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   PROTOKÓŁ Nr XXXIX/09 

z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 19 października 2009 roku  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, ul. Kaliska 5a. 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 17 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

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

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały 

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. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

8. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXXIX Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział  17 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad.  

 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski.  

 

Ad pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

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

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski 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 Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych, 

nieobecni Radni: Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Janicki, 

Eugeniusz Bobrowski, Krzysztof Figat, Mieczysław Szymajda, Michał 

Śliwiński/: 

za    - 14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXIX/307/2009 RPŁ z dnia 19 października 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 2/. 
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Ad pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej                         

w Łowiczu. Poinformowała, że powyższy projekt Uchwały różni się od 

przedstawionego projektu w dniu 24 września 2009 roku, tym, że została 

wykreślona, zgodnie z wnioskiem Radnych Powiatu Łowickiego, poradnia 

chirurgii onkologicznej z  listy likwidowanych komórek. Pan Dyrektor ZOZ               

w Łowiczu został zobowiązany do podjęcia wszelkich działań reaktywowania, 

przywrócenia działalności tej poradni – dodała. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                      

i Bezpieczeństwa Obywateli – negatywna.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, dlaczego 

przedstawiony projekt Uchwały RPŁ uzyskał negatywną opinię Komisji. 

 

Przed chwilą skończyliśmy obradować, Pan Krzysztof Figat zgłosił taki 

wniosek, by poradnia gruźlicy i chorób płuc została zachowana – stwierdziła 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman. 

Poprosiła o przedstawienie treści wniosku. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros poinformowała, że treść 

wniosku brzmi: „Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego               

i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje do Zarządu Powiatu Łowickiego                       

o rezygnację z likwidacji poradni gruźlicy i chorób płuc.” 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 

poinformowała, że Komisji chodzi o to by z nowego projektu Uchwały RPŁ                   

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyrzucić 

oprócz poradni chirurgii onkologicznej jeszcze poradnię gruźlicy i chorób płuc. 

 

Z tego co ja wiem, to kiedyś o tym rozmawialiśmy, te dwie poradnie były już 

wskazane… - dodał Radny Jerzy Wolski. 
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman 

poinformowała, że wyszło jakieś nieporozumienie, nie było to zapisane                      

w protokole z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Miała być nie likwidowana 

poradnia chirurgii onkologicznej jak i poradnia gruźlicy i chorób płuc, ale 

zostało to w inny sposób zanotowane. Dzisiaj Pan Figat na posiedzeniu Komisji 

poddał taki projekt Uchwały żeby jednak zatrzymać poradnię gruźlicy i chorób 

płuc ze względu na to, że zachorowalność na terenie Powiatu Łowickiego, to 41 

zachorowań. Ja Państwu nie powiem, czy to jest zachorowalność w ciągu roku 

czy półrocza, bo ja nie czytałam tego artykułu – dodała. Nadmieniła, iż związku 

z powyższym został złożony wniosek o rozpatrzenie możliwości ponownej 

rehabilitacji poradni gruźlicy i chorób płuc. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli był obecny Dyrektor ZOZ w Łowiczu. Może Pan Dyrektor chciałby 

zabrać w tym temacie głos i wyjaśnić tą sprawę – zaproponował.     

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że szanse 

uruchomienia w chwili obecnej jakiejkolwiek poradni są bliskie zeru, jeżeli nie 

równe zeru. Rozmawialiśmy, że onkologia jest specyficzną działką, no może by 

były jakieś szanse, teraz to już takie bardzo naciągane, tym bardziej, że na 

terenie Powiatu Łowickiego nikt takiego kontraktu nie ma, można założyć, że 

minimalne szanse uzyskania kontraktu z NFZ na tego typu poradnie by były. 

Natomiast, jeżeli chodzi o poradnię pulmonologiczną to raz, że szanse na 

uzyskanie kontraktu na taką poradnię są równe zeru, poza tym dla takiej poradni 

musi być odpowiedni lokal, który spełnia pewne wymogi, a ZOZ w Łowiczu na 

chwilę obecną nie dysponuje takim lokalem.   

 

Radna Jolanta Kępka zapytała, czy na terenie Powiatu Łowickiego jest 

podmiot, który świadczy w ramach kontraktu z NFZ świadczenia w zakresie 

poradni gruźlicy i chorób płuc. Czy Powiat Łowicki nie jest pozbawiony takich 

usług – zapytała.  

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że 

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULMED Centrum 

Leczenia Chorób Płuc świadczy usługi ww. zakresie na terenie Powiatu 

Łowickiego. Jest to podmiot, który świadczy te usługi w szerszym zakresie niż 

gdyby poradnia ta była przy ZOZ w Łowiczu, ponieważ tam przyjmuje dwóch 

pulmonologów, my dysponujemy jednym lekarzem. Moim zdaniem 

zabezpieczenie jeśli chodzi o pulmonologię jest trochę lepsze niż w zeszłym 
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roku, natomiast uzyskanie kolejnego kontraktu ja oceniam na poziomie 

zerowym – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że ma mieszane uczucia, odnośnie 

omawianego projektu Uchwały RPŁ. Zaczynaliśmy od punktów dziewięciu, 

czyli od dziewięciu poradni. Była szeroka dyskusja, która w zasadzie toczy się 

do dziś, zdania są podzielone. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wypowiedziała się negatywnie,  czy 

nie należałoby wobec tego zrobić przekształcenia ZOZ-u z punktami siedmioma               

i od razu odjąć jeszcze ten punkt dotyczący poradni gruźlicy i chorób płuc, 

byśmy dalej do przodu, a tak to wypadła nam poradnia chirurgii onkologicznej, 

w tej chwili dyskutujemy po raz kolejny nad poradnią gruźlicy i chorób płuc, 

naprawdę byłby temat zamknięty – dodał. Nadmienił, iż w tej chwili on także 

jest w rozterce i nie wie jaką ma podjąć decyzję. Rozumiem, że te pozostałe 

siedem poradni jest „martwych”, czyli to jest techniczna sprawa, ale skoro 

dyskutowaliśmy nad poradnią chirurgii onkologicznej rozmawialiśmy o poradni 

pulmonologicznej, dlatego uważam, że Zarząd Powiatu Łowickiego powinien 

ten projekt Uchwały RPŁ napisać troszkę inaczej – dodał. 

 

Starosta Janusz Michalak nadmienił, iż nie było takiego wniosku, żeby do 

likwidacji przeznaczyć siedem poradni. Jeżeli jest taka wola, to w tej chwili 

możemy to nawet zrobić – dodał. 

 

Pytaliśmy na Komisji i nikt nie umiał nam udzielić informacji – zauważyła 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman. 

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż zmierza do tego by Rada Powiatu 

Łowickiego na kolejnej Sesji nie rozmawiała o wykreśleniu z likwidowanych 

poradni kolejnej poradni. Stoimy w miejscu, jeśli jest punkt zapalny czy temat, 

może nie do końca rozwiązany, to lepiej zdjąć tą jedną poradnię więcej – dodał. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński zapytał, jaka jest opinia Rady Społecznej ZOZ             

w Łowiczu odnośnie powyższego projektu Uchwały RPŁ. 

 

Pozytywna – odpowiedziała Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros. 

 

Radny Krzysztof Figat poinformował, że popiera stanowisko Radnego Pana 

Jerzego Wolskiego. To był mój wniosek o wycofanie likwidacji poradni 

gruźlicy i chorób płuc. Proszę Państwa, myślę że do innych argumentów nie 

trzeba sięgać. To jest poradnia, która przestała działać 01 marca 2009 roku, więc 

stosunkowo niedawno i moje zdanie jest takie, że powinniśmy podjąć działania 
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żeby tą poradnie zachować, tym bardziej że dwie gminy i Miasto wypowiedziało 

się negatywnie o tej uchwale. Podtrzymuję swój wniosek – dodał.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że Rada Powiatu 

Łowickiego przejdzie do przegłosowania wniosku Radnego Krzysztofa Figata                

o wykreślenie z projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w paragrafie 1 punktu 6: „poradni gruźlicy                        

i chorób płuc”.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni: Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Janicki, 

Eugeniusz Bobrowski/: 

za    - 8 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 9 

przyjęli wniosek o wykreślenie z projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w paragrafie 1 punktu 6: 

„poradni gruźlicy i chorób płuc”.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni: Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Janicki, 

Eugeniusz Bobrowski/: 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 RPŁ  z dnia 19 października 2009 roku            

w  sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały 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. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały 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. 
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Radny Michał Śliwiński poinformował, że wspominał już na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów o formie w jakiej Radni RPŁ otrzymują projektu 

Uchwał RPŁ na Sesję. Mówiliśmy już o tym z pół roku temu i wydawało mi się, 

że doszliśmy do jakiegoś konsensusu, tak mi się wydawało, teraz widzę, że 

jednak nie – dodał. Chcielibyśmy, żeby projekty Uchwał, uzasadnienia do tych 

projektów, które otrzymujemy, były podpisane co najmniej przez jednego                    

z Członków Zarządu, żebyśmy wiedzieli, że one faktyczne były na pojedzeniu 

Zarządu Powiatu Łowickiego rozpatrywane, żeby nie było w przyszłości 

niejasności bo teoretycznie może się zdarzyć taka sytuacja jak przy Ustawie 

dotyczącej mediów i czasopism. Chciałbym by te materiały były faktycznie 

parafowane przynajmniej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Łowickiego, to jest mój formalny wniosek – dodał.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni: Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Janicki, 

Eugeniusz Bobrowski /: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXIX/309/2009 RPŁ  z dnia 19 października 2009 roku              

w przedmiocie zmiany Uchwały 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 4/. 

 

Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 

Skarbnik Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. Zarząd Powiatu Łowickiego 

wnioskuje o wprowadzenie autopoprawki do ww. projektu. Chodzi                                 

o zwiększenie środków kwotę 19 829,00 zł w planie inwestycyjnym 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. Poinformowała, że kwota 

14 326,00 zł zostanie przeniesiona z rezerwy z działu 852 z rozdziału 85295                            

z paragrafu 6800 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie 

dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa stanowiących jeden 
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ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2704E, 2728E, 2746E i 2717E celem 

zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, 

poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, 

w tym przy obiektach mostowych – Etap II. Natomiast kwota 5 503,00 zł 

zostanie przeznaczona na zwiększenie środków na zadanie pn. „Przebudowa 

stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2709E i 2707E 

celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, 

poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, 

w tym przy obiektach mostowych – Etap I, która wynika z rozstrzygniętego 

przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej – dodała.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, 

nieobecni Radni: Paweł Bejda, Edward Chądzyński, Krzysztof Janicki, 

Eugeniusz Bobrowski /: 

za    - 17 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXIX/310/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 

października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 

rok /Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXXIX Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 
 


