Pabianice, dnia 31 maja 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/36/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 14.30
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 – 10 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
•

•
•

Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura:
została podjęta decyzja o wystąpieniu do PUP o 3 dodatkowych pracowników w ramach
robót publicznych oraz o zakup dodatkowych kos. Planowane jest też przesunięcie na
Zarządzie części środków, by wynająć firmę zewnętrzną, która zajmie się wykaszaniem
traw.
w Dobronia został położony chodnik po lewej i prawej stronie drogi, poszerzana jest
droga do Mogilna. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
rozstrzygane są przetargi na dokumentację, na wykonanie m.in. jesteśmy na końcowym
etapie wyboru wykonawcy na ul. Wschodnią w Ksawerowie. Oferta jest znacznie niższa
niż kosztorys ofertowy, także będą dodatkowe środki.

Radny Waldemar Flajszer zapytał czy na drodze w Żytowicach jest „zastój”?
Starosta Pabianicki odpowiedział, że zastoju nie ma, prace będą przeprowadzone zgodnie z
harmonogramem.
Radny W. Flajszer – na jakim etapie są teraz prace na drodze w Żytowicach?
Starosta Pabianicki – jest ogłoszony przetarg. 12 lipca nastąpi otwarcie ofert. Został
wyłoniony inspektor nadzoru.
Radny W. Flajszer zapytał, czy prace będą wykonane na odcinku 2 km?
Starosta Pabianicki – na odcinku około 2 km położony zostanie chodnik, nawierzchnia.
Nie ma zagrożenia dla tej inwestycji.
Radny Rafał Kunka poinformował o zagrożeniu na ul. Szkolnej w Ksawerowie, na
odcinku od ul. Wschodniej do ul. Rypłutowickiej. W pobliżu ścieżki rowerowej, niedaleko
za ul. Wschodnią stoi słup elektryczny, ale większe zagrożenie stanowi znajdujący się tam
pociągnik stalowy.
Starosta Pabianicki poinformował, że wspólnie z Wójtem wystosował pismo do PGE,
ale nie zostało potraktowane zbyt poważnie.
Radny R. Kunka – zaproponował zgłoszenie sprawy do nadzoru budowlanego.
Starosta Pabianicki – oznajmił, że p. M. Wróbel – Przewodnicząca Rady Gminy
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w Ksawerowie zbierała podpisy dla poparcia tego pisma, jednak lista nie została jeszcze
dostarczona.
Radny W. Flajszer zapytał, czy wiadomo coś na temat masztów telefonii komórkowej
w Piątkowisku?
Wicestarosta p. Robert Jakubowski poinformował, że temat masztów był już wcześniej
poruszany.
Radny W. Flajszer zasugerował, że na powrót masztów mogą mieć wpływ dobrzy
prawnicy telefonii komórkowej.
Wicestarosta zaprzeczył i poinformował, że warunki lokalizacji zostały nieznacznie
zmienione, tj. przesunięte o kilkanaście metrów. Nie ma informacji, czy wniosek w
powyższej sprawie został złożony.
Starosta Pabianicki - został złożony nowy zmieniony wniosek.
Radny Arkadiusz Jaksa zapytał, czy kosmetyczne przesunięcie służy jedynie założeniu
nowej sprawy?
Wicestarosta – działania w tej sprawie mają być podjęte. Szczegóły sprawy są nieznane.
Radna Wioletta Domańska – złożyła podziękowania Panu Staroście od Sołtysów i
mieszkańców Woli Zaradzyńskiej za pobocze na ul. Południowej.
Radny Piotr Ambroziak zapytał, kiedy będzie rozpoczęta budowa chodnika w gminie
Dłutów?
Starosta Pabianicki – dokumentacja jest gotowa. Przypuszczalny termin rozpoczęcia
budowy to okolice sierpnia, dokładna informacja zostanie przekazana.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2022,
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był już omawiany na
poprzednich komisjach.
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.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok,
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był już omawiany na
poprzednich komisjach.
W związku z brakiem uwag 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) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Wicestarosta – p. Robert Jakubowski –
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) zmiany załącznika 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020.
Projekt uchwały przedstawił Wicestarosta – p. R. Jakubowski – poinformował o zmianie
załącznika, prawidłowy załącznik został przedłożony Członkom Komisji.
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
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uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/35/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
przystąpił
do
głosowania,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Radny W. Flajszer zapytał, czy ul. Torowa jest ulicą powiatową, czy miejską.
Starosta Pabianicki odpowiedział, ul. Torowa jest ulicą miejską.
P. W. Flajszer poinformował, że mieszkańcy są oburzeni tamtejszym przejazdem
kolejowym.
Starosta Pabianicki powtórzył, że jest to ulica miejska.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że Pan Starosta nie wystąpi w tej sprawie.
P. W. Flajszer poinformował, że to najgorszy przejazd kolejowy przez Pabianice.
Starosta Pabianicki zgodził się z powyższą wypowiedzią. Oznajmił, że zostały
wykonane prace na ul. Lutomierskiej i ul. Wspólnej.
P. R. Kunka – powstaje dokumentacja w tej sprawie, są już pewne uzgodnienia.
Skarbnik Powiatu p. Elżbieta Piekielniak poinformowała o korekcie złożonej przez ZS
Nr 2, dotyczącej wyniku budżetu za 2016 rok w związku z projektem „Europejskie Praktyki” ,
gdzie wykazano w sprawozdawczości budżetowej 22 grosze mniej niż faktycznie powinno być.
Wobec tego klasyfikacja z końcówką „0” przenosi się do klasyfikacji projektowej.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Krzysztof Pacholak

Protokołowała: Anna Marczak

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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