Pabianice, dnia 2 lutego 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/32/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 2 lutego 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 – 11 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka poinformowała, że Wydział:
• przygotowuje materiały zgłoszeniowe i materiały do komisji przetargowej.
• przeprowadza postępowania do 30 000 euro, m.in.:
- zakończone zostało postępowanie na: zakup i rozwożenie asfaltu lanego, którym
będą uzupełniane ubytki na ulicy Wschodniej, w Jerwonicach i Ślądkowicach,
- zakończone zostało postępowanie na usuwanie zwierząt z pasa drogowego,
- w trakcie realizacji jest postępowanie na zakup znaków drogowych.
• przygotował do podpisu umowę na montaż kocich oczek przy przejściach dla pieszych
na ulicy Grota Roweckiego.
• zostały przygotowane materiały przetargowe i przekazane do komisji przetargowej,
celem ogłoszenia przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Dobroń – Ldzań.
Zadanie jest dofinansowywane z PROW przy udziale gminy Dobroń.
• zostały przygotowane materiały przetargowe i przekazane do komisji przetargowej na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie dot. Przebudowy
drogi powiatowej Dobroń – Ldzań.
• zostały przygotowane materiały przetargowe i przekazane do komisji przetargowej na
wykonanie dokumentacji dla trzech zadań: przebudowa chodnika w drodze
powiatowej – ulica Nawrockiego w Pabianicach, przebudowa dróg powiatowych
w Rydzynach (obie drogi przechodzące przez wieś od granicy z Pabianicami
w kierunku i lasu i drogi wojewódzkiej), przebudowa drogi w Ldzaniu.
• przygotowywany jest wniosek o pozyskanie dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Dziektarzew Lutomiersk” z programu „dojazd do pól” - możliwość uzyskania dofinansowania
do 60 %.
• grupa interwencyjna dokonuje wycinki krzewów, m.in.: na drodze Dobroń – Ldzań,
Dłutów - Tążewy, Mierzączka - Ślądkowice, Lutomiersk - Babice, objazdu dróg oraz
uzupełniania ubytków asfaltem lanym na zimno, naprawy znaków, odblokowania
studzienek i kratek kanalizacyjnych.
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P. Paweł Kania – umowa na usuwanie zwierząt z pasa drogowego dotyczy padłych
zwierząt?
P. J. Nowicka potwierdziła.
P. P. Kania – co w sytuacji otrzymanego telefonu o leżącej sarnie w nocy? Policja nie
wie, co ma zrobić. Mają wiedzę o umowach z wójtami, jednakże na terenie powiatu nie.
Umowa winna być tak sprecyzowana, aby w nocy także ktoś przyjechał. Gminy wprowadziły
zapisy o 24 - godzinnym reagowaniu na takie sytuacje.
P. J. Nowicka – umowa zawiera zapisy o 24 - godzinnym reagowaniu.
Przewodniczący Komisji – jaka firma realizuje to zadanie?
P. J. Nowicka – to firma Jasta.
Przewodniczący Komisji zasugerował, aby Komendy Policji miały wiedzę o tym,
które to drogi powiatowe i kto powinien to sprzątać.
P. J. Nowicka – do tej pory na zgłoszone zdarzenia w ciągu dnia firma starała się
zareagować.
Starosta Pabianicki – może udałoby się wprowadzić zapisy o 12 - godzinnym
reagowaniu?
P. J. Nowicka – firma nie pracuje w nocy.
P. P. Kania zwrócił uwagę, że drzewa w Dobroniu m.in. na ulicy Leśnej są pochylone
od lat.
P. J. Nowicka – w przedstawionej informacji mowa była o podcięciu gałęzi.
Przewodniczący Komisji – droga w Jerwonicach jest w fatalnym stanie, stała się
praktycznie nieprzejezdna. W imieniu mieszkańców poprosił, aby dokończyć ten odcinek
drogi i przeprowadzić tę inwestycję nawet w tym roku.
Starosta Pabianicki – inwestycja została zaplanowana na przyszły rok. Pokrycie
zaplanowanych inwestycji zostało opracowane w ramach środków ze sprzedaży działek.
Brak sprzedaży może przyczynić się do problemu z realizacją tego, co jest w palnie. Zarząd
będzie miał tę prośbę na uwadze.
P. J. Nowicka – asfalt, który został zakupiony będzie rozłożony na ulicę Wschodnią,
Jerwonice.
P. W. Domańska – kiedy to zostanie wykonane?
P. J. Nowicka – należy poczekać na odpowiednie warunki pogodowe.
P. P. Kania zapytał, czy Starostwo Powiatowe jest ubezpieczone na taką okoliczność,
jak drzewo spadnie na samochód?
P. J. Nowicka potwierdziła, jednakże jeśli w danej sytuacji nie wchodzą w grę siły
wyższe, losowe – nadmierne porywy wiatru.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2016 r.
Informację
(załącznik nr 3).

przedstawił

Wicestarosta

Pabianicki

–

p.

Robert

Jakubowski

Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca
obrotu nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2016 r. została przyjęta
do wiadomości.
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Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu
Pabianickiego na 2017 rok.
Projekt uchwały przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy to ostatni odcinek do realizacji
w Dziektarzewie?
P. J. Nowicka potwierdziła.
Wobec braku dalszych 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. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) Nr 5/30/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
b) Nr 5/31/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 8
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: /-/ Agata Piechulska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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