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Porządek obrad:
l. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie

Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu drogą powiatową nr 2120 E Zychlin - Grzybów - Jackowice -
Bogoria Dolna odcinek Zalesię - Bogoria Dolna znajdującą się w
granicach administracyjnych Gminy Zduny.

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew -
Zlaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kalkowa odcinek
Skowroda - Karsznice w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu drogą powiatową nr 2751 E Seligów - Łowicz odcinek Zawady
- Urbańszczyzna w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządu drogą powiatową nr 2737 E IVIroga - Łazinek
zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

7. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad.pktl

Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył obrady XL Sesji Rady Powiatu.

Ad.pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący RPŁ Miarek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze
udział 14 Radnych, co stanowi quomm, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Ad. pkt 3

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu
drogą powiatową nr 2120 E Zychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna
odcinek Zalesię - Bogoria Dolna znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Zduny.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120 E
Zychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Zalesię - Bogoria
Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: I teraz tak, jest to uchwała,
ta i kolejne uchwały są to już w mojej ocenie tradycyjne, gdyż w tym samym
terminie, czyli to jest sierpień, jak co roku jest prowadzony nabór. Kiedyś było z
Dróg Samorządowych, teraz to się nazywa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg po
to, aby móc złożyć więcej niż jeden tylko możliwy dla samorządu wniosek istnieje
możliwość przekazania zarządu gminom, dzięki czemu zamiast jednego wniosku
możemy złożyć kilka tych wniosków, w tym wypadku akurat dla Gminy Zduny
jest przekazywana ta droga 2120 na odcinku Zalesię - Bogoria Dolna, jest to
odcinek około 8 km, wartość tej inwestycji ok. 2,5 min zł.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały?

Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor ja mam pytanie, troszkę w międzyczasie
zasięgiem wiedzy, ale chciałbym wiedzieć, zresztą i kolejne uchwały będą
tożsame, to co Pani Dyrektor przedstawiła. Kto w zasadzie decyduje o tym, jaki
jest zakres prac i który odcinek ma być robiony? Czy my jako Rada Powiatu
możemy mieć wpływ na to, która droga ma być robiona nasza powiatowa czy też
radni gminy, powiedzmy w moim przypadku radni Gminy Zduny decydują, że
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właśnie decydują, że ten odcinek a nie żaden inny? To jest pytanie czysto
techniczne, bo wiemy, że każdy ma na swojej gminie dużo, tak jak ta droga, ja
wiem, że ona się kończy przez Stmgienice aż w Maurzycach, chciałoby się, żeby
tam można było jeszcze dalej pociągnąć, no ale to już Gmina Zduny będzie
harowała się z tym i być może, że to są jakieś limity, których nie wolno
przekraczać. Ja nie mam tej wiedzy Pani Dyrektor do jakiego limitu możemy
sięgać pod taki projekt no i pytanie to pierwsze, kto decyduje, że powiedzmy ta
droga jest robiona na odcinku takim a nie innym, bądź odwrotnie, bądź inna? Czy
to Rada Gminy Zduny w rozmowie z nami, ze Starostwem czy odwrotnie? Kto
tutaj ofertę składa i kto propozycję składa? Bo my w zasadzie tylko tutaj
podnosimy rękę i tak, oczywiście przekazujemy drogi, ale ja powiedzmy mam
pytanie takie, bo radni z Gminy Zdunyjuż się mnie pytają dlaczego właśnie tak a
nie inaczej, a może by należało inaczej i kto w tym momencie był tutaj
decydentem?

Starosta Łowicki IVIarcin Kosiorek: No tutaj z naszej strony, to była inicjatywa
nasza, czyli Zarządu. Ja chciałem powiedzieć tak, że przed nami duża nadzieja
związana z wnioskami, które złożyliśmy do Polskiego Ładu i jeżeli idzie o Gminę
Zduny, do Polskiego Ładu zgłosiliśmy jakby dwa wnioski drogowe, bo jeżeli
Państwo pozwolicie to powiem troszkę dłużej na ten temat.

Radny Jerzy Wolski: Jeśli można Panie Starosto to tak, bo ten temat dotyczy
chyba wszystkich gmin.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Tak, więc wiemy jakie drogi są w jakim
stanie i podzieliliśmy je jakby na 3 kategorie: jedne, to właśnie te, o których teraz
mówimy, które zgłaszamy do Funduszu Dróg Samorządowych, czyli do tego
dofinansowania do 70% i dwa wnioski do Polskiego Ładu, do Polskiego Ładu
można złożyć 3 wnioski - pierwszy wniosek bez limitu, drugi to był zdaje się 30
min zł maksymalnie i trzeci 5 min zł i my zdecydowaliśmy się złożyć dwa wnioski
drogowe do Polskiego Ładu. Taki wniosek, powiedzmy czysto teoretycznie tak,
wniosek załóżmy, że składamy na 100 min zł na drogę, oczywiście to nie jest tak,
ale tak jest najłatwiej wytłumaczyć. I teraz składając taki wniosek dostajemy
promesę od BGK-u i na podstawie promesy podpisujemy umowę z firmą, która
wygra przetarg na te 100 min zł, czyli na te wszystkie drogi, więc stwierdziliśmy,
że tego jest tak dużo, że dlatego, żeby mieć większą kontrolę nad wykonawstwem,
bo nie sposób jest mieć wyłonionego wykonawcę a potem się z nim procesować,
bo on nie będzie w stanie wykonać tego wszystkiego, więc podzieliliśmy na dwa
wnioski i drogi, o których Pan Radny mówi, czyli tam Maurzyce, Strugłenice tak,
Stmgienice - Bogoria Dolna, one są złożone w jednym z dwóch wniosków do
Polskiego Ładu. Wnioski infrastrukturalne do Polskiego Ładu są dofinansowanie
do 95%, czyli 5% tylko naszego wkładu przy tym jest i jeszcze, jeśli idzie o Gminę
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Zduny to w tym wniosku, w którym jest Maurzyce - Strugienice - Bogoria Dolna,
te dwie drogi, właściwie to jest jedna droga, bo to jeden numer drogi, są złożone
też od Złakowa Kościelnego w kierunku Niespuszy, w kierunku Przemysłowa i
w kierunku Wyborowa. Do drugiego wniosku do Polskiego Ładu z Gminy Zduny
zgłosiliśmy drogi Bogoria, Baków, Złaków Borowy, Sokołów Kolonia i Bąków
do drogi krajowej 92 i Złaków Borowy długi, także te drogi jakby wiemy, że to
są drogi powiatowe, które wymagają remontów i dogadując się z Wójtem Gminy
Zduny do FDS-u Zalesię, Jackowice, Bogoria Dolna przekazujemy, natomiast
pozostałe drogi składamy do Polskiego Ładu, z Gminy Zduny.

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałbym dopytać, to znaczy, że po
rozmowie z Wójtem Skowrońskim, Wójt Skowrońskle stwierdził tak po
rozmowach ze swoimi radnymi, że priorytetowo radni tak zadecydowali w
Gminie Zduny?

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Nie, to bardziej była taka... My
zdecydowaliśmy tutaj, że no wszystkiego na raz nie złożymy do Polskiego Ładu,
co by było najfajniejsze, no ale niestety, tego jest tyle, że możemy złożyć za duży
wniosek i na przykład nam przepadnie z tego powodu, więc lepiej łyżeczką nie
chochlą czasami, z takiego wyszliśmy założenia i my zadecydowaliśmy, że
przekazujemy Wójtowi Zalesię, Jackowice, Bogorię, to była nasza propozycja
tylko taka i tego co wiem to Wójt się zgodził a czy on z kimś to konsultował no
to proszę mi wybaczyć, ale tego nie wiemy.

Radny Jerzy Wolski: Ja pytam nieprzypadkowo, bo jutro jest sesja w Gminie
Zduny w tejże sprawie a wiem doskonale, jestem troszkę zaskoczony, ponieważ
radni Gminy Zduny już od kilku lat priorytetowo jako numer jeden, droga
powiatowa na terenie Gminy Zduny, która ma być jako numer jeden traktowana
- droga w Maurzycach, stąd się pytam nieprzypadkowo. Czyli ta propozycja do
Funduszu Dróg Samorządowych spodziewałem się, że może od Maurzyc w dmgą
stronę powinno to pójść, bo jest to cały czas ciąg tej samej drogi, dlatego mówię,
radni Gminy Zduny od kilku lat pytają kiedy zajmiemy się Maurzycami, jako że
oni sami, miażdżąca większość radnych Gminy Zduny stwierdziła, że w pierwszej
kolejności absolutnie Maurzyce a one się tutaj nie załapały. Bo jutro wiem, że
będzie gorąco na sesji w Zdunach.

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: Więc w sposób miażdżący odpowiadam,
że droga ta, o której radni Gminy Zduny byli tak zatroskani już jest zgłoszona do
Polskiego Ładu, także możemy mówić w tej chwili o drodze innej.
Radny Jerzy Wolski: To świetnie. Ja przepraszam bardzo, że tak dopytuję, ale
sobie też żyję tymi drogami, jak każdy radny w swojej gminie. Doświadczenie z
Funduszem Dróg Samorządowych to my wszyscy mamy, wiemy że całkiem
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nieźle w ostatnich latach nam to wychodziło, dofinansowanie było różne, ale
zadziała się, a dla nas wszystkich, zresztą dla Pana też, Polski Ład, nie wiemy jak
to zafunkcjonuje, dlatego patrzymy może nie sceptycznie, ale nie wiemy co, stąd
takie pewne obawy, bo Fundusz Dróg Samorządowych no to już mamy
doświadczenie, wiemy jak to się je, dlatego takie może nie obawy, ale takie no...
oby się udało.

Radny Aleksander Frankiewicz: Szanowni Państwo, rzeczywiście to jest
sprawa odnośnie Gminy Zduny, między innymi ja też optowałem o te drogi,
okazało się, że składając do tego Polskiego Ładu te pozycje były bardzo zbieżne
z oczekiwaniami też i propozycjami Pana Wójta. Ta droga, o której Pan Radny
mówił Zalesię do Bogorii Dolnej, tj. odcinek od Jackowie do Bogorii Dolnej, to
jest chyba jedna z najgorszych a nie tutaj... ja bym tych miażdżących tak nie
uważał, bo ciągle jeżdżę przy Maurzycach, Strugienicach i wiem, że tam wymaga
ta droga rzeczywiście renowacji, ale z pewnością droga od Jackowie do Bogorii
Dolnej jest jedną z najgorszych tych dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny.
To dobrze, że Pan akurat Radny mówił, ja to wyjaśniałem na poprzedniej sesji
Rady Gminy Zduny, to była chyba tylko jedna opinia, ktoś pytał o drogę na
Maurzycach a więcej takich przynajmniej nie miałem głosów ł chętnie się jutro
wybiorę i wytłumaczę wszystko tak samo.

Radny Michał Sliwiński: Znaczy ja mam taką prośbę, bo Pan Starosta mówił o
tych drogach skierowanych do Polskiego Ładu i ja bym prosił, wiem że to nie
teraz, nie czas na to, żeby to na szybko odpowiadać, ale mamy w najbliższy piątek
Komisję Rozwoju i żebyśmy dostali informację na piśmie jakie zostały drogi
skierowane do Polskiego Ładu? Jeśli już takie drogi zostały zgłoszone to
chcielibyśmy się zapoznać się z tym jak to wygląda, dobrze?
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tutaj myślę, że nie powinno być
żadnego problemu. Myślę, że nie tylko na tą komisję, każdy radny powinien
otrzymać taką informację i mam nadzieję, że to pozwoli na to, żeby mieć wiedzę
dotyczącą jakie inwestycje w zakresie tego nowego Ładu będą realizowane.
Oczywiście pod warunkiem, że ten nowy Ład zostanie .. .
Radny Michał Sliwiński: Jakie są zgłoszone do realizacji, bo program Ład to
jeszcze trochę...

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Powiem w ten sposób, trzeba mieć
zawsze nadzieję, że będą realizowane. Dotychczas udaje się to, przynajmniej nie
ma takich sytuacji, żeby te inwestycje, o których tu Pan Starosta mówi, na ogół
udawało się realizować i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Czy są jeszcze pytania
do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania.
Ale zanim przystąpimy do głosowania to ja mam takie pytanie do Państwa,
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ponieważ dzisiaj frekwencja jest taka, że na 19 osób jest 13. Czy my mamy do
każdej z tych osób, które są nieobecne dzwonić?

Radny Michał Sliwiński: Panie Przewodniczący, bo tak, my tą zasadę, powiem
tak, ostatnio właśnie dzwoniła do mnie Pani z Biura Rady, ja się nie załogowałem
na sesję, powiedziałem, że mam zabiegi tak. Jeżeli ktoś się załoguje i kogoś
wyrzuci to jest całkiem co innego tak, a jeżeli ktoś się nie załogował no to warto
sprawdzić czy się będzie logował a nie, dzwonimy do osoby, która się nie
załogowała. No w jakiś sposób trzeba to Panie Przewodniczący ustabilizować,
tak, ujednolicić jak to ma wyglądać a Pan jako Przewodniczący powinien Pan
wiedzieć, bo na sesji, którą zwołał Pan 10 minut po do mnie nikt nie dzwonił, że
ta sesja już jest tak, i jeszcze do dwóch radnych też nikt nie dzwonił, także no
niech Pan jakieś zasady ustali. Myślę, że to było najprościej, że jeżeli ktoś się nie
załogował to wtedy nie uczestniczy w sesji, tak. Jak Pan powiadomił wszystkich
radnych to pewnie ktoś się nie załogował, bo nie może się załogować tak.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tutaj gwoli wyjaśnienia, propozycja
związana ze sposobem kontaktu, jeżeli chodzi o radnych nieobecnych czy
radnych, którzy nie mogą się połączyć została zaproponowana przez Państwa. Ja
do tego się ustosunkowałem w taki sposób, że każdorazowo będziemy dzwonili.
Skoro ja powiedziałem, że każdorazowo będziemy dzwonili do każdego radnego
uznałem, że to trzeba konsekwentnie realizować.

Radny Michał Sliwiński: No to jak będzie...

Przewodniczący RPŁ IVtarek Jędrzejczak: Momencik, teraz ja mówię. Jak Pan
mówił to ja Panu nie przeszkadzałem. To jest bardzo istotne, ponieważ ja do tego
podchodzę uważam w sposób sumienny, bowiem mogło być tak, że na kolejnej
sesji ja nie zostałem poinformowany o tym, że odbywa się głosowanie mimo, że
my się umówiliśmy, że jak ktoś jest nieobecny to do niego dzwonimy. Nie było
żadnej propozycji mówiącej o tym, że osoba, która jest niezalogowana do niej nie
powinno się dzwonić. Proszę Państwa, w tej konkretnej sprawie to były ustalenia
nasze wspólne, to była Państwa uwaga, żeby każdy kto bierze udział w
głosowaniu był słyszany. Ja do tego ustosunkowałem się w taki sposób, że
uważałem, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i tego się trzymam. Jeżeli chcemy
to zmienić teraz zgodnie z propozycją Radnego uważam, że słuszną, ale przyznam
się szczerze, po co mówić to w ten sposób, że to powinno być zrobione wcześniej .
My sobie ustaliliśmy pewne zasady i ja się tego trzymam. Jeżeli Państwo
uważacie, że powinno być załogowanie się i dopiero wtedy można wykonać
telefon to ja jak najbardziej się na to zgadzam, bo uważam, że to dobry pomysł i
dlatego moja taka prośba w tej chwili, co Państwo na ten temat sądzą.
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, zgadza się. Jeżeli ustalamy
jakieś zasady to zasad nie zmieniamy. Tylko ja znów do tego momentu, kiedy
była sesja nadzwyczajna zwołana za 10 minut i do mnie Pan nie zadzwonił i nie
zadzwonił Pan jeszcze do Radnego Figata i Radnego Chudego, także no jak Pan
mówi już, że te zasady się Panu podobały to niech Pan te zasady stosuje cały czas,
a nie rwiemy tak czy tak. Jak już Pan ustalił, że faktycznie kurtuazyjnie to
podjęliśmy ten temat no to trzymamy się tego tematu tak i ja nie wnoszę, także
Pan zastanowi się nad tym w jakim kiemnku mamy iść i jeżeli nikt nie wnosi
żadnych zastrzeżeń to w taki sposób stosujmy się do każdej sytuacji, a nie tylko
wybiórczo, dobrze Panie Przewodniczący?

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak; Dobrze. Teraz Panu coś
wytłumaczę. Momencłk, zanim Radny Jerzy Wolski muszę się ustosunkować.
Dopuścił się Pan bardzo poważnej manipulacji, bo my nie umawialiśmy się na
temat informowania dotyczącego czy sesja się odbywa czy nie. My tylko
ustaliliśmy sobie, że w trakcie głosowania będzie przewodniczący dzwonił do
konkretnych osób z prośbą o to, żeby wzięli udział w głosowaniu. My się tylko
umawialiśmy na temat głosowania, w związku z tym proszę nie wprowadzać w
błąd, bo ja się z nikim na temat informowania dotyczącego sesji nie umawiałem.
My się umówiliśmy tylko i wyłącznie do tego, że w trakcie głosowania ma być
słyszana osoba, która bierze udział w głosowaniu.

Radny Michał Sliwiński: A dzwonił Pan w tej sytuacji jak było głosowane
stanowisko? Nie dzwonił Pan.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Bo Pan się nie połączył w ogóle.
Radny Michał Sliwiński: Ale Pan miał dzwonić. Wtedy na ostatniej sesji też nie
byłem połączony i Pan dzwonił. To albo ustalamy zasady tak albo tak. Jak
postanowiliśmy w ten sposób to nie zmienia się reguł gry podczas gry.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, jest sesja nadzwyczajna, mam
nadzieję, że wszyscy radni zostali skutecznie powiadomieni i faktycznie, ci którzy
się załogowali to faktycznie, jeśli ktoś jest zalogowany - Pan Przewodniczący
zadzwoni, jeśli w ogóle się nie podłączył, nie jest zalogowany to uważam, że
pomijamy tą kwestię a tak to możemy sobie tutaj. .. szkoda naszego czasu prawda.
Tak uważam.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Panie Radny, ja nie rozszerzałem.
Radny Jerzy Wolski: Dlatego mówię, jestem za tym co Pan mówi.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ten temat nie podejmowałem ja.
Radny Jerzy Wolski: Dokładnie, ale to jest moja propozycja.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z tym, ponieważ
większość z Państwa uważa w ten sposób, że osoby, które się nie załogowały nie
będziemy do nich dzwonili, w związku z tym ja informuję, że taka sytuacja będzie
miała miejsce. Dziękuję, przystępujemy do głosowania.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120 E
Zychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Zalesię '- Bogoria
Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
/Zał. Nr 3/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Cipiński, K. Figat, Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za -14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Podjęli Uchwałę Nr XL/272/2021 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2120 E Zychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek
Zalesię - Bogoria Dolna Znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy
Zduny. /Zał. Nr 4/

Ad. pkt 4

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu
drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Ztaków Kościelny - Zduny
- Sobota - Wola Kałkowa odcinek Skowroda - Karsznice w granicach
administracyjnych Gminy Chąśno.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E
Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kalkowa
odcinek Skowroda - Karsznice w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: I tutaj jest analogiczna
uchwała jak poprzednia, długość odcinka ok. 5 km, wartość inwestycji ok. l min
zł.
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E
Dębsk - Kocierzew - Zlaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kalkowa
odcinek Skowroda - Karsznice w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.
/ZaŁ Nr 5/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Cipiński, K. Figat, Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za -14
Przeciw - O

Wstrzymało się - O
Podjęli Uchwałę Nr XL/273/2021 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota
- Woła Kalkowa odcinek Skowroda - Karsznice w granicach administracyjnych
Gminy Chąśno. /Zał. Nr 6/

Ad.pkt 5

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu
drogą powiatową nr 2751 E Seligów - Łowicz odcinek Zawady -
Urbańszczyzna w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 275 l E
Seligów - Łowicz odcinek Zawady - Urbańszczyzna w granicach
administracyjnych Gminy Łowicz.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Tutaj długość odcinka jest
ok. 4,6 km i wartość inwestycji ok. 2,3 min zł.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały?
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Radny Michał Śliwiński: Panie Dyrektor, rozumiem, że ten odcinek to jest
Urbańszczyzna do samych granic miasta Łowicza czy to jest krócej, przez całą
wieś? Bo wiemy, że ten odcinek taki przez las, co idzie też jest na Urbańszczyźnie
po same granice miasta Łowicza i tylko to chciałem zapytać.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek- Sarwa: Nasz odcinek drogi zaczyna
się już za lasem, tam jest taki mostek, który jest zawsze granicą a jest punktem
spornym, czyli ten most, który tam jest i od tego mostu. ..

Radny Michał Sliwiński: Jeden przyczółek nasz, dmgi miasta.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Także od tego mostu.

Radny Michał Sliwiński: Okej. Dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego projektu uchwały?

Radny Michał Sliwiński: A i jeszcze jedno, bo rozumiem tak, projekt do
opracowania leży po strome Gminy Łowicz czy projekt już został opracowany
przez Zarząd Dróg i przekazujemy to z projektem?

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Do tej pory tradycja była
taka, że jeżeli przekazywaliśmy drogi w zarząd gminom to dokumentacja była
realizowana, zlecana i nadzorowana jej realizacja przez Powiatowy Zarząd Dróg
i Transportu i w tym roku również ta wersja została podtrzymana, dokumentacja
zostanie wykonana przez nas i później tematu związane ze zgłoszeniem tutaj do
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego również jest po naszej strome.

Radny Michał Sliwiński: Dobrze, dziękuję.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarodu drogą pomatową nr 2751 E
Seligów - Łowicz odcinek Zawady - Urbańszczyzna w granicach
administracyjnych Gminy Łowicz. /Zal. Nr 7/
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Cipiński, K. Figat, Z. Kuc2yński, K. Słoma/:
Za -14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Podjęli Uchwałę Nr XL/274/2021 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2751 E Seligów - Łowicz odcinek Zawady - Urbańszczyzna w
granicach administracyjnych Gminy Łowicz. /Zał. Nr 8/

Ad.pkt 6

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu
drogą powiatową nr 2737 E ]V[roga - Łazinek zlokalizowaną w granicach
administracyjnych Gminy Bielawy.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2737 E
Mroga - Łazinek zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Odcinek drogi jest to ok.
8,2 km i wartość 2,5 min zł.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do
przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem
Uchwały RPŁ \v sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarzqdu drogą powiatową nr 2737 E
Mroga - Łazinek zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy
Bielawy. /ZaŁ Nr 9/

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ,
nieobecni J. Chudy, K. Cipiński, K. Figat, Z. Kuczyński, K. Słoma/:
Za -14
Przeciw - O

Wstrzymało się - O
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Podjęli Uchwałę Nr XL/275/2021 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2737 E Mroga - Łazinek zlokalizowaną w granicach
administracyjnych Gminy Bielawy. /Zał. Nr 10/

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz dziękuję Państwu za
obecność na dzisiejszej sesji w tym okresie urlopowym, ale mówię, te inwestycje,
które trzeba podjąć wymagają naszej obecności, więc jeszcze raz jestem bardzo
wdzięczny, że byliście Państwo na dzisiejszej sesji i mogliśmy podjąć te
wszystkie uchwały.

Ad. pkt 7

Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XL Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Protokołowała:
W. Kwasek

Przewodniczący RPŁ
/-/ Marek Jędrzej czak
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