Pabianice, dnia 1 października 2018 roku
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
PROTOKÓŁ NR 5/56/18
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 27 września 2018 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 – 8 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja na temat dróg.











Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów – p. Anna Małecka:
W trakcie jest odbiór prac na ul. Wschodniej w Ksawerowie. Prace nie zostały odebrane
w pierwszej turze z uwagi na wady, usterki i braki. Aktualnie wykonawca usuwa te
niezgodności i ponownie będzie przeprowadzony odbiór.
Trwa przebudowa drogi powiatowej w Ldzaniu. Zgodnie z umową przewidywany
termin zakończenia to 9 października. Zostały do wykonania prace w zakresie
nawierzchni, czyli warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna oraz prace w zakresie
odwodnienia.
Trwa uzyskiwanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej – budowa chodnika
w ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim. Wniosek został złożony.
Zostały odebrane prace w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych w drodze
powiatowej ul. Orla i Nawrockiego. Koszt zadania to 46.125 zł.
Toczy się postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania w zakresie budowy chodnika
w drodze powiatowej w Dłutowie ul. Główna.
Trwają prace projektowe na zadanie przebudowa drogi powiatowej na ul. Wspólnej
w Pabianicach. Termin zakończenia planowany jest na 17 grudnia 2018 r. Koszt
dokumentacji to 35. 055 zł. brutto. Prace projektowe trwają również dla przebudowy
drogi powiatowej ul. Piłsudskiego. 17 grudnia planuje się ich zakończenie. Koszt
zadania to 36.900 zł.
Na bieżąco koszone są pasy drogowe, w ostatnim czasie prace wykonywane były
w Ksawerowie na ul. Szkolnej, w Konstantynowie Łódzkim i Dłutowie. Przy ul. Grota
Roweckiego pielono chwasty, wykonano drobne prace w zakresie napraw nawierzchni
z kostki. Na bieżąco naprawiane jest oznakowanie i przeprowadzane łatanie dziur
w nawierzchni. W najbliższym czasie planowane jest utwardzenie pobocza przy drodze
Ldzań - Mogilno.

Radna Wioletta Domańska poinformowała, że zgłosiła się do Wydziału Dróg i Mostów
w sprawie drzew, które stanowią kolizję dla przewodów elektrycznych na ul. Szkolnej
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w Ksawerowie. Czy sprawa została wyjaśniona?
P. Anna Małecka – Zakład energetyczny ma obowiązek wykonania tych prac. „Na
chwilę obecną nie mam wiedzy, czy pani naczelnik zwróciła się do zakładu. Poinformujemy
panią jak wygląda sprawa”.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 roku.
Przewodniczący Komisji poinformował, że materiał był wcześniej przekazana radnym.
W związku z powyższym zapytał, czy jest potrzeba omawiania informacji oraz czy są do niej
jakieś pytania. Wobec braku pytań i głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta do
wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
I półrocze 2018 roku.
Przewodniczący Komisji poinformował, że materiał był wcześniej przekazana radnym.
Zapytał czy są pytania do ww. materiału. Wobec braku pytań i głosów sprzeciwu, informacja
została przyjęta do wiadomości.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania. W wyniku
głosowania: 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 Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem pytań 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) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym
z dotychczasowym najemcą.
Projekt uchwały zaprezentował p. Robert Jakubowski.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/54/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
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. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 9
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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