Pabianice, dnia 13 listopada 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/41/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
które odbyło się w dniu 26 października 2017 roku o godz. 8.50
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 jednogłośnie przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
•

•

•

•

•

•

•

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. Jolanta Nowicka:
w dalszym ciągu trwa przebudowa drogi Dobroń – Ldzań z małymi problemami
związanymi z przepustem. Obecnie wykonawca oczekuje na materiał, aby mógł
dokończyć prace. W 70 -75% prace są wykonane. Do wykonania jest jeszcze przepust
oraz zjazdy. Termin ukończenia prac to 20 listopada. Termin uległ przedłużeniu
w związku ze zmianą przepustu.
trwa przebudowa ul. Wschodniej. Na ukończeniu jest kanalizacja deszczowa na odcinku
przebudowywanym od ronda do ul. Bednarskiej. Po wybudowaniu kanalizacji
rozpoczną się roboty brukarskie, które będzie wykonywała firma WŁODAN. Termin
ukończenia prac jest zaplanowany na 14 grudnia.
trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej w Żytowicach, wykonuje je
firma WŁODAN. Termin ukończenia prac to 15 listopada. Kończą się prace brukarskie,
będzie wykonane poszerzenie jezdni do 6 m, położenie dwóch warstw nakładek
i wykonanie poboczy.
trwa remont ul. Krętej w Konstantynowie. Prace wykonuje firma WŁODAN. Termin
ukończenia prac to 14 listopada. Wykonane zostały częściowo roboty ziemne związane
z remontem wpustów kanalizacji deszczowej. Pozostałe roboty są zaplanowane i mają
się rozpocząć po 2 listopada.
ścieżka rowerowa w ul. Grota Roweckiego – firma WŁODAN 26 października
rozpoczyna prace brukarskie. Trwają prace porządkowe i głównie budowa pod ścieżkę
rowerową bitumiczną od ul. N. Gryzla do ul. Nawrockiego. Termin ukończenia do
14 listopada. Zamówione są: wiatka, stojaki, czyli trwałe elementy, które są do
zamontowania łącznie ze stacją.
została ukończona budowa chodnika w Dąbrowie. Termin ukończenia prac był
zaplanowany do 29 października, odbiór nastąpił 24 października. Budowa chodnika
przebiegała sprawnie, podobnie jak budowa chodnika w miejscowości Szydłów
w gminie Lutomiersk, gdzie również chodnik został wybudowany i odebrany.
przebudowa chodnika w ul. Nawrockiego będzie realizowana w porozumieniu
z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Przy okazji przebudowy chodnika, PSM
będzie wykonywała przebudowę miejsc postojowych po stronie wschodniej
ul. Nawrockiego. Roboty będą wykonywane przez firmę WIDROG Wiśniewski z Łodzi
z terminem wykonania chodnika do 22 grudnia (odcinek od ul. Grota Roweckiego do
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ul. Brackiej). Prace rozpoczną się 30 października.
przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Cynkowej w Piątkowisku z przedłużeniem
ul. Wspólnej - wykonawcą jest firma WŁODAN. Ukończenie prac do
15 listopada. Roboty są wytyczone w terenie, rozpoczną się po 2 listopada.
• na ul. Grota Roweckiego rozpoczęły się prace związane z renowacją zieleńcy
i zaplanowanymi nasadzeniami. Strona południowa została przekopana, ziemia
wymieniona, trawa posiana i trwają przygotowania, żeby po tej stronie robić nasadzenia.
Radny A. Jaksa – w którym dokładnie miejscu?
P. J. Nowicka – od Bugaju do ul. Nawrockiego, w zasadzie do ryneczku.
Radny Rafał Kunka – tam, gdzie rosły trawy?
P. J. Nowicka – potwierdziła. Powstaną tam ładne zieleńce, łącznie z nasadzeniem
rabaty, gdzie w trzech rzędach wzdłuż ścieżki rowerowej będą posadzone berberysy tawuła.
Termin ukończenia prac do 30 listopada.
• zaplanowane jest oświetlenie przejść na ul. Grota Roweckiego. Wystąpił problem z PGE,
ale umowa została już podpisana. Projekt jest w uzgodnieniu z PGE i dokonywany jest
wybór wykonawcy. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi prawdopodobnie
w przyszłym tygodniu. Oświetlenie ma zostać zamontowane do połowy listopada.
•

Radny Waldemar Flajszer – jak przebiegają prace w Żytowicach? Na jakim są etapie?
P. J. Nowicka – prace przebiegają zgodnie z prawem.
P. W. Flajszer zapytał o wjazdy na nieruchomości.
P. J. Nowicka – są wykonywane zgodnie z projektem.
P. W. Flajszer – szerokości wjazdów są uzgodnione?
P. J. Nowicka – szerokości wjazdów są takie, jak w projekcie budowlanym. Tam, gdzie
są firmy transportowe, kierowcy wjeżdżają dużymi samochodami, więc tutaj wystąpiły drobne
odstępstwa.
P. R. Kunka zadał pytanie odnośnie ul. Nawrockiego – czy w tym roku albo
w najbliższym czasie będzie budowana ścieżka rowerowa naprzeciwko przychodni (na odcinku
ul. 20 Stycznia i ul. P. Skargi)?
P. J. Nowicka - w tym roku robiony jest remont chodnika do ul. Brackiej. Natomiast
projekt był zrobiony na całość do ul. Warszawskiej. Byłaby to propozycja do projektu na
przyszły rok.
P. R. Kunka – nie w tym roku.
P. J. Nowicka – projekt na ul. Nawrockiego na remont chodnika po jednej i po drugiej
stronie jest na całość do ul. Warszawskiej.
P. A. Jaksa – projektu na ścieżkę rowerową nie ma?
P. J. Nowicka – projekt chodnika obejmuje swym zakresem również budowę ścieżki
rowerowej.
P. A. Jaksa – projekt już jest?
P. J. Nowicka potwierdziła. Teraz wykonywany jest ciąg od ul. Grota Roweckiego do
ul. Brackiej po stronie południowej. Ciąg ścieżki rowerowej jest dalej w kierunku
ul. Warszawskiej.
Radny Paweł Kania stwierdził z przykrością, że lepiej jakby inwestycji drogi DobrońLdzań w tym, roku w ogóle nie było. Zapytał o ul. Leśną, która była uwzględniona w projekcie.
P. J. Nowicka – było zadanie w budżecie, gdzie chodziło o remont ul. Sienkiewicza
łącznie z poszerzeniem ul. Leśnej. Została wykonana część tego zadania, bo na tyle starczyło
pieniędzy. Została położona nakładka na ul. Sienkiewicza w Dobroniu na tym bardzo złym
fragmencie ulicy. Natomiast na poszerzenie nie wystarczyło pieniędzy. Miało to być zrobione
z oszczędności, ale niestety oszczędności nie powstały po kolejnych przetargach, bo jak się
okazywało wykonawcy dyktują wysokie ceny.
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Starosta Pabianicki – to nawet nie kwestia pieniędzy. Pieniądze w pewnym momencie
się pojawiły, natomiast nie pojawił się wykonawca. Nie pojawił się też wykonawca, żeby
wybudować chodnik, który nie będzie zrobiony w Dłutowie na ul. Głównej. Taki jest rynek
wykonawców, takie są problemy. Wykonawcy dyktują wysokie ceny, ale przede wszystkim ich
nie ma.
P. P. Kania potwierdził.
P. J. Nowicka – niestety na taki mały zakres w tym czasie wykonawcy nie ma.
P. P. Kania – to było odrębne zadanie.
P. J. Nowicka – nie ma brygady, która mogłaby to zrobić.
P. P. Kania – mało, która firma teraz opiera się o swoje brygady, każda ogłasza przetarg.
P. J. Nowicka – żadna firma nie podejmuje się też zrobienia chodnika na ul. Głównej
w Dłutowie.
Przewodniczący Komisji – „panie Starosto może należy zwrócić uwagę na tę drogę,
może jakieś rozwiązanie się w końcu znajdzie.”
Starosta – to niewdzięczna praca, bo to jest poszerzenie o pół metra.
P. J. Nowicka – uzupełnienie pomiędzy jezdnią, a krawężnikiem.
Starosta – koszty będą też pewnie nieadekwatne do wartości tych robót. Wykonawcy
nie są zainteresowani ofertą. Trzeba to zrobić na początku przyszłego roku.
P. P. Kania wyraził negatywną opinię na temat rowu i przepustu, który był zrobiony
dużo wcześniej. Oznajmił, że prace są wykonywane nie fachowo.
Radna Wioletta Domańska poprosiła o naprawę nawierzchni na ul. Wolskiej w miejscu,
w którym była poszerzana. Czy naprawę można wykonać w ramach posiadanego budżetu, czy
należy złożyć wniosek?
P. J. Nowicka – naprawa zostanie wykonana, ale dopiero w przyszłym roku.
P. W. Domańska – na chodniku przy ul. Jana Pawła II wokół wszystkich studzienek
pozapadała się kostka.
P. J. Nowicka potwierdziła. Był robiony przegląd i wykonawca ma to usunąć.
Radny Arkadiusz Jaksa – na wniosek mieszkańca Porszewic odnośnie zalewania przy
drodze powiatowej, tworzenia się zastoisk na polach w miejscowości Porszewice mniej więcej
na wysokości firmy WŁODAN, zwrócił się z prośbą o zrobienie przecisku melioracyjnego pod
drogą albo odprowadzenie wody w inny sposób. Mieszkaniec deklarował, że kontaktował się
z panią Naczelnik, ale informacji zwrotnej nie uzyskał.
P. J. Nowicka - odpowiedź została udzielona. Problem jest inny. Woda z naszej drogi
grawitacyjnie spływa w przeciwnym kierunku, gdzie zaczynają się rowy. Po tej stronie nie ma
w ogóle rowów, jest szersze pobocze. Natomiast uksztaltowanie terenu i działki tego
mieszkańca jest takie, że zbiera się woda po opadach deszczu też u niego na działce i to wcale
nie tylko jest woda z drogi. Generalnie jest to obszar, który nie ma pewnie melioracji.
P. A. Jaksa – woda stoi na tym polu, bo odpływ dalszy zagradza droga.
P. J. Nowicka – to gdzie miałaby przepłynąć, bo poza drogą też nie ma rowu ani
po jednej ani po drugiej stronie?
P. A. Jaksa – musiałaby przepłynąć po drugiej stronie, są tam chyba rowy.
P. J. Nowicka – nie ma rowów, ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Przewodniczący Komisji – może mieszkańcowi chodzi o kwestie melioracji samej
w sobie w gruntach rolnych, wtedy musiałby się zgłosić do Gminy.
P. A. Jaksa zaprzeczył. Jeżeli droga nie ma rowu, to takie rowy powinny być wykopane,
bo inaczej grunty są podtopione. Droga poprzez system podbudów stanowi barierę
architektoniczną, nie tylko na poziomie terenu, ale również pod.
Przewodniczący Komisji – problem jest taki, że nie można odwadniać działek
prywatnych albowiem rów służy do odwodnienia drogi.
P. J. Nowicka – jeżeli zostanie wybudowany rów, to powinien służyć odwodnieniu tylko
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tej drogi, a nie działki.
P. A. Jaksa - to naturalne, że do rowów przy drodze dostaje się woda nie tylko z drogi,
ale również z terenów sąsiednich.
P. J. Nowicka – ale nie powinna.
P. A. Jaksa nie zgodził się z powyższą wypowiedzią. „Proszę mi pokazać rowy ulic,
które są wyizolowane hydraulicznie od terenów przyległych pól, taki odcinek i taką inwestycję,
gdzie zrobiono rów i od strony pól założono membrany.”
P. J. Nowicka – na pewno zarządcy dróg, którzy mają większe budżety na taką rzecz
sobie pozwalają.
P. A. Jaksa – „mówi pani o innej rzeczy, że do rowu nie wolno odprowadzić sączki,
która by odsączała, a nie o tym, że po prostu naturalnie, grawitacyjnie i filtracyjnie do rowu
dostaje się woda z przyległego terenu.” Nie można zameliorować swojej działki i wypuścić do
rowu.
Przewodniczący Komisji – „może jakieś rozwiązanie wspólnie udałoby się znaleźć?”
P. J. Nowicka – „wspólne to jest raczej działanie, bo to nie tylko wybudowanie przez
nas rowu, który odwodniłby działkę tego mieszkańca.”
Przewodniczący Komisji – „może jednak pani Naczelnik jakieś rozwiązanie udałoby
się znaleźć.”
P. J. Nowicka – w dalszej części drogi są rowy, więc to kwestia zaplanowania budżetu.
P. P. Kania zwrócił się z prośbą do pani Naczelnik o przekazywanie informacji
o terminie realizacji poszczególnych inwestycji.
Przewodniczący Komisji podziękował Zarządowi i Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów
za wykonanie chodnika w Szydłowie. Oznajmił, że współpraca gminy Lutomiersk
ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach układa się dobrze i wyraził nadzieję, że będzie
przebiegała tak dalej.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa z działalności Inspektora na obszarze powiatu.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż materiał został przekazany w wersji
elektronicznej, zapytał czy są uwagi do ww. materiału (załącznik nr 3).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa z działalności Inspektora na obszarze powiatu została przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 roku.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż materiał był już omawiany przez panią
Skarbnik, zapytał czy są pytania do przedłożonego materiału (załącznik nr 4).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze
2017 roku została przyjęta do wiadomości.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego
za I półrocze 2017 roku.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż informacja była już omawiana przez
panią Skarbnik, zapytał czy są pytania do przedłożonego materiału (załącznik nr 5).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za I półrocze 2017 roku została przyjęta do wiadomości.
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Ad. 7
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: 11 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 uwag Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pabianice ze środków przeznaczonych
na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup
doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego celem
wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk.”
Projekt uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu – p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji poinformował, że po ostatnich „klęskowych” zdarzeniach, które
wystąpiły na terenie powiatu straż pożarna, która jest w gminie Lutomiersk niosła pomoc
ludziom w innych gminach na terenie powiatu.
Starosta Pabianicki – straż pożarna od dawna jest w posiadaniu nowego samochodu
ratowniczo - gaśniczego?
Przewodniczący Komisji – jeszcze go nie ma, ale niedługo znajdzie się w jego posiadaniu.
Podziękował za podejmowanie uchwał, które służą wszystkim mieszkańcom.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) Nr 5/39/17 z dnia 27 września 2017 roku.
Wobec braku uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, protokół został przyjęty.
b) Nr 5/40/17 z dnia 6 października 2017 roku.
Wobec braku uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, protokół został przyjęty.
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Ad. 9
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 10
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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