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PROTOKÓŁ Nr XVIII/16 

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 11 marca 2016 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                                           -  17 

Lista obecności                                                              - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji                                                - /Zał. Nr 2/ 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów pasów drogowych dróg 

powiatowych.  

4. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt.1 

 

Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje.  

 

Ad. pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów pasów drogowych dróg 

powiatowych.  

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto Łowicz 

fragmentów pasów drogowych dróg powiatowych. 
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Radny Piotr Gołaszewski – mam pytanie, dlaczego to użyczenie jest na okres 

10-ciu lat i czy nie byłoby zasadne żeby to było na czas nieokreślony? 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – taki był wniosek na okres 10-ciu lat, gdyż 

trwałość projektu jest 10-cio letnia. Jest to fragment pasa drogowego naszej drogi, 

gdybyśmy chcieli przekazać drogę, to weszłoby to w życie dopiero od 01.01.2017 

roku, a wniosek jest teraz. Natomiast generalnie jest to wynik wniosku Pana 

Burmistrza i przychylenie się Zarządu Powiatu do tej prośby i tak jak Państwo 

widzicie i tak jak w rozmowach telefonicznych które z Wami przeprowadziłem, 

chodziło o to żeby zrobić to bardzo szybko, gdyż wniosek musi być złożony we 

wtorek i czas nas godzi. A myślę, że chodzi o dobro wspólne, żeby ten wniosek 

był złożony i miał właściwą ilość punktów. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie 

żebyśmy kiedyś porządkowali dalsze. Myślę, że na ten rok i tak dużo 

uporządkowaliśmy dróg w Mieście, dzięki tutaj współpracy z Burmistrzem, za co 

bardzo serdecznie dziękuję, bo myślę że ta współpraca jest dobra i oby tak dalej 

to trwało. Natomiast na ten moment potrzeba taka, wniosek taki i ja proszę 

wszystkich Radnych Powiatowych aby tą Uchwałę podjąć.  

 

Radny Piotr Gołaszewski – rozumiem, że okres użyczenia satysfakcjonuje obie 

strony i Pana Burmistrz i Pana Starostę? 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – mnie by pewnie najbardziej 

satysfakcjonowało gdybyśmy przekazali drogi w mieście Miastu, natomiast jest 

taka formuła przyjęta. Ja myślę, że i tak te drogi są dzisiaj uporządkowane, bo 

powiedzmy, że ul. Jana Pawła kończy się na rondzie więc jest dojazd i nawrót                 

z powrotem. Ul. Chełmońskiego i ul. Armii Krajowej kończy się u swoim zbiegu, 

także jedną się wjeżdża, drugą się wyjeżdża. Ul. Klickiego będzie się kończyć na 

rondzie, więc jest to jakieś logiczne zakończenie tych dróg.  

 

Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński – ja bardzo dziękuję, że Państwo tą 

Sesję dzisiaj zwołaliście i bardzo proszę o głosowanie nad tym projektem 

Uchwały. Przygotowujemy taki wniosek i musimy go złożyć do 18-stego marca     

i w formie elektronicznej i papierowej. Dopiero w środę mieliśmy studium 

wykonalności i w związku z tym dopiero ta Sesja, bo tam w tej dokumentacji musi 

się czas zgadzać. My mamy Sesję we wtorek, nadzwyczajną też, już po Państwa 

Uchwale. Na te 10 lat, bo okres trwałości jest 5 lat, ale potrzebne jest 10, bo nie 

wiadomo czy nam ten wniosek w pierwszej turze przyjmą. Jeżeli nie, to złożymy 

w drugiej turze pod koniec roku, a może w przyszłym roku. Jeżeli przyjmą                        

i zaakceptują teraz, to realizację możemy zacząć dopiero pod koniec roku albo              

w przyszłym. Dlatego te 10 lat jest tutaj dla bezpieczeństwa po prostu i z tego to 

wynika. Ja bardzo dziękuję, też za głosowanie wcześniej nad przekazaniem 

Miastu tego odcinka ul. Armii Krajowej. Wiecie Państwo, że jest pewna 

przebudowa linii Sochaczew – Swarzędz i budowa wiaduktu, planowana na lata 

2016 – 2020 i najprawdopodobniej będzie w 2018 roku. W tej chwili przez 
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Łowicz przejeżdża 196 pociągów na dobę, a będzie przejeżdżać 500 i właściwie 

wszyscy w Łowiczu to będziemy się komunikować z miastem i tamtą stroną przez 

wiadukt. A tutaj jeżeli ktoś będzie chciał przy przejeździe stanąć i poczekać, to 

już teraz jest tam ciężko w ul. Nadbrzurzańską wjechać. Tam mądrzejszy 

kierowca to zostawi chociaż ze trzy miejsca przed szlabanem, żeby ci z ul. 

Nadbrzurzańskiej mogli sobie stanąć, bo go to nie zbawi ta odległość powiedzmy 

50 metrów i jest tam problem. I chcielibyśmy przebudować właśnie ul. 

Chełmońskiego. Mamy już firmę wyłonioną, podpisaliśmy umowę na 

dokumentację do dróg dojazdowych do wiaduktu i do 15-stego września mają 

nam zrobić tę od ronda Niepodległości tak zwaną ul. Dmowskiego, równoległą 

do ul. Kaliskiej i do ul. Turystycznej i rondo 1-go Maja. W związku z tym 

wystąpiliśmy o ul. 1-go Maja do ul. Turystycznej i o ul. Jana Pawła, to już 

wcześniej z Panem Starostą takie rozmowy prowadziliśmy. My w tym projekcie 

razem z Gminą Łowicz składamy wspólny wniosek. My chcemy kupić 8 nowych 

autobusów, chcemy parking przy dworcu taki porządny, oświetlony, ogrodzony                 

z zadaszonym miejscem na rowery, na 186 miejsc. To całkowicie rozwiąże te 

apokalipsę, bo gdy pociągi ze studentami przyjeżdżają w piątki i odjeżdżają                     

w niedzielę, to tam jest apokalipsa, jak Państwo wiecie. I chcemy przebudować, 

bo wierzę, że ten projekt przejdzie, ul. Dworcową, która będzie dwukierunkowa 

na tym odcinku od ul. Bolimowskiej i będzie nareszcie uporządkowana. No                       

i wiaty, 23 wiaty z czego 5 na waszych drogach powiatowych oraz takie 

biletomaty automatyczne na ul. Kurkowej, przy dworcu i trochę takich nowości, 

razem ponad 8 mil. zł. Dziękuję.  

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – jak najbardziej chcemy w tym uczestniczyć 

jako powiat i popieramy te działania. Natomiast jeszcze jedna gorąca prośba Panie 

Burmistrzu, żeby jak najszybciej Plan gospodarki niskoemisyjnej powstał                          

w Mieście, bo dla nas to dosyć istotne. Pojawiają się nowe nabory i bez Planu 

będziemy mieli kłopot.  

 

Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński – na Sesji teraz pod koniec lutego już 

przyjęliśmy Uchwałę o tym Programie, żeby móc wystąpić do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na ten Program 

30 000,00 zł i już dzisiaj Zarząd WFOŚIGW decyduje czy nam da te środki czy 

nie. Sądzę, że dadzą i myślę, że w cztery miesiące ten Program niskoemisyjny 

mówiąc najprościej, będziemy mieć.   

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – dziękuje bardzo, uważam że jest to 

bardzo potrzebne przedsięwzięcie dla tej części Miasta. To rozwiązanie, uważam, 

bardzo usprawni ruch. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego projektu 

Uchwały?, nie widzę, przechodzimy do głosowania. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 17 Radnych, nieobecni 

Krzysztof Dąbrowski, Marcin Kosiorek, Wojciech Miedzianowski, Zofia 

Rogowska-Tylman/: 

za                                        - 17 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 0 

podjęli Uchwałę Nr XVIII/114/2016 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów pasów drogowych dróg 

powiatowych /Zał. Nr 2/.  

 

Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński – Pani Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, Sesja nadzwyczajna i 17 osób, to bardzo poważnie potraktowaliście tę 

Sesję, za co bardzo dziękuję i Panu Staroście i Państwu, że przyszliście. A to 

bardzo ważny dokument dla Miasta i za to bardzo dzięki.   

 

Ad. pkt. 4 

 

Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus - Miterka 

W. Kwasek 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


