
UCHWAŁA Nr XXX/251/2009 
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia ̂  kwietnia 2009

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu 
„Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”

Na podstawie art.38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym / Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220,
Dz.U. Nr.62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz. 1271, Dz.U.Nr 200 poz. 1688, 
Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 oraz DZ.U. z 2008 r. Nr 180 poz . l l l l  i Dz.U. 223 
poz. 1458/

Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego utworzonej w celu 
realizacji zadań Starosty Łowickiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli deleguje się :

1/ Krzysztof Figat

2/ Waldemar Wojciechowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uzasadnienie

Na mocy art.38a ust. 5 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym / t.j. 
Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Łowickiego wchodzi między innymi dwóch radnych 
delegowanych przez Radę Powiatu. W związku z tym, iż w dniu 23 maja 
2009 roku upływa druga kadencja Komisji, która zgodnie z art. 38a ust.9 w/w 
ustawy trwa 3 lata, istnieje obecnie potrzeba powołania komisji na następną 
kadencję i w związku z tym zachodzi konieczność delegowania na podstawie 
art.38 a ust.5 pkt 2 dwóch radnych powiatu do składu tej Komisji.

Jednocześnie nadmieniam, że w drugiej kadencji do Komisji delegowani 
byli przez Radę Powiatu Łowickiego :
- Pan Krzysztof Janicki
- Pan Dariusz Mroczek


