Pabianice, dnia 20 listopada 2008 r.
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PROTOKÓŁ NR 5/35/08
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 14.00

Ad. 1- 2
Przewodniczący – p. Adam Krasiński otworzył posiedzenie komisji ( lista obecności
– załącznik nr 1) oraz przedstawił porządek posiedzenia.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku.
W wyniku głosowania:
9 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
porządek został przyjęty ( załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok;
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu p. E. Piekielniak.
Wobec
braku
pytań
Przewodniczący
zaproponował
głosowanie,
w wyniku którego: 9 za ,
0 przeciw,
0 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt został
pozytywnie zaopiniowany.
b) przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia środków na realizację zdań, które zostaną zgłoszone w
jego ramach.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu p. R. Rządziński.
P. Z. Mencwal zapytał o źródło finansowania oraz dlaczego tylko 3 gminy wchodzą do tego
programu czy pozostałe gminy nie były zainteresowane.
P. R. Rządziński odpowiedział że wnioskodawcą był Powiat Pabianicki. Zarząd zwrócił się z
prośbą do Gminy i podjął taką decyzję które z tych dróg nadawałyby się wobec postawionych
kryteriów. Dlatego też zwrócono się do tych Gmin o współpracę. Natomiast pozostałe Gminy
składają oddzielne wnioski. Z tych Gmin o pomoc zwróciła się tylko Gmina Pabianice o podjęcie
współpracy. W tym zakresie będziemy dla niej partnerem przy składaniu wniosku. Dodał że
wnioskodawcą przy tych omówionych punktach w zakresie Powiatu jest Zarząd, a Gmina
Lutomiersk, Konstantynów są partnerami.
Wspomniał że w zakresie źródła finansowania do projektu jest dołączona tabela w której zapisano
środki.
P. Z. Mencwal zapytał jak się dzieli realizacja inwestycji ile da Powiat ile Gmina tylko skąd w
budżecie Powiatu te środki skąd 2 000 000 zł i skąd 700 000 zł.
P. R. Rządziński odpowiedział że Wydział Dróg i Mostów złożył wniosek do Wydziału
Finansowego następnie poczynione zostały przesunięcia niektórych zadań po to, aby zabezpieczyć
środki na to zadanie. Środki budżetowe będą zabezpieczone w kwocie 990 000 zł na Lutomiersk
1 000 060 zł kredytu na ul. Niesięcin mamy zabezpieczone z budżetu 282 000 zł i 439 000 zł
kredytu.

P. Z. Mencwal zapytał czy to jest projekt budżetu na 2009 rok część Projektu jest realizowana z
środków własnych, a część z kredytu.
P. R. Rządziński odpowiedział że są to wszystkie środki własne. Dodał że część środków do
zadania będzie finansowana z kredytu w 50% . Jeśli okaże się że wnioski nie zostaną przyjęte
kwestia kredytu będzie bezzasadna. Jednak kredyt jest zabezpieczony ponieważ na spotkaniu z
Wojewodą zaznaczono aby zabezpieczenie było w 100%. Przystępując do przetargu musi być pełna
kwota. Refundacja tych środków nastąpi po rozliczeniu tego zadania.
P. A. Krasiński zadał pytanie na jakich długościach te drogi będą remontowane.
P. R. Rządziński odpowiedział, że w Lutomiesku jest to odcinek około 6 km, a w Konstantynowie
770 m.
P. J. Wiaderek zapytał o drogi powiatowe od Lutomierska do miejscowości Szydłów czy jest to
remont drogi. Dodał że w poprzedniej kadencji była robiona dokumentacja na ul. Kilińskiego na
przebudowę tej drogi w miejscowości Kazimierz kosztowała ona 45 000 zł i roboty były
przeprowadzone na kwotę 160 000 zł czy ten odcinek wchodzi w skład remontu czy zostanie
wyłączony i zostawiony do przebudowy czy tam będzie zrobiony remont a dokumentacja będzie
nieważna. Zapytał również odnośnie Lutomierska o zakres tych robót czy będzie nałożona nakładka
asfaltowa i na jaką grubość oraz czy będzie zrobiona ścieżka rowerowa, chodniki, pobocza, rowy,
zjazdy, wjazdy. Zapytał na jakim odcinku będzie przebudowa ul. Niesięcin.
P. I. Grenda odpowiedziała że od ulicy Zgierskiej do Krętej.
P. J. Wiaderek zapytał czy na te dwa zadania jest pozwolenie na budowę czy będą zgłoszone bo
takie będą wymagane oraz o dokumenty oceny oddziaływania na środowisko niezbędne do podjęcia
inwestycji.
P. R. Rządiński odpowiedział że nie chodzi o drogę przechodzącą przez Kazimierz tylko o drogę
710 Lutomiersk – Cząbczyn – Jerwonice – Szydłów. Tam przewidziane jest położenie chodnika w
samym Lutomiersku po prawej stronie oraz nakładkę na całej długości oprócz kilometra Jerwonic i
odcinka, który jest na placu Jana Pawła II w Lutomiersku do ul. Zielonej ponieważ tutaj musi być
dokonana przebudowa torowiska tramwajowego, które nie wchodzi w zakres tego zadania. W
budżecie na 2009 rok będzie plan wykonania dokumentacji przebudowy tych dwóch odcinków.
Dodał że na ul. Niesięcin jest pozwolenie na budowę i jest to inwestycja w związku z tym będzie
przebudowa dotycząc poszerzenia jezdni, rowu odwadniającego, chodnik.
P. G. Janczak zapytał czy w planie można ująć drogi które nie mają dokumentacji czy tylko takie
które mają ją przygotowaną dokumentację.
P. R. Rządziński odpowiedział że jeśli jest to inwestycja to musi być przygotowana
dokumentacja.
P.G. Janczak zapytał, czy nie można byłoby wprowadzić do planu odwodnienia na ul. Grota –
Roweckiego.
P. R. Rządziński odpowiedział że do przebudowy odwodnienia potrzebne jest pozwolenie na
budowę którego nie ma. Dodał że można złożyć tylko dwa wnioski.
P.I. Grenda jest tylko taka możliwość.
P. R. Rządziński wspomniał że dwa wnioski będzie można składać każdego roku. Wnioski muszą
być rozliczone w danym roku budżetowym nie mogą być rozliczone w przyszłym roku nawet jeśli
zadanie składa się z dwóch etapów to każdy z nich jest traktowany jako jednoroczne rozliczenie w
danym roku ponadto jeżeli inwestycja jest etapowa to nie znaczy że budżet będzie przyznany w
każdym roku.
P. J. Wiaderek dodał że wniosków można składać wiele, natomiast dofinansowanie dostaną dwa
wnioski złożone przez Powiat i jeden przez Gminę.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. projektu.
W wyniku głosowania: 9 za,
0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt został
pozytywnie zaopiniowany.
c) współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu p. R. Rządziński.
Wobec braku pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania:
9 za , 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt został pozytywnie zaopiniowany.
d) współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Miejską w Konstantynowie Łódzkim w
zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu p. R. Rządziński.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 9 za , 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
e) współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Miejską Pabianice w zakresie zadania
publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu p. R. Rządziński.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 9 za ,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad. 4
Dotyczy punktu: sprawy różne.
Brak.
Ad. 5
W związku z brakiem spraw i pytań p. A. Krasiński zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: /-/ Adam Krasiński

Protokołowała: /-/ Magdalena Tosik

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

