Pabianice, dnia 30 marca 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/34/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 9.00
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: Informacja na temat dróg.
•

•
•
•

•
•
•

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka:
w miesiącu marcu zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy
na remonty cząstkowe na długości 1000 m2, część została już wykonana
w miejscowości Ldzań, gmina Dobroń (około 360 m2), pozostałe zostaną wykonane
w Pabianicach (na ulicy Piłsudskiego, Myśliwskiej, Konstantynowskiej
w Pabianicach oraz na ulicy Zgierskiej i Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim).
w dniu 29 marca zakończone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji
na przebudowę chodnika w drodze powiatowej ulica Nawrockiego w Pabianicach –
usługę będzie realizowała firma Usługi Projektowe – Paweł Jodaniewski z Łęczycy.
Zakończono postępowanie na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg
w miejscowości Rydzyny – zadanie będzie realizowała firma Biuro Projektów
Drogowych – pan Tomasz Tarnogrodzki z Gniezna.
w oczekiwaniu na zakończenie jest procedura na wykonanie dokumentacji
na przebudowę drogi w Ldzaniu, gmina Dobroń – najniższa oferta przewyższa
zabezpieczoną kwotę o 1660 zł – na dzisiejszej sesji proponuje się zwiększenie tej
kwoty i wówczas nastąpi podpisanie umowy.
w dniu 14 marca została zakończona kontrola „Trwałość projektu – montaż znaków
aktywnych na skrzyżowaniu Myśliwska/20 stycznia” - kontrola pozytywna, końcowa.
w dniu 15 marca firma Włodan rozpocznie realizację zadania – remont drogi
powiatowej Prusinowice – Lutomiersk – prace prawdopodobnie zakończą się
w przyszłym tygodniu.
w dniu 17 marca został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiatowej nr 4911 (przedłużenie ulicy Wspólnej
w Piątkowisku), na budowę chodnika w ulicy Głównej w Dłutowie oraz na
przebudowę drogi Dobroń - Markówka. Termin składania ofert do dnia 28 marca.
Procedura jest w toku.
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w dniu 21 marca został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości
Żytowice, gmina Pabianice. Składanie ofert do dnia 5 kwietnia, w następnym etapie
zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zadanie dofinansowywane z programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, jak również 50% dotacja z gminy Pabianice.
został ogłoszony przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego zadania
dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Żytowice.
została podpisana umowa z wykonawcą na zadanie Przebudowa drogi powiatowej
Dobroń – Ldzań – roboty będzie realizowała firma Wiśniewska z Łodzi. Termin
zakończenia zadania to 6 października. Zadanie dofinansowywane z PROW.
zostały przeprowadzone postępowania na wyłonienie wykonawcy na ścięcie poboczy
i konserwację rowów przy drogach powiatowych. Roboty będzie wykonywała firma
Kerim z Woli Czarneckiej.
został wyłoniony wykonawca na równanie dróg powiatowych – firma Włodan, która
będzie przeprowadzała równanie dróg gruntowych w Orzechowie, Malanowie,
Czyżeminie, Zofiówce, Janowicach do krzyżówki z drogą gminną w Poleszynie.
zostało przeprowadzone postępowanie na zakup asfaltu lanego (75 ton) – firma
Wiśniewska z Łodzi. Część została już wykorzystana w ulicy Wschodniej, w tej chwili
uzupełniane są ubytki w gminie Lutomiersk.
przygotowywany jest kosztorys na budowę chodnika w ulicy 20 stycznia. W budżecie
powiatu zabezpieczone zostało 100 000 zł.
trwają prace projektowe dotyczące budowy chodnika w Dąbrowie – termin wykonania
to 16 czerwca.
w marcu zostały wydane zgody: miastu Pabianice na prace związane z remontem
torowiska w pasie nowych dróg powiatowych (dawnej drogi wojewódzkiej) i gminie
Ksawerów.
w miesiącu marcu grupa interwencyjna wydziału dokonywała łatania ubytków masą
na zimno, destruktem w drogach powiatowych, sprzątała w Pabianicach, a w chwili
obecnej w Ksawerowie i na ulicy Głównej w Dłutowie, a następnie w Konstantynowie
Łódzkim.

Przewodniczący Komisji podziękował za załatanie dziur przy kościele w Kazimierzu.
Poprosił o załatanie dziur na odcinku około 1 km w Jerwonicach. Droga jest w stanie
katastrofalnym – to sprawa priorytetowa. Mieszkańcy Orzechowa i Malanowa proszą
o wyremontowanie przepustu przy Spółdzielni w Orzechowie.
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka – nie ma tam przepustu.
Przewodniczący Komisji - w tamtym miejscu stoi woda.
Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura - rowek będzie zalany asfaltem nawet
w dniu dzisiejszym.
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka – sytuacja jest spowodowana
dużą ilością przelewającej się wody.
Przewodniczący Komisji - obecna sytuacja stanowi zagrożenie.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2022.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż materiał był już omawiany
na poprzednich Komisjach zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 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.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż materiał był już omawiany
na poprzednich Komisjach zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/33/17 z dnia 28 lutego 2017 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 7
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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