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   PROTOKÓŁ Nr XLII/09 

z obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 2 grudnia 2009 roku  

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

w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu,  

ul. Stanisławskiego 30. 

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 18 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  
 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

4. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XLII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W Sesji wzięło udział 18 Radnych, co stanowi  quorum, przy którym Rada może 

podejmować prawomocne decyzje.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w dniu 01.12.2009 

roku wpłynął do na jego ręce wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej złożony 

przez Grupę Radnych Rady Powiatu Łowickiego. Odczytał powyższy wniosek  

o zwołanie Sesji RPŁ /Zał. Nr 2/. 

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że sesje nadzwyczajne są zwoływane. 

Ten punkt stawał również w obradach poprzedniej sesji, był w materiale. Bardzo 

bym prosiła, by Radni czytali materiały i patrzyli właściwie, bo każdy z nas ma 
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pracę zawodową, ma bardzo wiele rzeczy innych jeszcze i w tym momencie 

jesteśmy troszeczkę traktowani niepoważnie – dodała. Nadmieniła, że te 

wszystkie punkty można było przyjąć na poprzedniej Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego w dniu 27 listopada 2009 roku. A tak, jesteśmy ściągani, każdy                 

z nas przerywa wiele rzeczy, ja wiem, że jest bardzo ważna sprawa, ale ten 

punkt mógł być już na poprzedniej Sesji  postawiony i przegłosowany.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że każdy Radny, czy 

grupa Radnych może zgłaszać wniosek o to by Sesja mogła się odbyć, został 

taki wniosek złożony. Przepraszam, że ta godzina, ale wydawała mi się 

najbardziej optymalna, jeżeli popełniliśmy jakieś błędy, to uważam, że 

powinniśmy je naprawić i od tego jest ta Sesja – dodał.  

 

Ja myślę, że tu  nie mamy się o co kłócić i spierać, bo za te pieniążki co 

dostajemy jako radni to powinniśmy tu codziennie przebywać, bo ludzie dostają 

po 800,00 zł, 900,00 zł, po 1000,00 zł i dziękują że dostają, a my dostajemy po 

1400,00 zł i tu nikt łaski nie robi, przychodzi na Sesję – zauważył Radny 

Krzysztof Janicki. Poinformował, że jeśli się składa różne punkty, my 

chcieliśmy zdjąć jeden punkt, wyłączenie i przeszedłby ten punkt odnośnie 

samochodu na poprzedniej Sesji, nie było takiej woli z drugiej strony, nie 

przeszło całość. Jest dzisiaj po to zrobiona Sesja, żeby przekazać środki – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka poinformowała, że Radny Krzysztof Janicki nie 

wnioskował, by ten punkt również pozostał. To troszeczkę jest niepoważne, 

gdyby dzisiaj quorum  nie było, to też również ta uchwała nie została by dzisiaj 

wprowadzona pod obrady – dodała. 

 

Jeszcze raz mówię, powinniśmy tu być codziennie, za te pieniążki co dostajemy 

– dodał  Radny Krzysztof Janicki. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że ten wniosek, który był składany 

nie miał żadnych podstaw. Ponieważ ten punkt, ta inwestycja była i jest                    

w budżecie. Było tylko przesunięcie pieniędzy z rezerwy celowej na ten cel 

dokładnie już na inwestycję. To przyjmowaliśmy już wiosną, przyjęliśmy te  

pieniądze przy podziale nadwyżki budżetowej – dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka poprosiła by Radny Pan Krzysztof Janicki nie 

umoralniał tutaj. Jak Panowie nie przychodzili na Sesje, żeby zatwierdzić 

przyjęcie Pana Kuczyńskiego w poczet Radnych, to Państwo tego nie widzieli, 

Państwo po prostu lekceważyli wszystko, to bardzo dziwne – dodała. 

 

Nikt nikogo nie zmusza – dodał Radny Andrzej Pełka.   
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Chciałbym by wyciszyć emocje, nie wiem dlaczego przyszła dziś Pani taka 

naładowana na tą Sesję – stwierdził Radny Michał Śliwiński. Poinformował, że 

wystarczyła grupa jedynie 11 radnych, to jest Sesja nadzwyczajna i tak 

naprawdę nie musiała Pani przychodzić i przerywać wszystkich swoich 

ważnych obowiązków dzisiejszego dnia. Dziękujemy, że jest Pani, ja postarałem 

się oddzwonić też grupę Radnych, byśmy mogli w jedenastu na tej Sesji być, 

żeby ten ważny punkt przyjąć. Gdyby nie chodziło tak naprawdę o politykę, 

tylko o podejście normalne do tych spraw, które tutaj mamy, to ten punkt byłby 

przyjęty na ostatniej Sesji, ale zbyt duży upór z Państwa strony doprowadził do 

tego, że faktycznie dziś trzeba było jeszcze raz tą Sesję zrobić – dodał.   

 

Sam się Pan przyznał, że polityka wchodzi w grę a nie dobro społeczeństwa – 

dodała Radna Jolanta Kępka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przerwał dyskusję w powyższym 

temacie.  

   

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ  W OBRADACH XLII SESJI RPŁ               

W DNIU 2 GRUDNIA 2009 ROKU Godz. 15.15 

 

OBRADY WZNOWIONO W DNIU 2 GRUDNIA 2009 ROKU                        

O GODZINIE 15.20 

 

Ad pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok. 

 

Skarbnik Ewa Kotarska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, 

nieobecni Radni: Eugeniusz Bobrowski, Zbigniew Kuczyński, Krzysztof Figat/: 

za    - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLII/317/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 2 grudnia 

2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok              

/Zał. Nr 3/. 
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Ad pkt. 4 

 

Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XLII Sesji RPŁ. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka 


