P R O T O K Ó Ł Nr XVII/12
z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 15 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji
Zarządu Powiatu.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Starosty
Łowickiego.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Wicestarosty
i Członka Zarządu Powiatu Łowickiego.
6. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło
udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman oddał głos
Radnemu Michałowi Śliwińskiemu.
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Radny Michał Śliwiński powiedział, iż w związku z prośbą Starosty
Łowickiego kierowaną do niektórych Radnych, że chciałby do 29 lutego br.
uporządkować pewne sprawy w Starostwie, wnioskuje o przerwę w sesji do dnia
29 lutego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman zapytał, czy
jest wniosek przeciwny do złożonego przez Radnego Michała Śliwińskiego?
Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że nie składał takiego
wniosku do nikogo. Dodał, że planował sesję formalnie na 29 lutego, więc nie
widzi powodów dla których sesja miałaby być przenoszona na inny termin,
ponieważ to tryb zwoływania sesji jest nadzwyczajny, a nie sesja jest
nadzwyczajna – zakończył.
Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż nie mówił, że Starosta wnioskował,
tylko, że Starosta w rozmowie z niektórymi radnymi mówił, by przyjąć jego
rezygnację na sesji 29 lutego, dlatego też wnioskował o przerwę w sesji do dnia
29 lutego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zapytał, czy jest wniosek
przeciwny do wniosku złożonego przez Radnego Michała Śliwińskiego?
Radny Artur Michalak powiedział, że wnioskuje, by tej przerwy nie było.
Radny Michał Śliwiński powiedział, że to nie jest taka sprawa, byśmy ją
głosowali. Dodał, że idąc dalej w związku z rozmowami, które toczyły się
wcześniej, jeśli Starosta nie chce przerwy do 29 lutego, to Radni podpisani pod
wnioskiem o zwołanie Sesji w trybie nadzwyczajnym, wnioskują o wycofanie
trzech pkt z porządku obrad, od pkt 3 do pkt 5.
Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że chciałby sprecyzować, że
zwołuje się sesję w trybie nadzwyczajnym a nie sesję nadzwyczajną. Gdyby
sesja miała być przerwana do 29 lutego to Zarząd Powiatu Łowickiego nie
mógłby wnieść na nią bez zgody Radnych podpisanych pod wnioskiem
o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, żądnych projektów uchwał – dodał.
Zakończył mówić, iż chodzi mu o względy formalne.
Radny Michał Śliwiński odpowiedział, że wychodzi naprzeciw Panu Staroście
i wnioskuje o zdjęcie pkt od 3 do 5 z porządku obrad dzisiejszej sesji. Forma
papierowa nie jest wymagana, jeżeli wszyscy wnioskodawcy potwierdzą, że
zgadzają się z tym wnioskiem – mówił. Dodał, że Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego ma wniosek przed sobą, więc łatwo będzie to
zweryfikować.
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman odczytał
wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym /Zał. Nr 2/. Dodał, że jeśli
Radni potwierdzą wolę wycofania tego wniosku, to nie ma przedmiotu sprawy.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman poprosił 11
Radnych podpisanych pod wnioskiem o zwołanie sesji, by potwierdzili wolę
wycofania pkt z porządku obrad.
Wola ze strony radnych została wyrażona.
Radni w głosowaniu jawnym
za
– 18
przeciw
–0
wstrzymało się
–3
Zadecydowali o zdjęciu pkt 3-5 z porządku obrad.
Ad pkt. 3
Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman

Protokołowały:
B. Prus – Miterka
J. Idzikowska
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