnych 

środków jest około 900 000,00 zł.  

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że właściciel powyższej 

dyskoteki raczej nie porozumie się z sąsiadem w sprawie udostępnienia miejsca 

na parking. Wydział OS, tak jak zapowiadał wykona badania natężenia hałasu. 

W między czasie rozmawiałem z właścicielem tej dyskoteki i jest bardzo blisko 

dogadania się z drugim sąsiadem na utworzenie parkingu tak by się tam nieco 

zluzowało – dodał. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż właściciel dyskoteki porozumiał się 

ostatecznie z tym drugim sąsiadem, tak że ten parking powstanie, będzie mniej 

samochodów na ulicy – dodał.  

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że z pewnością Powiat Łowicki 

zaoszczędził na utrzymaniu zimowym dróg, poprosił o zabezpieczenie drogi 

między Mysłakowem a Janowicami. Tam jest bardzo duży ruch na tej drodze, 

tam przy tych roztopach całe pobocze jest ubite, szkoda by było tej drogi – 

dodał. Nadmienił, iż tam chodzi o utwardzenie tego pobocza destruktem bądź 

kamieniem. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poinformował, że w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok na Gminę Nieborów została przeznaczona duża ilość 

środków finansowych. Tam problem polega na tym, że częściowo asfalt 

przylega do granicy z czyjąś ziemią i nie możemy wejść w te pobocza, a sprawa 

jest nie uregulowana – dodał.  
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Radny Krzysztof Figat poprosił by tylko chociaż na łuku wykonać utwardzenie 

poboczy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki poinformował, że Pan Starosta 

powiedział, że został opracowany plan wykonania  budżetu Powiatu Łowickiego 

na 2009 rok w sprawozdaniu Starosty. Zapytał, kiedy może być 

przygotowywany projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Stanisławskiego. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że wstępnie rozmawiano na temat 

przebudowy powyższego skrzyżowania, tam największym problemem i kosztem 

będzie przestawienie sygnalizatorów świetlnych. ZUK miał się w tym wstępnie 

zorientować – dodał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w związku                    

z nadchodzącymi obchodami 10-lecia w dniu 14 lutego 2009 roku Powiatu 

Łowickiego na Starym Rynku zostanie odtańczony polonez. Chciałbym 

zachęcić Państwa Radnych do wzięcia udziału w tej inicjatywie, wsparcia swoją 

osobą tego poloneza – dodał.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski poinformował, że uważa, że wszyscy 

Radni powinni wziąć udział w polonezie. Gdy się państwo zdecydujecie proszę 

zadzwonić z potwierdzeniem wzięcia udziału do Starostwa Powiatowego                        

w Łowiczu, bądź zadzwonić że nie będzie się brało udziału – dodał. Nadmienił, 

iż poloneza będzie tańczył Zespół Blichowiacy, młodzież z II LO w Łowiczu,               

a także dyrektorzy szkół. 

 

Ad pkt. 21 

 

Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek zamknął obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka 

J. Protekta 
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