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   PROTOKÓŁ Nr XLI/09 

z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku  

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

w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 16 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. 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. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian 

w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

6. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XLI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 16 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje.  
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Ad pkt. 3 

 

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. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła 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 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLI/314/2009 RPŁ z dnia 27 listopada 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/. 

 

Ad pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 

Jeszcze raz proszę o podejście do tej inwestycji na Centrum Kultury, Turystyki    

i Promocji naprawdę, to dotyczy tylko dołu, powtarzam jeszcze raz, by można 

było utworzyć Punkt Informacji Turystycznej i biur dla Centrum – dodał 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski. Nadmienił, iż o dalszych etapach 

można rozmawiać w późniejszym czasie. W tej chwili zróbmy wszystko, żeby 

to zacząć, bo te warunki na dole i żeby nie było tak, że kolejny czas jest 

zmarnowany. Gorąca prośba, naprawdę, w późniejszym czasie przedstawię 

Państwu wszystkie informacje, możemy dyskutować, jeszcze raz proszę by nie 

odkładać tej inwestycji na dalszy czas – dodał.  
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Skarbnik Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

 

Radny Paweł Bejda poinformował, że chciałby zgłosić wniosek formalny po to 

abyśmy przegłosowali zmiany w budżecie wyłączając punkt dotyczący 

przesunięcia środków na inwestycję sporną o której rozmawialiśmy, dotyczącą 

budynku na ul. Stary Rynek.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że jeżeli nie ma innych 

głosów w dyskusji należy przejść do przegłosowania zgłoszonego wniosku 

przez Radnego Pana Pawła Bejdę. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za    - 8 

przeciw   - 8 

wstrzymało się  - 0 

nie podjęli wniosku aby przegłosować zmiany w budżecie wyłączając punkt 

dotyczący przesunięcia środków na inwestycję  dotyczącą budynku na ul. Stary 

Rynek.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - negatywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za    - 8 

przeciw   - 8 

wstrzymało się  - 0 

nie podjęli Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 3/. 

 

Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu 5: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok” w zakresie załącznika o Wieloletnich Planach 

Inwestycyjnych dotyczący szpitala. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za   - 16     

przeciw   - 0 
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wstrzymało się  - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt: „Rozpatrzenie projektu Uchwały                     

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok”. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmieniającego 

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

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

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian 

w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

7. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że tak na szybko ta uchwała 

będzie wyglądała następująco, będzie jeden paragraf mówiący, że zmienia się 

załącznik Nr 13, a przyjmuje brzmienie jak załącznik Nr 1, czyli to jest ten 

Wieloletni Plan Inwestycyjny, inne rzeczy nie będą wprowadzone.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że należy ogłosić 

przerwę w obradach Sesji RPŁ celem zebrania się Komisji Budżetu i Finansów 

by mogła zaopiniować projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ  W OBRADACH XLI SESJI RPŁ                   

W DNIU 27 LISTOPADA 2009 ROKU Godz. 14.20 

 

OBRADY WZNOWIONO W DNIU 27 LISTOPADA 2009 ROKU                        

O GODZINIE 14.30 

  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                      

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLI/315/2009 RPŁ z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian                                 

w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. Poinformowała, że jest to ostatki krok, który zamyka 

procedurę przekształceniową, w której tworzono pracownię tomografii 

komputerowej. Ta uchwałą pozwoli na zarejestrowanie w rejestrze Wojewody 

powyższą pracownię i dzięki temu będziemy mogli ubiegać się o kontrakt                    

w Narodowym Funduszu Zdrowia – dodała.  

 

Radny Krzysztof Figat zapytał, czy w zarejestrowanej pracowni tomografii 

komputerowej będzie uwzględniona teleradiologia, która pojawi się                           

w przyszłości. 

 

Tak – odpowiedziała Główny Specjalista Wydziału OR Joanna Jaros. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że nie czekając 

na koniec procedury rejestracyjnej ZOZ w Łowiczu wystąpił już do 

Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowanie procedur związanych ze 

świadczeniem usług w zakresie tomografii komputerowej. Uczyniliśmy także 

pierwszy krok jeśli chodzi o teleradiologię, jest to niezmiernie ważne jeśli 

chodzi o prawidłowe funkcjonowanie szpitala w godzinach dyżurowych. Chcę 

powiedzieć, że mam kontakt z dwoma poważnymi chyba firmami, jedna                      

z Warszawy a druga z Łodzi, także w grudniu będziemy chyba ogłaszać 

konkurs, myślę, że jest nadzieja, że w styczniu ta teleradiologia ruszy – dodał.    

 

Rozumiem, że jeśli w tej chwili tego kontraktu nie mamy, ale za wszystkie 

badania wypadkowe i inne NFZ normalnie zapłaci – zapytał Radny Krzysztof 

Figat.  
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że NFZ płaci 

ZOZ w Łowiczu za pobyt w szpitalu w Łowiczu. Nie płaci osobno, płaci osobno 

tylko za badania tomograficzne jeśli jest to pacjent z poradni kierowany na 

badanie i ma to wykonywane ambulatoryjne, wówczas Fundusz płaci, ale do 

tego nam jest potrzebny kontrakt. Ja już to mówię, żeby to było i pewnie wielu                   

z Państwa już to słyszało, niestety Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

zmienił reguły gry na przyszły rok w tym znaczeniu, że do tej pory lekarz z POZ 

mógł kierować na tomografię, w listopadzie zmienił to Rozporządzenie, ono 

wróciło do kształtu z sprzed kilku lat i teraz została postawiona bariera na nowo 

i na badania tomograficzne będą mogły kierować tylko poradnie specjalistyczne, 

czyli dla pacjentów z powiatu łowickiego droga do tomografu się jednak 

wydłuży bo lekarz z POZ będzie mógł jedynie dać skierowanie do chirurga                    

i dopiero ten będzie mógł skierować na badania tomograficzne – dodał.  

 

Ale fizyczna droga będzie na pewno krótsza – dodał Radny Krzysztof Figat.  

   

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                      

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Edward Chądzyński, Andrzej Pełka, 

Zbigniew Kuczyński, Zofia Rogowska - Tylman/: 

za    - 16 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLI/316/2009 RPŁ z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu          

/Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 7 

 

Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Jerzy Wolski poinformował, że w dniu wczorajszym na Sesji Rady 

Gminy Zduny Przewodniczący Rady odebrał zapytanie Pani dr Krajewskiej                 

z Ośrodka Zdrowia w Zdunach. Ponoć na piśmie złożyła wniosek, bo jeden                  

z gabinetów ma zamknięty od pewnego czasu bo pękła rurka, ponoć była                      

u Wicestarosty i Pan Wicestarosta obiecał w ciągu trzech, czterech dni tą sprawę 

załatwić – dodał. Nadmienił, iż jest podjęta Uchwała RPŁ o przekazaniu 

Ośrodka Zdrowia w Zdunach Gminie Zduny ale póki co Pani Krajewska płaci 

czynsz do Powiatu Łowickiego i te sprawy powinno załatwić Starostwo, już 

kilkanaście dni minęło. Ja obiecałem się zapytać na żywo, co ja mam tej Pani 
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odpowiedzieć, myślę, że forma takiej odpowiedzi powinna być chyba inna, czy 

to ma iść aż przez Urząd Gminy w Zdunach – dodał. 

 

Niektóre rzeczy nie muszą iść przez media – zauważył Starosta Janusz 

Michalak. Poinformował, że Pani Krajewska nie wszystko chyba powiedziała, 

w tym samym piśmie napisała, że „będzie płacić temu, który jej dach naprawi”, 

jakieś takie dziwne sformułowania, że nie zapłaci czynszu do momentu kiedy 

nie będzie naprawiony dach, a rozliczy się z tym, kto dach naprawi – dodał.  

 

Nie znam szczegółów dlatego pytam – dodał Radny Jerzy Wolski.   

 

Wicestarosta Bolesław Heichman poinformował, że odpowiedział Pani 

Krajewskiej, że w najbliższych trzech dniach odbędzie się posiedzenie Zarządu 

Powiatu Łowickiego i zostanie podjęta stosowna decyzja w tej sprawie. 

Posiedzenie się odbyło i zdecydowaliśmy o usunięciu awarii jak najszybciej, 

pracownik Wydziału GGN Pani Anna Kasińska ma się tym zająć – dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał czy Pani Krajewska jest już poinformowana o tej 

decyzji. 

 

Mam nadzieję, że taka informacja już do niej dotarła – dodał Radny Jerzy 

Wolski.  
 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Łowiczu Pan 

Andrzej Grabowski zakończył już kontraktację usług medycznych na przyszły 

rok z Narodowym Funduszem Zdrowia czy jeszcze nie. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że 

kontraktowanie na przyszły rok to dopiero się zaczyna, jest to na etapie 

propozycji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok. 

Propozycje specjalistyczne są o 10 % mniejsze, ale ja to przyjąłem bo tak jest 

wszędzie. Chcę powiedzieć, że na Poradnię kardiologiczną jedyną w powiecie               

i na którą kontrakt był bardzo mały, Fundusz nam zaproponował 40% zniżkę 

kontraktu, ja tego nie przyjąłem, w dniu dzisiejszym jestem proszony na 

rozmowy do Skierniewic na temat Poradni kardiologicznej, zaproponowałem, że 

musi to być minimum tego co było w roku ubiegłym – dodał. Nadmienił, iż te 

10% to jest 100 000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym, ale najważniejszą sprawą 

jest kontrakt na szpital, tu jest także cięcie na poziomie 10 % i jest to około 

1 700 000,00 zł. Przyjąłem propozycję na Izbę Przyjęć, bo ona jest taka jak                  

w roku poprzednim. Ja przypomnę jak to było, nie przyjąłem kontraktu na                  

II półrocze, przez dwa miesiące pracowaliśmy na zasadach starego kontraktu 

później zrobili konkurs i się opłaciło po około 1500,00 zł więcej dali na dniu, 

więc na Izbie Przyjęć ten ryczałt dobowy jest najwyższy w województwie – 
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dodał. Poinformował, że 2 grudnia 2009 roku jest zebranie Dyrektorów szpitali, 

najprawdopodobniej zapadnie decyzja o nie przyjmowaniu zaproponowanych 

kontaktów.  Wówczas przez dwa miesiące będziemy pracować po starej umowie 

czyli jednak korzystniejszej i najprawdopodobniej musiałyby się odbyć 

konkursy po nowym roku. My się konkursu na szpital nie boimy, bo jesteśmy 

monopolistami i o ile ja przyjąłem  kontrakty na poradnie specjalistyczne, bo tu  

nie jestem monopolistą, bo gdybym nie przyjął tych kontraktów to przy 

następnym konkursie ja mam po 5-6 podmiotów rywalizujących – dodał. 

 

Radny Krzysztof Figat zapytał czy na koniec roku szpital zamknie się stratą 

czy zyskiem.         

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że na koniec 

roku na samej sprzedaży szpital będzie miał ponad 3 000 000,00 zł zysku. 

Koniec końcem powiem tak, że nas nawet ten 1 800 000,00 zł mniej, przeraża, 

oczywiście przerażą, nawet jakby ubyło to my sobie jakoś poradzimy nie 

zadłużając szpitala, natomiast inne szpitale, które już się zadłużają, które się na 

styk bilansują, no to… 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka poprosił by Dyrektor ZOZ w Łowiczu 

powiedział jakie jest zadłużenie szpitala w Łowiczu na dzień dzisiejszy. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski poinformował, że w chwili 

obecnej ZOZ w Łowiczu cały czas ma wolne środki i należności, więc w tej 

chwili trudno jest tak powiedzieć, ale to jest niewiele ponad 7 000 000,00 zł to 

zadłużenie. Jest bardzo korzystna ugoda ze związkami zawodowymi jeśli chodzi 

o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bo przegraliśmy ostatecznie 

sprawę o fundusz ponad 2 000 000,00 zł należności. Trwały rozmowy ze 

związkami zawodowymi i zgodziły się zawiesić naliczanie funduszu socjalnego 

na 4 lata w zamian za to, że my przez te 4 lata będziemy po dobroci realizować 

ten fundusz – dodał.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XLI Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 

 


