Pabianice, dnia 25 kwietnia 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/35/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00
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 – 8 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
pabianickiego za rok 2016.
Informację przedstawiła pani Małgorzata Sumińska – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pabianicach. (załącznik nr 3).
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie szczegółowego sprawozdania.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura zwrócił uwagę na wysoką aktywność
względem przeprowadzonych kontroli - w roku 2016 było ich 2500.
P. Małgorzata Sumińska – przy 20 osobach to nie jest duża liczba. Wyjaśniła, że część
kontroli jest planowych, część wynika ze złożonych skarg i interwencji. W przypadku
stwierdzonych uchybień kontrolę trzeba powtórzyć.
Wobec braku dalszych pytań i głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
•
•
•
•

•
•

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka:
w kwietniu zakończyły się roboty na drodze Prusinowice - Lutomiersk. Remont był
przeprowadzany na dwóch odcinkach: na około 600 i 700 metrów. Położona została
nakładka dwuwarstwowa. Zadanie realizowała firma Włodan.
prowadzone są prace na drodze Dobroń – Ldzań. Trwa przebudowa. W tej chwili
wykonywany jest chodnik po stronie wschodniej drogi i „korytowanie.”
rozpoczęły się prace nad dokumentacjami:
- na przebudowę chodnika w ulicy Nawrockiego,
- na przebudowę dróg w miejscowości Rydzyny,
- na przebudowę drogi w Ldzaniu.
zakończył się przetarg na dokumentacje: na przedłużenie ulicy Wspólnej do
skrzyżowania z ulicą Cynkową w Piątkowisku, na budowę chodnika w ulicy Głównej
w Dłutowie i na przebudowę drogi Dobroń – Markówka.
w trakcie realizacji jest przetarg na przebudowę drogi w Żytowicach – w dniu
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•
•

•

•

•
•
•

19 kwietnia odbyła się aukcja elektroniczna. Prawdopodobnie umowa zostanie
podpisana na początku maja.
wykonane zostało równanie dróg powiatowych gruntowych: Malanów- Bełdów,
w Orzechowie - gmina Lutomiersk, w Czyżeminie i Zofiówce - gmina Dłutów,
w Janowicach - gmina Pabianice. Równania dokonywała firma Włodan.
w dniu 21 kwietnia został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Wschodniej
w Ksawerowie – na usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Po jego rozstrzygnięciu
będzie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe na roboty budowlane –
typowo drogowe. Czekamy na oszczędności i wówczas zostanie określony zakres robót.
zostało przeprowadzone postępowanie na remont przepustów w drogach powiatowych
na trzy przepusty. Jeden został wykonany na drodze w Róży, dzisiaj miały się rozpocząć
prace na drodze Puczniew - Jeziorko, trzeci przepust będzie remontowany w
Dziektarzewie.
do komisji przetargowej zostały przekazane materiały do przeprowadzenia
postępowania na budowę chodnika w ulicy 20 stycznia w Pabianicach na długości około
120 metrów oraz na budowę chodnika w ulicy Wspólnej od ulicy Torowej do ulicy
Łukowej na długości około 160 metrów.
trwają prace projektowe dotyczące budowy chodnika w Dąbrowie.
przygotowany został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia na
rzecz powstania drogi ekspresowej S14.
grupa interwencyjna wydziału uzupełniała ubytki masą na zimno, destruktem - zaniżone
zostały pobocza przy niektórych drogach, przeprowadzała prace porządkowe na terenie
miasta Pabianic – usuwanie piasku i zanieczyszczeń, wymieniała zniszczone znaki
drogowe,
utwardzała
destruktem
(pozyskanym
z
drogi
Dobroń - Ldzań) skrzyżowanie w Markówce na odcinku od skrzyżowania do mostku
i skrzyżowanie dróg leśnych w Markówce, w Maurycowie, na drodze Poleszyn –
Janowice oraz przeprowadzała prace przy peronie w Ksawerowie na ulicy Szkolnej.

P. Arkadiusz Jaksa – dotyczy drogi Dobroń Ldzań – były prowadzone rozmowy
w zakresie utworzenia pasa, który umożliwiałby bezpieczne poruszanie się pieszych
i rowerzystów (odseparowanego od drogi) – czy to jest uwzględnione?
P. J. Nowicka – uwzględnione zostało pobocze bitumiczne 1,5 metrowe
z chorągiewkami.
P. Arkadiusz Jaksa – dotyczy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grota Roweckiego – był
problem z wykonaniem wjazdu na drogi rowerowe i jej przedłużenia do ulicy Nawrockiego.
P. J. Nowicka – zmieniamy projekt organizacji ruchu w tym zakresie. Będzie zjazd ze
ścieżki rowerowej przed ulicą Bugaj w kierunku ulicy Kilińskiego. Prace trwają.
P. Arkadiusz Jaksa – przejścia dla pieszych – ulica Myśliwska i Grota Roweckiego?
Starosta Pabianicki – prace trwają.
Przewodniczący Komisji - wykonanie nakładki w miejscowości Prusinowice.
Mieszkańcy proszą o wymalowanie pasów granicznych wzdłuż rowów w Prusinowicach ze
względu na ich głębokość, proszą także o zdjęcie znaku ograniczającego prędkość do 40km/h.
P. J. Nowicka - znaki ograniczające znajdują się w pobliżu i na wysokości przystanków
autobusowych, znaki pozostaną ze względu na bezpieczeństwo uczestników drogi.
Przewodniczący Komisji – stan drogi w Jerwonicach jest katastrofalny, w chwili
obecnej nie jeździ się po drodze tylko po poboczach - poczynione działania nie spełniają swojej
roli. W związku z tym poprosił, aby to miejsce obejrzeć. Jazda jest niemożliwa żadnym pasem
drogi.
Starosta Pabianicki - stan drogi będzie monitorowany. Bardziej radykalne działania są
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nieracjonalne. Droga będzie priorytetową w przyszłym roku – planuje się jej gruntowny remont
z wymianą podłoża. Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę z jej stanu. W najbliższym czasie
będzie dokonany kolejny zakup asfaltu lanego, celem dokonania napraw cząstkowych.
P. J. Nowicka - wymiana podłoża będzie realizowana na pewnych odcinkach.
Przewodniczący Komisji – chodzi tylko o przejezdność tej drogi.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2016.
Informację przedstawiła p. Anna Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach (załącznik nr 4).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja o stanie mienia Powiatu Pabianickiego
za rok 2016 została przyjęta do wiadomości.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) 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.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/189/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 sierpnia
2016 roku w sprawie współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów w zakresie
zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
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.

d) utworzenia przez Powiat Pabianicki wspólnie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego Stowarzyszenia na rzecz powstania drogi ekspresowej S 14 o nazwie „TAK dla
S14”.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
P. Waldemar Flajszer wyraził zdanie, że działania które zmierzają w kierunku budowy
S14 są chwalebne, jednakże nikt nie powiedział, że droga nie powstanie. W zasadzie to tylko
sprawy przetargowe. Działania rządu nie są działaniami, które nie sprzyjają powstaniu tej drogi.
Starosta Pabianicki - przy podejmowaniu uchwały w sprawie drogi S8 nikt nie
wskazywał na działania polityczne.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił
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do głosowania, w wyniku którego: 6 radnych za, 4 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu
zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy
Lutomiersk”.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki.
Wobec braku głosów w dyskusji 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.
f) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Ekozakątek – pracownia
ekologiczna w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach.”
Projekt uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu – p. Gabriela Wenne –
Błażyńska.
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 pozytywnie zaopiniowany.
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki.
Wobec braku głosów w dyskusji 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. 7
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego
za 2016 rok (bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego wraz z załącznikami, łączny
bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu
Pabianickiego, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków
zysków i strat jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego, łączne zestawienie zmian
funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek organizacyjnych
Powiatu Pabianickiego).
Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu
(załącznik nr 5).
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu, sprawozdanie
zostało pozytywnie zaopiniowane.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2016 rok.
Sprawozdanie omówiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu (załącznik nr 6).
Poinformowała, że na stronie 4 sprawozdania (w wykonaniu, w rozchodach) wystąpiła omyłka
pisarska polegająca na dodatkowej cyfrze 6. Na stronie 80 sprawozdania wykazano rezerwę na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych
w kwocie 5 677 zł, a winna być 5 506 zł. Różnica to kwota 171 zł i jest to także rezerwa na
zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – dotyczy
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zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało
się od głosu, sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane (opinia Komisji dotycząca
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 7).
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/34/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 11
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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