Pabianice, dnia 12 stycznia 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/31/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 9.20
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył p. Krzysztof Pacholak - Przewodniczący Komisji (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1) oraz przedstawił porządek jej posiedzenia, który
został przyjęty w wyniku głosowania: za – 7 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2022.
Projekt uchwały przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/29/16 z dnia 28 listopada 2016 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 10 za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji Infrastruktury zostały
skierowane pisma:
• dotyczące spowodowania zmiany kwalifikacji gruntów gospodarstwa rolnego we
Florentynowie (załącznik nr 3). Geodeta powiatowy, z upoważnienia Starosty
Pabianickiego, takiej odpowiedzi wnioskodawczyni udzielił (załącznik nr 4).
W piśmie wskazano, że „w związku z zawartą umową między wykonawcą
modernizacji a Zarządem Powiatu przekazano wnioskodawczyni pisma wykonawcy
w ramach udzielonej gwarancji – celem weryfikacji i ewentualnego sporządzenia
dokumentacji pozwalającej na dokonanie zmiany w ewidencji gruntów.”
• dotyczące budowy chodnika w Pawlikowicach II na odcinku pomiędzy Szkołą
Podstawową w Pawlikowicach a kościołem pw. Józefa Oblubieńca w Pawlikowicach.
(załącznik nr 5). Odpowiedź została wystosowana przez Naczelnika Wydziału Dróg
i Mostów do Wójta Gminy Pabianice ze względu na brak adresu do korespondencji
w skierowanym piśmie. W piśmie poinformowano, że „mając na uwadze potrzebę
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realizacji innych, również bardzo pilnych zadań drogowych, wnioskowane roboty nie
zostały ujęte w budżecie na rok 2017. Prace budowlane dotyczące budowy chodnika
w Pawlikowicach II zostaną przeprowadzone, gdy pojawią się wolne środki budżetowe
w 2017 roku, bądź zostaną zaplanowane w budżecie na 2018 rok.” (załącznik nr 6)
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer zapytał, czy wójt wyraził wolę
partycypacji w kosztach?
Starosta Pabianicki - „byłby w stanie.”
Przewodniczący Komisji zaproponował poprzeć, udzieloną przez Naczelnika
Wydziału Dróg i Mostów, odpowiedź.
Wobec braku głosów sprzeciwu propozycja została przyjęta.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: /-/ Krzysztof Pacholak

Protokołowała: /-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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