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PROTOKÓŁ Nr III/19 

z obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 14 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 17 

Lista obecności    – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji           – /Zał. Nr 2/ 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku  

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.  

4. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1  

 

Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poprosił wszystkich o powstanie. 

Ponieważ wczoraj doszło do tragicznego wydarzenia, w wyniku ataku na 

Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza, dzisiaj Pan Prezydent zmarł  

i chciałbym abyśmy minutą ciszy uczcili jego pamięć.  

 

Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Pawła Adamowicza, Prezydenta 

Gdańska. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady III sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 17 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować                   

i podejmować prawomocne decyzje. 

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że są pilne 

rzeczy, ale tak pilnej uchwały tutaj nie mamy na tą nadzwyczajna sesję, żeby 
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jeszcze o tak późnej godzinie ją zwoływać. Ja rozumiem, że my Radni możemy 

pracować dwadzieścia cztery godziny na dobę, ale są pracownicy w Starostwie.   

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – Panie Radny, ja powiem tak, że 

sama nazwa wskazuje, że my nie organizujemy tych sesji wiele. Ja też bym bardzo 

chciał, żeby zawsze sesja była zorganizowana o godzinie 13.00 tak jak są sesje 

zwyczajne. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli zdarzają się takie sytuacje,  

a z tego co ja pamiętam w poprzedniej kadencji, co prawda nie było sesji  

o godzinie 17.30, ale były sesje organizowane w okresie wakacyjnym, zależności 

od potrzeb. Ja muszę powiedzieć, tak że warto by się było zastanowić nad takim 

rozwiązaniem, jeżeli sesja już po godzinach pracy, żeby pracownicy ten czas, 

który spędzają w trakcie takiej sesji mieli do odbioru. I to myślę byłoby 

rozwiązanie tego problemu, ale powtarzam nie są to przypadki częste. Natomiast 

konieczność moim zdaniem wymagała, żeby tą sesję zorganizować.  

 

Radny Michał Śliwiński – rozumiem, ja zwracam uwagę zaraz na początku żeby 

tylko to się nie powielało tak, że potem będziemy mieli o 21.00 sesje, bo jak już 

Pan wraca do historii, też były takie przypadki, że o 21.00 były sesje 

nadzwyczajne zwoływane. Rozumiem, że Pan Przewodniczący będzie czuwał 

żeby w jakiś sposób w normalnych godzinach pracy urzędu można było te sesje 

odbywać.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak – ja mogę obiecać, że takie sytuacje 

nie będę się zdarzały często, ale nie mogę powiedzieć w stu procentach, że nigdy 

się taka sytuacja nie zdarzy. Myślę, że argumentacja Pana Radnego dotyczyła 

kwestii moim zdaniem istotniejszej, że pracownicy są w tym czasie. Natomiast 

jeżeli chodzi o nas, to mnie się wydaje, że my jesteśmy dyspozycyjni i jakoś 

postaramy się zawsze w takiej sesji uczestniczyć. Wydaje mi się, że to jest 

pierwszy taki przypadek, a Pan już zakłada, że będzie to się powtarzało. Myślę, 

że nie będzie się to powtarzało, ale ja nie mogę powiedzieć tego w stu procentach. 

Postaramy się aby takie sytuacje nie miały miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o 

pracowników którzy dzisiaj są, a w przyszłości byłyby takie sesje nadzwyczajne, 

to uważam, że powinno być to uregulowane i czas pracy powinien być ich 

skrócony o ten czas, który uczestniczyli w sesji rady. Myślę, że my niepotrzebnie 

robimy problemy tam gdzie ich nie powinno być.  

 

Ad. pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  

Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku  

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.  

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 
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roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. /Zał. Nr 3/ Zapytał, 

czy są uwagi do przedstawionego projektu? Przechodzimy do głosowania.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich. /Zał. Nr 4/ 

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

nieobecni: Krzysztof Figat, Jerzy Wolski/: 

Za    – 17 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę III/32/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 stycznia 2019 

roku zmieniająca uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 

1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.  

 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek – chciałbym bardzo podziękować 

wszystkim radnym, którzy przybyli na tą sesję i pomogli podjęć tą uchwałę.  

W czwartek odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich  

w Warszawie, a jutro jest Konwent Powiatów w Piotrkowie Trybunalskim. Także, 

bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie III Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

Protokołowała:  

Beata Prus – Miterka   

Wioleta Kwasek   

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 

 


