Pabianice, dnia 28 lutego 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/33/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 14.40
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 – 8 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:
uzupełniane były ubytki w Ksawerowie na ulicy Wschodniej, Granicznej –
Południowej, Granicznej - 20 stycznia, Bugaj, Grota Roweckiego, Wiejska
w Pabianicach, w dniu dzisiejszym zostaną rozpoczęte działania w Pawlikowicach I
i II, częściowo na Rydzynach przez Piątkowisko do Żytowic. Zaplanowane ponadto są
roboty na drodze od Lutomierska do Dziektarzewa (na który został złożony wniosek
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z programu dojazd do pól) oraz na
drodze od Lutomierska do Wygody Mikołajewskiej. Wydział będzie wnioskował
o zwiększenie kwoty na zakup asfaltu lanego, aby móc takie remonty przeprowadzić
na pozostałych drogach.
zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy napraw remontem
cząstkowym na długości 1000 m2 – realizacją zadania zajmie się firmą Włodan. Prace
zostaną rozpoczęte po 1 marca br.
na drodze Mierzączka - Dłutów były wycinane drzewa na mocy porozumienia
z Nadleśnictwem Kolumna, gmina Dłutów. Nadleśnictwo dokonało wycinki drzew,
a wydział uporządkował gałęzie i sfrezował pieńki. Droga była na ten czas zamknięta.
został opublikowany przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobroń – Ldzań.”
trwają prace przy przetargu na roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej
Dobroń – Ldzań. Wpłynęło 5 ofert, które są w trakcie badania.
zostały przygotowane materiały do przekazania komisji przetargowej na wykonanie
dokumentacji dla trzech zadań:
- na przebudowę drogi powiatowej nr 4911 – to przedłużenie ulicy Wspólnej
w Piątkowisku od granic z gminą Pabianice do skrzyżowania z ulicą „gminną” –
Cynkową – to zadanie do wykonania we współpracy z gminą Pabianice;
- na budowę chodnika w ulicy Głównej w Dłutowie;
- na przebudowę drogi powiatowej Dobroń – Markówka.
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•

•

do dnia dzisiejszego było składanie ofert na wykonanie dokumentacji na budowę
chodnika na drodze powiatowej Nawrockiego w Pabianicach, na przebudowę dróg
powiatowych w miejscowości Rydzyny i na przebudowę drogi powiatowej w Ldzaniu.
została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika
w miejscowości Dąbrowa.

Radny Andrzej Kurzawski poprosił o podjęcie działań na drogach powiatowych
w gminie Dobroń, jak znajdą się środki finansowe.
P. J. Nowicka – na chwilę obecną działania będą podejmowane na najgorszych
odcinkach przy użyciu destruktu. Wobec nietrwałości tego materiału, działania muszą być
powtarzane.
Radna Wioletta Domańska zapytała o ulicę Wschodnią w Ksawerowie.
P. J. Nowicka – wykonawca trzy dni realizował łatanie.
Radna Wioletta Domańska – kiedy odbędzie się przetarg na ulicę Wschodnią
w Ksawerowie?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura - na zadanie przeznaczone jest 2 mln. zł, nie
wiadomo, czy powiat otrzyma dofinansowanie ze „schetynówek”. Dodał, że w drodze biegną
trzy światłowody – koszt ich przełożenia to kwota w wysokości 1 400 000 zł, które należy
wykonać w jednym etapie. W myśl nowych przepisów prawnych operatorzy sieci
komórkowych są zobowiązani do ich przełożenia na własny koszt – stąd wystosowano do
nich pisma. Pytanie, czy będą to chcieli wykonać i kiedy? Spodziewamy się odpowiedzi
w ciągu dwóch tygodni. Sytuacja jest skomplikowana.
Radny Rafał Kunka poprosił, aby przy typowaniu ulic do napraw cząstkowych
uwzględnić odcinek drogi od Zamkowej do Armii Krajowej, gdzie jest dużo dziur. Ponadto
zapytał, po której stronie zaplanowano ścieżkę rowerową oraz chodnik na ulicy
Nawrockiego?
P. J. Nowicka – w świetle przygotowanej koncepcji po stronie wschodniej byłby
wyremontowany chodnik, a ścieżka rowerowa wzdłuż bloków (w miejscu, gdzie jest
parking).
Radny Arkadiusz Jaksa – to jedyne logiczne rozwiązanie, ponieważ późniejsza
kontynuacja tej ścieżki w kierunku Piotra Skargi może się odbywać w stronę szkoły. Jaki jest
zakres przebudowy drogi Dobroń – Ldzań? Czy odcinek naprawiany przez GDDiKA także
będzie podlegał remontowi?
P. J. Nowicka zaprzeczyła. Przebudowie będzie podlegał 2 km odcinek drogi - od
drogi wojewódzkiej do Mogilna Dużego. Od miejsca „na łuku.” W zakres robót wchodzą:
- chodniki po jednej i po drugiej stronie,
- szerokość jezdni pozostanie na szerokości 5,5 m.
W dalszym odcinku do Mogilna Dużego:
- jezdnia zostanie poszerzona do 6 m,
- pobocze (1,5 m) zostanie utwardzone bitumiczne po jednej stronie, po drugiej będzie
„destruktowe”,
- pobocze zostanie oddzielone oznakowaniem poziomym – uchylnymi znacznikami,
- konserwacja rowów.
Radny Arkadiusz Jaksa – czy możliwy będzie ruch rowerowy?
P. J. Nowicka – nie będzie oznakowania dotyczącego ścieżki rowerowej.
Radny Arkadiusz Jaksa – czy w koncepcji przebudowy do ulicy Cynkowej
w Piątkowisku do granicy gminy można byłoby uwzględnić odcinek od granicy miasta do
ulicy Cynkowej, co stanowiłoby kontynuację do ulicy Stadionowej?
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P. J. Nowicka – materiały zostały już oddane do przetargu, sprawa nie była
uwzględniona. Celem zadania była m.in. poprawa krawędzi drogi.
P. Arkadiusz Jaksa – nie będzie pełnej nakładki?
P. J. Nowicka - to będzie wyrównanie do 6 m. z poszerzeniem krawędzi.
Przewodniczący Komisji poprosił o zwrócenie uwagi na drogę w Jerwonicach, która
„jest w rozsypce”, stojąca woda jest rozchlapywana na budynki.
Starosta Pabianicki – będą czynione starania na realizacje zadania w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy przeprowadzano tam łatanie ubytków?
P. J. Nowicka - były uzupełniane destruktem.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2022.
Projekt uchwały przedstawiła p. Barbara Janeczek – Naczelnik Wydziału
Finansowego.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
c) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów umieszczonych w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Projekt uchwały przedstawił Wicestarosta Pabianicki - p. Robert jakubowski.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w okresie od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji (załącznik nr 3).
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie z działalności
Komisji pod głosowanie, w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
zostało pozytywnie zaopiniowane.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/32/17 z dnia 2 lutego 2017 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.
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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: /-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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