Pabianice, dnia 17 października 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/39/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 27 września 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: 9 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:
prowadzone są roboty na zadaniu „Przebudowa drogi w Żytowicach.” Prace dobiegają
końca, musi być jeszcze podpięta kolizja telekomunikacyjna. Wykonywane są roboty
brukarskie oraz poszerzenie drogi – zaawansowanie prac to około 60%. Zakończenie
robót jest planowane na 15 listopada.
trwa przebudowa drogi Dobroń – Ldzań. W związku ze zmianą projektu będzie
zmieniana umowa z wykonawcą. Zmieniony został przekrój przepustu pod drogą,
w związku z tym zakres i wartość robót ulegną zmianie.
trwają prace przy przebudowie drogi ul. Wschodnia w Ksawerowie. Prace
telekomunikacyjne na całym odcinku ul. Wschodniej, czyli od ronda do ul. Wolskiej
zostały zakończone i zgłoszone do odbioru, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Rozpoczęły się i trwają roboty drogowe, aktualnie budowana jest kanalizacja
deszczowa na odcinku 440 m - od ronda do ul. Bednarskiej.
trwa budowa chodnika w Szydłowie w gminie Lutomiersk oraz chodnika na Dąbrowie
w gminie Dłutów. Prace dość szybko postępują.
został przekazany plac budowy pod remont ul. Krętej w Konstantynowie Łódzkim
łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Niesięcin. Prace będą wykonywane przez firmę
WŁODAN.
przekazano plac pod budowę ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego. Prace będzie
wykonywała firma WŁODAN, potrwają do 14 listopada.
trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie postępowania „Przebudowa chodnika
w ul. Nawrockiego.” Na sesji zostaną zwiększone środki, ponieważ ogłaszane przetargi
powodują, że ceny są wyższe niż mogły być wcześniej.
planowana jest przebudowa skrzyżowania z drogą ul. Wspólnej, przedłużeniem
ul. Wspólnej z ul. Cynkową w Piątkowisku w gminie Pabianice. Trzeba zwiększyć
środki, gdyż oferty przewyższyły środki, które były zabezpieczone. Na budowę
chodnika w ul. Głównej nie było żadnej oferty.
prowadzone są prace projektowe związane z przebudową dróg w Rydzynach, w Ldzaniu,
na Markówce i związane z budową chodnika w ul. Niesięcin w Konstantynowie
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Łódzkim.
Radny Andrzej Kurzawski zapytał o znaki interaktywne, które miały być zainstalowane
w Dobroniu Dużym i Mogilnie Dużym?
P. J. Nowicka – nie wiadomo, czy w tej chwili wystarczy pieniędzy.
Radny Rafał Kunka – jeśli na sesji zostaną zwiększone środki na ul. Nawrockiego, kiedy
jest szansa na realizację zadania?
P. J. Nowicka – jeżeli zostaną zwiększone środki, umowa prawdopodobnie będzie
podpisana w przyszłym tygodniu. Prace rozpoczęłyby się w przeciągu dwóch tygodni.
Radny Arkadiusz Jaksa zapytał o termin 14 listopada dotyczący ukończenia prac na
ul. Grota Roweckiego. Czy zostanie zamknięta całość inwestycji łącznie z brakującym
odcinkiem drogi rowerowej?
P. J. Nowicka – głównie jest to budowa ścieżki rowerowej od ul. N. Gryzla do
ul. Nawrockiego i zjazdów do ul. Bugaj.
P. A. Jaksa oznajmił, że uzyskał odpowiedź na wcześniejszą interpelację, zawierającą
informację, że będzie przebudowany chodnik na ul. Nawrockiego od ul. Grota Roweckiego do
ul. Brackiej. Czy ma to wynikać z poprawki?
P. J. Nowicka potwierdziła.
P. A. Jaksa – dalsza część zostanie zaproponowana Zarządowi Powiatu podczas prac
nad budżetem na 2018 rok. Poprosił o rozwinięcie pojęcia „dalsza część chodnika?”
P. J. Nowicka – w tej chwili od ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej. Przetarg będzie
rozstrzygnięty.
P. A. Jaksa – tylko chodnik?
P. J. Nowicka – chodnik ze ścieżką rowerową. Po jednej stronie ulicy jest remontowany
chodnik, a po drugiej stronie będzie chodnik ze ścieżką rowerową. Dalej kolejne etapy,
prawdopodobnie od ul. Brackiej do ul. 20 Stycznia.
P. A Jaksa – zakładając, że środki na przebudowę ul. Cynkowej w Piątkowisku zostaną
przesunięte, kiedy rozpocznie się realizacja zadania? Z wcześniejszej informacji było wiadomo,
że będzie to sierpień/wrzesień, a inwestycji nie ma.
P. J. Nowicka potwierdziła. Zależy, czy będą środki.
P. A. Jaksa – zakładając, że Rada przesunie środki, czy w przyszłym tygodniu zostałaby
podpisana umowa?
P. J. Nowicka potwierdziła. Komisja Przetargowa bada, czy trzeba uzupełnić jeszcze
jakieś dokumenty.
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest wiele zgłoszeń z terenu gminy
Lutomiersk i zostaną złożone na piśmie. Pierwsze z nich dotyczy wycięcia drzewa na zjeździe
z drogi powiatowej Puczniew – Leonów, które zagraża bezpieczeństwu. Na drodze został
położony asfalt i wszyscy zaczynają tam jeździć. Na moście w kierunku Puczniew Mały
powstał próg zwalniający. Poprosił o zniwelowanie uskoku na tym moście.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2030.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
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.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu.
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Radny Arkadiusz Jaksa – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów mówiła o konieczności
przesunięcia środków na przebudowę ul. Cynkowej. Czy jest to zawarte w zmianach budżetu?
Skarbnik Powiatu – tu są wnioski, które zostały złożone.
P. A. Jaksa oznajmił, że wcześniejszy przekaz się nie zgadza.
Skarbnik Powiatu – ul. Cynkowa - jest to remont, czy inwestycja?
P. A. Jaksa – jest to zadanie realizowane wspólnie z gminą Pabianice
i dofinansowywane z zewnątrz. Miał być wykonany pierwszy fragment, pani Naczelnik
mówiła o konieczności przesunięcia środków na przebudowę ul. Cynkowej.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że to wyjaśni.
Wicestarosta Pabianicki – czy p. J. Nowicka powiedziała, że wniosek został złożony?
Radny Rafał Kunka – p. Naczelnik powiedziała, że jeżeli zostaną przyznane zwiększone
środki, będzie rozstrzygnięty przetarg.
P. A. Jaksa – jeśli zadanie nie zostanie wykonane, gmina straci dofinansowanie.
Wniosek był „zapunktowany” za współpracę.
Skarbnik Powiatu – sesja Rady Gminy odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym
tygodniu. Jeśli Gmina podejmie uchwałę, zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Jeszcze nie
ma wniosku.
Przewodniczący Komisji – trzeba poczekać na decyzję Gminy, taka jest kolejność.
Radny Waldemar Flajszer – której gminy?
Przewodniczący Komisji – w Pabianicach.
P. W. Flajszer poinformował, że sesja odbędzie się w piątek.
P. A. Jaksa – decyzja nie jest uzależniona od decyzji Gminy.
Skarbnik Powiatu – przygotowując projekt uchwał takiego wniosku nie było.
Przewodniczący Komisji – czy osobą koordynująca zadanie jest Powiat?
P. A. Jaksa – inwestycja w przeważającej mierze należy do Gminy, natomiast jest
podzielona na części. Wiadomo ile środków trzeba przesunąć i nie trzeba czekać na decyzję
Gminy. Zakładając, że Gmina nie podjęła uchwały, nie ma środków na przetargi. Zanegował
konieczność zwoływania sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Komisji – zawsze chyba tak było, że trzeba było poczekać na decyzję.
Uchwała trafia najpierw do Powiatu i dopiero wtedy można nad nią pracować, inaczej nie
byłoby wiadomo, jakie są środki.
Wicestarosta Pabianicki – odpowiedź na pytanie radnego A. Jaksy zostanie udzielona
w późniejszym terminie.
W związku z brakiem dalszych 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 pozytywnie zaopiniowany.
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi
obowiązujących w 2018 roku.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – p. Jan
Chojecki.
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.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/38/17 z dnia 30 sierpnia 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.
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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
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