Pabianice, dnia 12 września 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/38/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 30 sierpnia 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: 7 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:
w miesiącu sierpniu trwają roboty przy przebudowie drogi Dobroń – Ldzań.
Zmieniane jest pozwolenie na przebudowę ww. drogi w zakresie zmiany przepustów
pod drogą - przepust jest zwiększany prawie do takich wymiarów, jak przed
projektowaniem. Roboty są w znacznym stopniu zaawansowane.
zakończono zadanie „remont drogi Dziektarzew - Lutomiersk”. Odbiór odbył się 18
sierpnia. Było to zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego.
trwa przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie. Prace Telekomunikacyjne są na
ukończeniu - zostało jeszcze około 60 m – przełożenie kabla w kierunku ul. Wolskiej.
W trakcie przebudowy prace prowadziła też firma TOYA, one również są na ukończeniu.
Roboty teletechniczne niedługo się zakończą i rozpoczną się roboty drogowe.
Podpisano umowę na ich wykonanie z firmą WŁODAN, przekazano teren. W
przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy kanalizacji, będzie przebudowywany
odcinek na długości 440 m, tj. od ronda do ul. Bednarskiej. Za skrzyżowaniem z ul.
Bednarską jest przewidywany koniec robót za ten rok. Do 15 września będzie składany
wniosek na dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej” na kolejny odcinek o długości 580 m do realizacji w przyszłym roku.
trwa przebudowa drogi w miejscowości Żytowice, która jest w 50% dofinansowywana
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Prace są
prowadzone przez firmę WŁODAN. Na ukończeniu są prace związane z usuwaniem
kolizji teletechnicznych, trwają prace brukarskie i związane z poszerzeniem drogi.
zakończył się remont chodnika na ul. Wspólnej – 160 m. Do odbioru został zgłoszony
chodnik na ul. 20 Stycznia – 120 m. Prace wykonywała firma Szadek.
odbywają się przetargi na remont ul. Krętej w Konstantynowie Łódzkim, budowę
ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego – wnioskowano o zwiększenie środków, bo
niestety oferta przy drugim przetargu, który był ogłoszony również jest wyższa niż
środki, które były na nie przeznaczone. Zakończył się przetarg na budowę chodnika
w miejscowości Dąbrowa w gminie Dłutów. Zostanie przekazany teren, prace będzie
wykonywała firma Pan Śliwiński z Małecza. W trakcie jest przetarg na budowę
chodnika w Szydłowie, (też zabrakło pieniędzy). Przy współpracy z gminą Lutomiersk
może nastąpić zwiększenie o 50%.
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przekazano do Komisji Przetargowej dokumenty do ogłoszenia przetargu na
przebudowę ul. Nawrockiego w Pabianicach. Są to prace łączone z Pabianicką
Spółdzielnią Mieszkaniową, która w tym samym czasie przy robotach po wschodniej
stronie będzie też przebudowywać teren pod miejsca postojowe. Powiat zawarł
porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, prace odbywały się przez tego samego
wykonawcę i w tym samym czasie.
przekazano dokumenty do ogłoszenia przetargu na przebudowę skrzyżowania od granic
gminy Pabianice do skrzyżowania z ul. Cynkową w Piątkowisku i na budowę chodnika
w ul. Głównej w Dłutowie – od ul. Wysokiej w kierunku przedszkola na ul. Głównej.
został wykonany chodnik o długości około 160 m przez gminę Lutomiersk
w miejscowości Wrząca, tj. kontynuacja z poprzednich lat. Pomoc rzeczowa została
udzielona przez gminę Lutomiersk.
opracowywany jest projekt na oświetlenie przejść na ul. Grota Roweckiego.
opracowywane są dokumentacje na przebudowę dróg w Rydzynach, Ldzaniu
i Markówce oraz budowę chodnika w Konstantynowie Łódzkim.
w dniu dzisiejszym zostały zamontowane progi na ul. Myśliwskiej i naprzeciwko
supermarketu Intermarche. Pracownicy przygotowują się do wymalowania przejścia dla
pieszych. Trzeba obniżyć krawężnik i ułożyć parę płyt, żeby przejście można było
zrobić. Progi zostały też zamontowane przed szkołą na ul. Sienkiewicza w Dobroniu,
żeby zwiększyć bezpieczeństwo.
grupa interwencyjna w miesiącu sierpniu przede wszystkim uzupełniała ubytki asfaltem
lanym. Wszystkie drogi są na tą chwilę zabezpieczone. Oprócz tego, pracownicy
zajmowali się koszeniem trawy i usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce.

Radny W. Flajszer poinformował, że droga w miejscowości Jerwonice jest
w katastrofalnym stanie. Czy działania na tej drodze zostaną podjęte?
P. J. Nowicka – przez cały rok droga była doraźnie łatana. Natomiast jest wola, żeby
w przyszłym roku złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „dojazdu do pól”.
Radny W. Flajszer – czy będzie się to odbywało w kooperacji z Gminą Lutomiersk?
P. J. Nowicka – jest to kilometrowy odcinek, który kosztuje około 1 300 000 zł.
Radny R. Kunka – „czy na ul. Nawrockiego jest wybrany wykonawca?” Jeśli tak, kiedy
rozpoczną się prace?
P. J. Nowicka – na ul. Nawrockiego nie został jeszcze wybrany wykonawca. Dopiero
będzie ogłoszony przetarg.
Starosta – odbędzie się jutro.
Radna W. Domańska zapytała o ul Wschodnią. Mieszkańcy Woli Żytowskiej, gdzie trwa
przebudowa drogi zgłosili, że rzeczywiście budowa jest w Żytowicach, ale w Woli Żytowskiej
został kilkudziesięciometrowy fragment gęstej zabudowy, która nie będzie miała chodnika.
Znajduje się tam sklep, kilkanaście domów. Mieszkańcy pytają, czy skoro teraz to nie zostało
uwzględnione, czy w ogóle kiedykolwiek będą mieli szansę na chodnik?
Starosta Pabianicki potwierdził.
Radna W. Domańska – być może przy tych pracach będzie jakaś szansa?
P. J. Nowicka – w tej chwili zakres prac jest w miejscowości Żytowice.
Radny Andrzej Kurzawski – kiedy jest planowane zakończenie prac na drodze
Dobroń – Mogilno?
P. J. Nowicka - termin wynika z umowy. Jest to 6 października.
Radny Arkadiusz Jaksa zapytał o budżet. Przesuwano oszczędności z budowy chodnika
wzdłuż ul. Wspólnej, od ul. Torowej do ul. Łąkowej. Natomiast tam chodnik jest bardzo ładny.
Dalej jest chodnik przez Piątkowisko też z kostki i zostaje odcinek około 30 m tradycyjnych
płyt chodnikowych w stanie jeszcze nie tak złym, ale wyraźnie odstającym od reszty.

2z4

P. J. Nowicka – to kwestie kosmetyczne.
Radny A. Jaksa zapytał, czy jest zasadne zdejmowanie tej oszczędności? Czy nie lepiej
dokończyć tą inwestycję, żeby chodnik wyglądał dobrze? Wyłożona jest ładna kostka i zostaje
dosłownie 30 m odstających od całości płyt chodnikowych.
P. J. Nowicka –przesuwana kwota nie była duża, jest przesuwana na Dobroń.
Starosta Pabianicki – jest to zasadne, bo byłby taki ciąg.
Radny A. Jaksa - byłoby jednorodnie, ładnie.
Starosta Pabianicki – jeżeli pojawią się środki, można o tym pomyśleć.
Na chwilę obecną cały czas są niedobory w dochodach, a potrzeb jest wiele.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2017 r.
Informację omówił Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski (załącznik
nr 3).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja dotycząca obrotu nieruchomościami
powiatowymi za I półrocze 2017 roku została przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2030.
Projekt uchwały omówiła 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 przedstawiła Skarbnik Powiatu.
P. Florian Wlaźlak – czy kwota 7 910 zł w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska dla II Liceum Ogólnokształcącego jest związana z uporządkowaniem terenu
i posadzeniem dębu katyńskiego?
P. Irena Grenda zaprzeczyła.
Starosta Pabianicki – to głównie nasadzenia wzdłuż płotu od strony boiska, parku.
Radny Arkadiusz Jaksa zapytał o ”rozwiązane” rezerwy w dziale Oświata – 12 289 zł
na płace w Konstantynowie i 7 300 zł na wynagrodzenie odrębne dla Dyrektora i głównej
księgowej za przygotowanie sprawozdań budżetowego i finansowego, z czego te kwoty
wynikają?
P. Gabriela Wenne – Błażyńska – jedna kwota dotyczy zapłaty za umowę – zlecenie za
zarchiwizowanie dokumentów oraz całości materiałów, ponieważ inaczej przebiega proces
archiwizacji przy likwidacji szkoły, a inaczej przy łączeniu lub przenoszeniu szkoły lub
placówki oświatowej.
Radny A. Jaksa – kto dokonywał archiwizacji?
P. G. Wenne – Błażyńska – osoba z zewnątrz, która jest archiwistą. Natomiast druga
kwota - 7 000 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, dla
p. Kazimiery Trzepizur, która do 31 sierpnia jest dyrektorem. Dla księgowej, ponieważ one
będą likwidatorami, ponieważ nie można zakończyć działalności z dniem 31 sierpnia, bo
jeszcze będą wpływać różne faktury. Należy sporządzić bilans. Umowy te zawarte są jeszcze
do 15 października, taki jest okres likwidacji szkoły i końcowych sprawozdań.
P. A Jaksa zapytał , czy jest to zlecenie po ustaniu stosunku pracy?
P. G. Wenne – Błażyńska potwierdziła.
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W związku z brakiem dalszych 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) wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości.
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) przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zabezpieczenia środków
na realizację zadania, które zostanie zgłoszone w jego ramach.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Krzysztof Habura.
Radna Wioletta Domańska – dość enigmatycznie brzmią napisy od 0 do 440 m
i do 1 020 km, czy to znaczy, że jest to do końca ul. Wschodniej?
Starosta Pabianicki zaprzeczył. „440” – to jest to, co jestrobione w tej chwili. Od 440,
czyli 580 m – to drugi etap, na który będzie składany wniosek.
P. W. Domańska – czyli znowu kawałek?
Starosta Pabianicki potwierdził. Później 1 500 m jest razem.
P. W. Domańska – czyli jeszcze 500?
Starosta Pabianicki – tak, jeszcze 500 m na następny rok.
W związku z brakiem dalszych 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. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/37/17 z dnia 27 czerwca 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. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 8
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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