Pabianice, dnia 25 styczeń 2017 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/43/17
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 9.00
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył p. Krzysztof Pacholak - Przewodniczący Komisji (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został
przyjęty jednogłośnie: za – 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.
•

•
•

•
•
•
•

•

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. J. Nowicka:
w dalszym ciągu trwają prace przy przepuście między Dobroniem a Ldzaniem, na ten
moment osadzone są rury przepustowe, w wykopie zrobione są ścianki czołowe,
przygotowane do betonowania. Pozostałe prace są już prawie dokończone ze zjazdami.
Warstwa ścieralna i rowy też zostały już wyprofilowane. Natomiast w Dobroniu od 6
grudnia br. będą naliczane kary po 12. 175 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
dot. ul. Wschodniej, roboty ze względu na czas zimowy nie mogą się odbywać. Teren
jest podmokły i wiązałoby się to, z poniesieniem dużych kosztów, jeśli doszłoby do
wymiany całego gruntu.
budowa drogi w Żytowicach została zakończona, odebrana 6 grudnia br. To zadanie
było dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w 50%. Rozliczenia o wypłatę
dotacji wpłynęły. Dotacje z Gminy i Urzędu Wojewódzkiego. Czeka tylko
przygotowanie sprawozdania z wykonania.
remont ul. Krętej w Konstantynowie Łódzkim wraz ze skrzyżowaniem Kręta Niesięcinroboty wykonane.
ścieżka rowerowa w ul. Grota Roweckiego- roboty zakończone, odebrane.
Piątkowisko- przedłużenie ul. Wspólnej do ul. Cynkowej, roboty zostały już odebrane.
dot. odbioru chodnika- przebudowa chodnika ul. Nawrockiego w Pabianicach, stan prac
będzie oceniany, gdyż roboty zostały zgłoszone, jako zakończone. Nawiązanie
współpracy z Pabianicką Spółdzielnia Mieszkaniową, to udostępnienie im terenu pod
parking. Prace wykonano.
postępowanie w sprawie na wyłonienie wykonawcy montażu znaków aktywnych na
skrzyżowaniu w Dobroniu Dużym i Mogilnie Dużym. Znaki te zostały zamontowane i
zatwierdzone odbiorem.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2023.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak oraz dodała, że zadanie w tym roku jest w budżecie, jeżeli nie będzie zrealizowane
to plan wydatków nie będzie wykonany.
Radny Arkadiusz Jaksa zapytał, „czy to są niewygasające wydatki?”
Skarbnik Powiatu odpowiada, nie mogą być niewygasające, gdyż jest to pomoc
finansowa, dotacja i jest to roczny cel. Niewygasające to te wydatki, które będą dziś omawiane.
Radny Rafał Kunka, zapytał: „czyli jakby oddajemy teraz te pieniądze?”
Skarbnik Powiatu- oddajemy, gmina na daje nam z góry.
Radny Rafał Kunka- jak gmina sobie uchwali wydatki niewygasające?
Skarbnik Powiatu- muszą podjąć nową uchwałę na 2018r.
Radny Rafał Kunka- dopiero wtedy Powiat będzie mógł je wprowadzić po nowym roku.
Skarbnik Powiatu- gdyby pomoc finansowa była dziś przyjmowana, nie mając pomocy
od gminy, byłaby niezgodność.
Radny Rafał Kunka- praca na ul. 11 listopada nie jest wykonana, czyli te środki, które
zostały na to przeznaczone są przelane na konto, co p. Skarbnik mówiła?
Skarbnik Powiatu- o niewygasających wydatkach mówimy tylko w stosunku do
„zadanie oświetlenie” na ul. Grota Roweckiego.
Radny Rafał Kunka- zapytał, czy te środki są zachowane. W budżecie w tym roku, były
zabezpieczone środki na wykonanie poszerzenie drogi, na drodze gdzie się kończy ul.
Sienkiewicza.
Starosta Pabianicki- są te środki w budżecie zapisane na przyszły rok.
Radny Paweł Kania- niewiadomo, jak się do tego ustosunkuje gmina Dobroń, ponieważ
oni środki w tym roku przeznaczyli.
Starosta Pabianicki: „ale o czym mówimy? O ul. Sienkiewicza? Czy mówimy
o przepuście Dobroń Ldzań? Bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jeśli chodzi
o ul. Sienkiewicza to jest 80.000 zł wpisane do budżetu. Jeśli chodzi o przepust i tę drogę, to
gmina ma te środki na sesji w grudniu przerzucić na drugi rok.”
Radna Wioletta Domańska- ta sama sytuacja co z ul. Wschodnią.
Radny Paweł Kania- To nie dotyczy ul. Sienkiewicza, załatano na niej dziury koło parku
w tym roku. To jest zrobione. Natomiast nie zrobiono ul. Leśnej.
Starosta Pabianicki- to poszerzenie ulicy zapisane jest w budżecie na 2018 r. w
wysokości 80.000 zł.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) ustalenia wykazu wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie. W wyniku
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głosowania: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
d) przyjęcia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2018 rok.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, ramowy
plan pracy został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2018 rok.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego planu pracy Komisji Przewodniczący
Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 10 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.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji 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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