P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12
Z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 09 maja 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 11
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Rady Powiatu Łowickiego.
4. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło
udział 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – przedstawił projekt uchwały RPŁ
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego, zgodnie z
jego treścią.
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Radny Jerzy Wolski – zapytał, czy Wicewojewoda Paweł Bejda jest pewny
zrzeczenia się mandatu, bowiem współpraca w Radzie układa się bardzo dobrze
i on nie wie jak będzie głosował?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 Radnych,
nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Eugeniusz Furman, Marcin Kosiorek,
Zbigniew Kuczyński, Ryszard Malesa, Artur Michalak, Janusz Michalak,
Michał Śliwiński, Waldemar Wojciechowski/
za
- 11
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu
Łowickiego /Zał. Nr 2/.
Następnie głos zabrał Wicewojewoda Paweł Bejda – ,,Panie Przewodniczący,
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Panie, Panowie Radni, szanowni
zaproszeni goście: z ogromnym wzruszeniem jestem tutaj razem z Wami, byłem
prawie 6 lat Radnym i pracowałem dla Ziemi Łowickiej. W podobnej sytuacji
byłem w 2002 roku, kiedy wybrano mnie na radnego Rady Miejskiej w Łowiczu
i dostałem propozycję od ówczesnego Burmistrza Miasta Łowicz Ryszarda
Budzałka, abym został jego zastępcą. Należało wówczas złożyć mandat,
ponieważ ordynacja wyborcza zabrania pełnienia tych dwóch funkcji. Nie
żałowałem, ponieważ motywowałem to tym, że jako zastępca Burmistrza Miasta
Łowicza więcej będę mógł zrobić i zdziałać, jako władza wykonawcza dla
mieszkańców Łowicza, niż jako Radny Rady Miejskiej. Następnie zostałem
wybrany do Rady Powiatu, nastąpiła reelekcja na kolejną kadencję. Kiedy
dostałem propozycję pełnienia funkcji Wicewojewody Łódzkiego, nie ukrywam,
iż przyjąłem ją z ogromnymi obawami, ponieważ wraz z różnymi zaszczytami
idą też ogromne obowiązki. Pracowałem z Państwem przez tyle lat, wszyscy
pracowaliśmy i dalej będą Państwo pracowali dla dobra tego Powiatu. Nawet,
jeśli się spieraliśmy to spieraliśmy się w pewnych granicach, w graniach
przyzwoitości, w graniach kultury, w granicach, które pozwalały nam podawać
sobie rękę, być kolegami czy koleżankami Radnymi. Państwo dalej będziecie
pracować na rzecz Rady Powiatu Łowickiego, ja z punktu widzenia
Wicewojewody Łódzkiego też będę pracował m.in. dla Powiatu Łowickiego dla
Ziemi Łowickiej i dla Miasta Łowicza. Myślę, że Starosta Łowicki, Burmistrz
Łowicza i Wicewojewoda Łódzki powinni grać w jednej drużynie, ponieważ
zgoda buduje i myśli, że jest to takie dobre słowo. Podziękował za
dotychczasową współpracę i przeprosił, jeśli coś było nie tak z jego strony. Ten
się nie myli, kto nic nie robi. Bardzo sobie cenił i ceni tą współpracę z
Państwem, z wszystkimi Radnymi bez wyjątku. Panu Staroście, Panu
Przewodniczącemu i wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego, działając
na rzecz Powiatu Łowickiego dla dobra wszystkich bez wyjątku mieszkańców
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Ziemi Łowickiej. Z drżeniem głosu i serca rozstaje się dzisiaj z Państwem, ale
tylko i wyłącznie, jako Radny Powiatu Łowickiego, dlatego że mieszkańcem
Łowicza, Powiatu Łowickiego, Ziemi łowickiej jestem. Ktoś, kiedyś mnie
zapytał o sprawowanie urzędu Wicewojewody Łódzkiego i ja wtedy
powiedziałem tak: wszystkie powiaty, wszystkie gminy a gmin jest 177, miast
jest 44, powiatów jest 24 wszystkie jednostki samorządu terytorialnego,
wszystkie samorządy będą traktowane jednakowo. Natomiast moje serce będzie
zawsze z Ziemią Łowicką. Dziękuję bardzo.”
Następnie głos zabrał Starosta Łowicki Krzysztof Figat - ,,Kolego
Wojewodo, razem do tego powiatu przyszliśmy, razem pracowaliśmy przez 6
lat. Dzisiaj cieszymy się z tego, że możemy wydać województwu łódzkiemu
człowieka, który będzie reprezentował mieszkańców całego województwa
łódzkiego, wszystkie gminy, wszystkie miasta, wszystkie powiaty. Ale my
liczymy na więcej. Dlatego, że razem współpracowaliśmy, często się
spieraliśmy jeszcze, jako opozycja potem, jako koalicja, ale dyskusja zawsze
była merytoryczna dla dobra tego powiatu. Liczymy na to, że nasza dalsza
współpraca będzie szła w kierunku rozwoju Powiatu dla jego dobra. Przy
następnych wyborach będzie można powiedzieć, że pozostał po nas ślad a
wyborcy ocenią to pozytywnie. Ponieważ Paweł idziesz na wysoki Urząd
życzymy Ci wszyscy powodzenia i obyś mógł Cieszyc się z tego stanowiska i z
tego, że masz przyjaciół, jakich miałeś w Radzie Powiatu Łowickiego.
Wszystkiego dobrego.
Przewodniczący RPŁ Bolesława Heichman – pogratulował,
wszystkiego najlepszego w imieniu całej załogi i wszystkich radnych.

życzył

Z gratulacjami i podziękowaniami został wręczony kwiat.
Wicewojewoda Paweł Bejda – podziękował i oświadczył, że ten kwiat będzie
godnie reprezentował Powiat Łowicki w Gabinecie Wicewojewody.
Ad pkt. 4
Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman oddał głos Wiceprzewodniczącej
Pani Irenie Kolos, celem odczytania krótkiego komunikatu.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – odczytała zaproszenie Ks. Bpa Andrzeja
F. Dziuby na II Diecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców Diecezji Łowickiej.
/Zał. 3/.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman
Protokołowały:
B. Prus – Miterka
H. Jesionkowska
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