Pabianice, dnia 27 czerwca 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/37/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 14.30
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - p. Krzysztof Pacholak (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia
(załącznik nr 2), który został przyjęty w wyniku głosowania: 8 radnych za, nikt nie był
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
•

•
•

•

•
•

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. Jolanta Nowicka:
trwają roboty na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej Dobroń – Ldzań”,
zaawansowanie prac na tą chwilę to 60%. Został wykonany chodnik po jednej i po
drugiej stronie wraz za zjazdami, poszerzenie do Mogilna Dużego łącznie z położeniem
warstwy wyrównawczej na całej szerokości drogi. Następnie będą wykonywane
przepusty pod drogą, wymiana, konserwacja rowów, utwardzenie poboczy,
wprowadzenie organizacji ruchu.
został przekazany plac budowy na przebudowę drogi w Żytowicach. Prace rozpoczną
się po 19 lipca i zakończą do 15 listopada.
przekazano plac budowy związany z przebudową ul. Wschodniej w Ksawerowie pod
usunięcie kolizji telekomunikacyjnej. Będzie przebudowywana telekomunikacja
Orange i T-Mobile na całym odcinku ulicy Wschodniej na całych 1 500 m drogi.
Z oszczędności, które powstały po przetargu na usunięcie kolizji skompletowano środki,
przekazano materiały do Komisji Przetargowej na ogłoszenie przetargu na roboty
drogowe. Roboty drogowe będą obejmowały odcinek od ronda do ul. Bednarskiej, czyli
odcinek około 440 m drogi ze ścieżką, z chodnikiem i przebudową całej konstrukcji
jezdni. Na tyle wystarczy funduszy.
przekazano do Komisji Przetargowej materiały i ogłoszono przetarg na wykonanie
remontu na drodze Dziektarzew – Lutomiersk, obejmujący 1 100 m drogi. Ma być
położona nakładka, tj. zadanie dofinansowywane z Urzędu Marszałkowskiego
z programu: ”Wyłączenie gruntów z dojazdu do pól”. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma „Wiśniewska” z Łodzi. Nie ma jeszcze wskazanego terminu
podpisania umowy.
ogłoszono przetarg na remont ul. Krętej i skrzyżowania ul. Krętej/Niesięcin
w Konstantynowie Łódzkim. Termin składania ofert mija 7 lipca.
w czerwcu tuż przed Dniem Dobronia zrealizowano zadanie pod nazwą: „Poszerzenie
ul. Leśnej i naprawa nawierzchni w ul. Sienkiewicza w Dobroniu”. Naprawiono
nawierzchnię ul. Sienkiewicza w Dobroniu na odcinku 130 m. Wykonawcą prac była
firma WŁODAN.
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•

•
•
•

trwają prace nad dokumentacjami projektowymi, mamy dokumentacje projektowe na
przebudowę dróg w Rydzynach, na drogę w Markówce Dobroń- Markówka, na drogę
w Ldzaniu, budowę chodnika ul. Główna w Dłutowie i odebrano dokumentację na
przebudowę chodnika w ul. Nawrockiego. Trwają przygotowania do przekazania
dokumentacji do Komisji Przetargowej w celu ogłoszenia przetargu.
wykonano naprawy dróg powiatowych asfaltem lanym - ul. Wschodnia, Ślądkowice,
Róża, Pawlikowice, część południowa.
został wyznaczony remont cząstkowy w mieście Pabianice. Prawdopodobnie ubytki
zostaną uzupełnione w przyszłym tygodniu.
grupa interwencyjna zajmowała i nadal zajmuje się wykaszaniem traw i malowaniem.

Radny Rafał Kunka wrócił do tematu drutu na ścieżce rowerowej na ul. Szkolnej - co
udało się w tym zakresie zrobić?
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów J. Nowicka – drut został owinięty, wystosowano
kolejne pismo do PGE.
Radny Rafał Kunka zaproponował, aby uruchomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.
Radny Waldemar Flajszer zapytał o przejazd kolejowy na ul. Wspólnej. Czy Starostwo
podjęło działania wobec dyrekcji PKP?
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów p. J. Nowicka – pismo do dyrekcji PKP zostanie
wysłane. Opracowywane są projekty na remont przejazdów kolejowych.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2023,
Projekt uchwały omówiła wraz z autopoprawką Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
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.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok,
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem 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 pozytywnie zaopiniowany.
c) powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
Projekt uchwały omówił Wicestarosta – p. Robert Jakubowski.
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.
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup
sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk”.
Projekt uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. I. Grenda.
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.
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e) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Budowa krytej pływalni
wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”.
Projekt uchwały omówił Wicestarosta 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. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/36/17 z dnia 31 maja 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. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
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

3z3

