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Radny Jacek Chudy: ...Ja chciałem poprosić w związku z kosztami, jakie
zostały przedstawiona za ostatnie półrocze w sprawach kwestii edukacji, że
zwiększają się wiemy o tym doskonale, chciałem poprosić o przygotowanie
takiego materiału, w którym od 18 stycznia do 30 czerwca 2021 r. mielibyśmy
możliwość zwrócenia uwagi na godziny nadliczbowe w placówkach oświatowych
w naszym powiecie. To kwestie edukacji, a jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli
to zadam jeszcze 2 pytania, a właściwie może 3. Zakończył się drugi nabór
wniosków o BRD, czyli to Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - przejścia dla
pieszych, chciałbym zapytać Pana Starostę ile takich wniosków złożono, na ile
przejść i czy Zarząd rozpatrywał możliwość ograniczenia prędkości przy Szkole
Podstawowej w Bielawach poprzez postawienie szykan w tej części przyszkolnej.
Drugie pytanie - chciałem jeszcze zapytać o zaawansowanie inwestycji,
przebudowy drogi powiatowej z Soboty do Bąkowa, mamy przyznane środki i jak
będzie wyglądała realizacja, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy?
Starosta Łowicki IVtarcin Kosiarek: To na część pytań poproszę Panią Dyrektor,
żeby odpowiedziała, a jeśli idzie o drogę Bąków- Sobota to my jesteśmy na liście
rezerwowej, czekamy na podpis Wojewody, na to aż środki się przesuną. Jest rok,
czyli nawet jeżeli w grudniu będzie przyznane, mamy rok na zrobienie tej drogi,
myślę, że wiele samorządów już w ogóle zrezygnowało, poddawało pieniądze. To
będzie tak J ak w tamtym roku, że w listopadzie się to wszystko tam zadecyduje.
Radny Jerzy Wolski: Czy to jest realne?

Starosta Łowicki Marcin Kosiarek: W zeszłym roku wszyscy dostali.
Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Witamy Panią Dyrektor z
Powiatowego Zarządu Dróg i prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gaj ek - Sarwa: Jeżeli chodzi o przejścia
dla pieszych to wnioski, które zostały złożone w miesiącu kwietniu tego roku
zostały przyjęte do realizacji, wszystkie zostały zakwalifikowane do
dofinansowania, umowy zostały podpisane na dofinansowane dopiero teraz w
miesiącu wrześniu. W dniu wczorajszym ogłosiliśmy przetarg na wszystkie 5, są
to przejścia dla pieszych w ciągu tej drogi, w ciągu której również jest
realizowany most i to jest przejście w miejscowości Nieborów koło szkoły w
Nieborowie, koło kościoła, w miejscowości Bednary również przy szkole oraz w
miejscowości Gągolłn również przy szkole, jak również 3 przejścia dla pieszych
w ciągu ulicy Jana Pawła II. Kolejny nabór miał miejsce bodajże w miesiącu
sierpniu, niestety nie udało nam się przygotować dokumentacji, żeby móc
wystartować w tym Programie, natomiast mamy to na względzie do najbliższego
naboru, który będzie z początkiem przyszłego roku, także tutaj, jeśli chodzi o





e,

/^~\

ograniczenia, no i standardowe rozwiązania w postaci aktywnego przejścia
również będziemy rozpatrywać.

Radny Jacek Chudy: Dziękuję, że Pani Dyrektor jest obecna wśród nas w
sprawach drogownictwa. Chciałbym zapytać jeszcze, bo dużo było mówione n&
ostatniej sesji tutaj w wolnych wnioskach na temat planów, jakie Zarząd ma na
przyszły okres w wytypowaniu do realizacji zadań. Ja chciałem Panią Dyrektor "
zapytać, na dzień dzisiejszy jaka jest sytuacja, na jakie drogi mamy przygotowanąy
dokumentacją wymagającą ZRID-u, na jakie drogi przygotowujemy ZRID w tej /
chwili i jakie są plany w najbliższej przyszłości na przebudowę dróg w powiecie y
łowickim, bądź ich remontu.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa: Duże wnioski zostały
złożone do Polskiego Ładu, łączna suma w kilometrach to jest ok. 100 km w
obydwóch wnioskach, również wnioski, które zostały złożone w ramach starego
programu Fundusz Dróg Samorządowych. Szczegółów nie jestem w stanie Panu
powiedzieć dokładnie, na które kilometry jakie są dokumentacje, natomiast taką
informację mogę przygotować pisemnie.

Radny Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, gdyby Pani &
była uprzejma to proszę zawrzeć taką informację ile na czas czy okres odpowiedzi ,
na to pytanie mamy już przygotowanych wniosków... nie wniosków, tylko
zezwoleń na przygotowanie dokumentacji czy ogłoszenie przetargu, dobrze^
Bardzo serdecznie dziękuję.^
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