Pabianice, dnia 13 czerwca 2018 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/47/18
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 9.00
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył p. Krzysztof Pacholak - Przewodniczący Komisji (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1) oraz przedstawił porządek jej posiedzenia, który został przyjęty
w wyniku głosowania: za – 9 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:
został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Wschodniej w Ksawerowie na drugim
odcinku, łącznie przebudowanych jest 700 metrów tej drogi.
został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w Jerwonicach, oferty przyjmowane są
do 30 marca br. Droga zostanie przebudowana na długości ok. 960 metrów.
zostały przekazane materiały na ogłoszenie przetargu na budowę chodnika, w drodze
powiatowej, w miejscowości Pawlikowice, odcinek od Dąbrowy - od kościoła do szkoły
oraz na remont drogi powiatowej Malanów – Orzechów na długości około 600 metrów.
ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy
Wspólnej i Piłsudskiego w Pabianicach.
przeprowadzono postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru na przebudowę ulicy
Wschodniej i na pełnienie nadzoru archeologicznego przy przebudowie drogi
w Jerwonicach.
zostały wypełnione asfaltem lanym ubytki na drogach w Ksawerowie (ul. Wolska,
Wschodnia, Południowa) w gminie Pabianice (uzupełniono na drogach ubytki asfaltem
lanym) w Ksawerowie i w gminie Pabianice (Rydzyńska w Pabianicach oraz Rydzyny
– Pawlikowice) Po świętach będą uzupełniane ubytki w części północnej i w gminie
Lutomiersk, w Konstantynowie oraz w gminie Pabianice.
grupa interwencyjna zajmowała się zamiataniem ulic i wycinaniem zakrzaczeń.

Radny Arkadiusz Jaksa – na jakim etapie budowy są ścieżki rowerowe na ten rok?
P. J. Nowicka – w trakcie wykonywania są materiały zgłoszeniowe na wykonanie
ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego, od ul. Bugaj do Bulwarów. Planowane jest
ogłoszenie przetargu w miesiącu sierpniu. Będzie kontynuacja ścieżki w ul. Nawrockiego do
ul. 20 – stycznia.
Radna Wioletta Domańska – poruszyła temat ubytku kostki w chodniku.
P. J. Nowicka – termin został przesunięty, będzie robiony przegląd gwarancyjny.
Wykonawca będzie musiał naprawić ten chodnik.
Radny Krzysztof Pacholak podziękował za prace związane z wycinką zakrzaczeń na
drogach powiatowych.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
pabianickiego za rok 2017.
Informację przedstawiła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej –
p. Małgorzata Sumińska.
Wobec braku pytań, informacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
została przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za 2017 rok.
Informację przedstawił Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja dotycząca obrotu nieruchomościami za 2017
rok została przyjęta do wiadomości.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
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 zaopiniowany pozytywnie.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Projekt uchwały omówiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
c) zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października
2016 roku.
Projekt uchwały przedstawiła 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 zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/46/18 z dnia 26 lutego 2018 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. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: /-/ Krzysztof Pacholak

Protokołowała: /-/ Kinga Kopijas

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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