
 1 

P R O T O K Ó Ł  Nr LII/10 

z obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

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

na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 15 

/nieobecni Radni: Felczyński Stanisław, Figat Krzysztof, Pełka Andrzej, 

Śliwiński Michał, Wolski Jerzy/. 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad: 

 
1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 r. 

4. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Dalsze prowadzenie obrad przekazał Wiceprzewodniczącej Zofii Rogowskiej – 

Tylman. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Zofia Rogowska – Tylman poinformowała, że                        

w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje. W tej chwili na sali jest 15 osób, a na liście 

jest szesnaście podpisów. Widzę, że Pana Żurka nie ma, który był podpisany 

jako szesnasty.  
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Starosta Janusz Michalak: To znaczy tak, rozmawiałem z Przewodniczącym 

Klubu Michałem Śliwińskim, nie będę mówił, że głosowanie poprzednie nad tą 

uchwałą było niepoważne i tego nie powiem. Nie mniej jednak chcę powiedzieć 

Szanownym Radnym, że nie możemy zostać z takim rozstrzygnięciem ze 

względu na to, że nie zatwierdzony bilans jednostki nie może być zdany choćby 

do Urzędu Skarbowego. Jeśli okazałoby się za chwilę, że znów nie 

przegłosujemy tego, będę wnioskował o kolejną sesję jutro i tak do końca 

miesiąca, bo ja przynajmniej chce być w zgodzie z przepisami, później to 

Regionalna Izba Obrachunkowa wezwie Pana Przewodniczącego jako 

przedstawiciela Rady, bo zmieni uchwały, ale w międzyczasie bez uzasadnienia 

nie może być podjęta taka uchwała o odrzuceniu. Chyba dobrze, jeśli coś nie 

dokładnie powiedziałem to Pani Skarbnik może jeszcze… 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman: Sprawozdanie, taka 

była informacja przekazywana Państwu z wykonania planu finansowego 

Centrum. To sprawozdanie przez Państwa było przyjęte. W tej chwili zgodnie                   

z ustawą o rachunkowości zatwierdzacie Państwo sprawozdania, które wynikają 

z przepisów prawa, w związku z czym Zarząd przedstawiając Państwu 

sprawozdania doskonale wie, że Centrum nie naruszyło  prawa, sporządzając 

takowe sprawozdania, że one są zgodnie z przepisami prawa, w związku z czym 

nie ma przeciwwskazań, abyście Państwo zagłosowali na nie, bo ono nie różni 

się od tej informacji, którą Państwo na wcześniejszych sesjach, spotkaniach 

przyjęliście. Natomiast to są sprawozdania, które wynikają z przepisów prawa,                                    

a więc jest to bilans jednostki, który nie może być po prostu nie zatwierdzony                       

z przyczyn prawnych, a nie z przyczyn prowadzenia takiej, czy innej 

działalności. W związku z tym ja ponawiam prośbę zatwierdzenia tego 

sprawozdania finansowego, chyba że te sprawozdania zostały sporządzone                           

z naruszeniem przepisów prawa i proszę o wskazanie takiego naruszenia. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Pani Skarbnik no dobrze, my możemy to przyjąć, 

tylko dobrą zasadą by było, gdyby byli tutaj dyrektorzy tych jednostek i to 

przedstawiali, bo nie wszyscy, to sprawozdanie, bo nie na każdej Komisji było 

omawiane, a tutaj można by omówić dodatkowo, wszyscy radni by byli 

zapoznani z tym, a tak nie są i wyszło jak wyszło. Nie to, że głosowaliśmy 

przeciwko, nie przyjęliśmy tego, po prostu część przyjęła, część nie i dobrze by 

było, żeby zobowiązać dyrektorów do tego, aby gdy są sprawozdania 

przychodzili na sesję. 

 

Ad pkt 3 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki                           

i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 r. 
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Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej                               

w Łowiczu za 2009 r. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 

nieobecni Radni: Stanisław Felczyński, Krzysztof Figat, Andrzej Pełka, Michał 

Śliwiński, Jerzy Wolski, Janusz Żurek/: 

za:                           - 11 

przeciw:                   - 4 

wstrzymało się:        - 0 

podjęli Uchwałę Nr LII/393/2010 RPŁ z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki                                

i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 r. /Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 4 

 

Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Łowickiego Zofia Rogowska – Tylman  zamknęła obrady LII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


