Pabianice, dnia 26 stycznia 2018 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/42/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9.00
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:
Trwa przebudowa drogi Dobroń – Ldzań. Pojawiły się kłopoty z wykonawcą, który
wstrzymał prace, jednakże zaczyna je już kontynuować. Termin jest do 5 grudnia.
Ul. Wschodnia w Ksawerowie – została wykonana kanalizacja deszczowa. Wykonawca
wystąpił o przedłużenie terminu, ze względu na to, że było dużo opadów, teren jest
bardzo podmokły. Kanalizacja została wybudowana, do rowów spływa woda
z przyległych działek. Pogoda nie sprzyjała temu, aby ta wodę teraz odprowadzić. Prace
będą kontynuowane. Podobna sytuacja z nieprzepuszczalnością gruntu miała miejsce
przy ul. Nowotki i Jana Pawła II.
Kończą się prace w Żytowicach, będą trwały do 30 listopada. W przyszłym tygodniu
nastąpi odbiór prac.
Remont ul. Krętej w Konstantynowie Łódzkim wraz ze skrzyżowaniem Kręta –
Niesięcin został ukończony, prace zostały zgłoszone do odbioru.
Ścieżka rowerowa w ul. Grota Roweckiego praktycznie jest skończona, pozostało
ustawienie wiaty – stacji naprawczej, oznakowanie i malowanie.
Przebudowa ul. Nawrockiego w Pabianicach - strona zachodnia została wykonana,
pozostały prace porządkowe. Po stronie wschodniej zaczęły się rozbiórki. Tam jest
poszerzenie pod miejsca postojowe i chodnik do remontu. Prace będą trwały do
22 grudnia.
Przedłużenie ul. Wspólnej w Piątkowisku z ul. Cynkową do skrzyżowania – prace są
częściowo ukończone.
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Grota Roweckiego – zostało zamontowane
6 słupów, 4 na skrzyżowaniu z ul. Narcyza Gryzla, 2 przy przejściu w okolicach
Biedronki. Lampy przy ul. Narcyza Gryzla świecą się, natomiast te przy Biedronce nie
działają, ponieważ w trakcie przecisku został uszkodzony kabel pod ul. Narcyza Gryzla.
Zostały zakończone i odebrane prace związane z nasadzeniami w ul. Grota Roweckiego.
Zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który zamontuje
znaki aktywne B-20 na skrzyżowaniu w Dobroniu Dużym i Mogilnie Dużym. Termin
na wykonanie upływa 22 grudnia.
Przejście dla pieszych w Piątkowisku - został obniżony krawężnik i została wykonana
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platforma dla pieszych. Przejście dla pieszych będzie wymalowane i oznakowane, jeżeli
pozwolą na to warunki pogodowe.
Grupa interwencyjna Wydziału Dróg i Mostów wykonywała naprawę drogi asfaltem
lanym w gm. Lutomiersk, gm. Pabianice i gm. Dłutów.
Została wykonana doraźna naprawa dróg w Czyżeminie.
Na bieżąco sprzątane są liście z chodników.

Radny Paweł Kania nawiązał do informacji dot. przebudowy dróg w poszczególnych
gminach. Których dróg dotyczy wspomniane 5 kilometrów na terenie gm. Dobroń? Kiedy był
określony pierwszy termin realizacji przebudowy drogi Dobroń – Ldzań? Radny zwrócił uwagę,
że należy ustalać harmonogram „skąd zaczynamy, gdzie jest największe natężenie ruchu, gdzie
kończymy”.
Radny Arkadiusz Jaksa odniósł się do odpowiedzi na interpelację dot. sygnalizacji
świetlnej – dlaczego nie ma możliwości przeregulowania cykli na skrzyżowaniu ulic Grota
Roweckiego i Nawrockiego.
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. Jolanta Nowicka – znajdują się tam stare
sterowniki, należałoby je wymienić, przebudować to oświetlenie. Odbyły się rozmowy z osobą,
która przeprowadza konserwację i na tych sterownikach nie ma możliwości regulacji.
Radny Paweł Kania nawiązał do problemu zalewania posesji na ul. Leśnej w Dobroniu.
Jeden z mieszkańców we własnym zakresie poczynił działania, aby woda z rowu nie zalewała
jego posesji. Radny wyraził zdanie nt. nadzoru w terenie. „Mam uwagi co do fachowości”.
Starosta Pabianicki – „Na bieżąco kontrolujemy sytuację i tych wyjazdów jest bardzo
dużo”. Wyraził opinię, że kompetencje i przygotowanie merytoryczne Naczelnika Wydziału
Dróg i Mostów jest wysokie. Sytuacja dot. przepustu jest skomplikowana.
Radny Krzysztof Pacholak – czy wpłynął dokument w sprawie zmiany organizacji
ruchu przed przebudową drogi 710 w Lutomiersku?
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. Jolanta Nowicka potwierdziła - projekt
organizacji ruchu do uzgodnienia na etapie projektowania.
Radny Krzysztof Pacholak - można się zapoznać z takim dokumentem w Wydziale?
Naczelnik Wydziału potwierdziła.
P. Krzysztof Pacholak wyraził nadzieję, że Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, z uwagi
na brak odpowiedzi. odniesie się do tematu zgłoszonego przez radnego Pawła Kanię dot.
wykonanych nawierzchni.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze powiatu pabianickiego.
Informację przedstawił p. Adam Wachowiec - zastępca kierownika Wydziału
Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz p. Monika
Zawadzka – starszy specjalista.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu (załącznik nr 3) została przyjęta do
wiadomości.
Starosta Pabianicki odniósł się do pytania radnego Pawła Kani – kto ustala kolejność
realizacji inwestycji? - Na początku roku ustala to Zarząd, tworząc roczny plan zamówień
publicznych, w którym bierze pod uwagę szereg czynników, m.in. wartość inwestycji, płynność
finansową, stan dróg oraz możliwość dofinansowania. Ten plan może być i jest później
modyfikowany, ale na początku roku Zarząd jest zobowiązany taki plan przedstawić.
Radny Paweł Kania – „Mnie chodzi o hierarchie zadań na te inwestycje”. Została
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zrobiona droga biegnąca przez pola, natomiast koło Urzędu Gminy, gdzie porusza się najwięcej
osób, przez ponad 3 miesiące, a nawet dłużej trzeba było jeździć po nierównościach. „Zgadzam
się ze społeczeństwem. Ta droga mogłaby być przynajmniej o pół metra szersza”.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025.
Przewodniczący komisji poinformował, że materiał był omawiany na wcześniejszych
komisjach i radni zostali z nim zapoznani.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego projekt uchwały został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany.
b) uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Przewodniczący komisji poinformował, że materiał był omawiany na wcześniejszych
komisjach i radni mieli możliwość zapoznania się z nim w wersji elektronicznej, jak
i papierowej.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2030.
Przewodniczący komisji poinformował, że materiał był omawiany na wcześniejszych
komisjach i radni zostali z nim zapoznani.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Przewodniczący komisji poinformował, że materiał był omawiany na wcześniejszych
komisjach i radni zostali z nim zapoznani.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa domów
pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Projekt uchwały wraz przedstawił Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego projekt uchwały został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/41/17 z dnia 26 października 2017 roku.
Wobec braku uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 8
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Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku Komisji, Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: /-/ Krzysztof Pacholak
Protokołowała: /-/ Justyna Tomaszewska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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