Protokół Nr 07
z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 marca
2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek oraz W-ce Wójt Gminy Pabianice R. Figiel.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj powitał zebranych oraz przedstawił
następujący porządek obrad:
1. Stan przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2019 rok.
2. Stan dróg na terenie Gminy Pabianice oraz potrzeby inwestycyjne.
3. Sprawozdanie z przebiegu „akcja odśnieżanie”.
4. Sprawy różne, w tym omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
Ad. pkt 1.
Głos zabrał Wójt, informując, iż o inwestycjach drogowych opowie W-ce Wójt R. Figiel, po czym
pokrótce wspomniał o planowanych inwestycjach z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.
Były one następujące:
• budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cynkowej we wsi Piątkowisko;
• budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Rydzynach;
• rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pabianice (realizacja: maj, początek
czerwca).
Ad. pkt 2.
Do inwestycji w zakresie dróg i infrastruktury drogowej odniósł się W-ce Wójt R. Figiel, który
wskazał m. in. na następujące roboty i działania:
• przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach od drogi powiatowej do lasu, do granic z gminą
Dłutów – na drogę tę złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. „Schetynówek” i otrzymano na nią 50% dofinansowania. Rozstrzygnięto już
przetarg na przebudowę wskazanej drogi. Jest wybrany wykonawca, który do końca sierpnia
ma termin jej wykonania.
• przebudowa drogi w Rydzynach (dz. nr ewid. 62) - jest wybrany wykonawca w celu
przeprojektowania drogi w celu obniżenia kosztów jej przebudowy. Uprzednio droga
zaprojektowana była „na bogato”, z racji jednak tego, że przedmiotowa droga jest drogą
wewnętrzną i nie da się jej przekształcić w drogę publiczną (jak również nie można uzyskać
na nią dofinansowania), po rozmowach i ustaleniach Wójta z mieszkańcami Rydzyn
zdecydowano, iż obniży się koszty i wybuduje się tańszą drogę. Termin wykonania projektu
wyznaczono na koniec czerwca.
• rozbudowa drogi gminnej przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu do drogi krajowej złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu miesiąca będzie złożony
jeszcze jeden wniosek (gdyż gminy mogły złożyć dwa wnioski) na budowę drogi w ul.
Tytanowej w Piątkowisku (droga nie ujęta w budżecie). Dokumentację na powyższą drogę
zrobiono w 2015 roku. Do tej pory droga Tytanowa była drogą wewnętrzną, po wybudowaniu
jej przemieni się ją na drogę publiczną, gdyż spełnia warunki żeby być publiczną, bo łączy
drogę powiatową z drogą gminną. Dodatkowo do wniosku o jej budowę włączono także dużą
część odwodnienia.
• na koniec Stycznia złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek na drogi
dojazdowe do pól wskazując w nim budowę drogi w Rydzynach Dolnych.

•

złożono fiszkę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego w Łodzi na wykonanie oświetlenia dróg (ok. 250 - 300 lamp). Fiszka została
przyjęta. W tej chwili rozpatruje się, przy jakich drogach lampy wykonać. Obecnie jest
przygotowana dokumentacja projektowa na 60 lamp.

Pozostałe inwestycje nie wymienione przez W-ce Wójta R. Figla znajdują się w informacji
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt M. Wieczorek opowiedział o inwestycjach przebiegających i trwających obecnie na
terenie gminy Pabianice:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach - przebiega bez zakłóceń, do końca tego roku
obiekt powinien już być udostępniony do użytku.
• budowa miejsca rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 6 maja nastąpi
otwarcie ofert przetargowych. Termin wykonania ustalony do końca października.
W dalszej kolejności głos zabrał radny M. Kociołek, który spytał, czy udało się może skontaktować
z właścicielem gruntu obok świetlicy wiejskiej w Bychlewie, w kwestii rozpoczęcia ewentualnych
negocjacji co do jego przejęcia.
Wójt M. Wieczorek odpowiedział, iż owszem, kontakt został nawiązany, jednakże proponowane
przez właściciela gruntu kwoty są bardzo wysokie i mocno odbiegają od operatu szacunkowego
wykonanego na ten grunt. Na razie nic więcej nie da się powiedzieć w tym temacie.
Odnosząc się natomiast do stanu dróg radny Ł. Drewniak zapytał, czy gmina robi coś w kierunku
poprawy bezpieczeństwa przy ośrodku zdrowia w Petrykozach oraz na drodze od ośrodka do
Piątkowiska. Jeśli tak, to jakie kroki zostały poczynione.
Na powyższe Wójt M. Wieczorek odrzekł, iż cały czas jest w kontakcie z zarządcą ruchu czyli
Starostwem Powiatowym w Pabianicach. Po wielu pismach i rozmowach zarówno ze starostą K.
Haburą jak i Naczelnikiem Wydziału Dróg i Mostów J. Nowicką ustalono, że przy ośrodku zdrowia
nastąpi zmiana organizacji ruchu (pierwszeństwo będzie po drodze powiatowej od Kudrowic w
kierunku Petrykóz i dalej Szynkielewa). Jednocześnie zostaną zamontowane od strony dróg (gdzie są
zamontowane znaki „ustąp pierwszeństwa”) - czyli od strony Górki Pabianickiej i Piątkowiska,
poduszki przed dojazdem do tego skrzyżowania i linie wibracyjne. Linie wibracyjne mają powstać
również na odcinkach jednym i drugim powiatówki i od strony Górki to samo. Do realizacji
najprawdopodobniej dojdzie latem, w okolicach czerwca, lipca. Jeśli chodzi zaś o wiadukt, odbyła
się na nim wizja lokalna z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Łodzi, Naczelnikiem Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach J. Nowicką oraz jednym
z pracowników tego wydziału, w trakcie której uzgodniono zabezpieczenia w postaci linii
wibracyjnych przy wjeździe i zjeździe na „naszych” odcinkach na drodze gminnej przed podjazdem
na wiadukt, dodatkowo na podjazdach na wiadukt GDDKiA zaproponowała wykonanie (ale nie
finansowanie) znaku - duża tablica pomarańczowa z napisem „Uwaga Wypadki” i pulsujące
pomarańczowe światło. Znaki te zostały by położone przed i za wiaduktem. Oprócz tego, w trakcie
wizji lokalnej wykryto nieścisłości w obecnym oznakowaniu. Okazało się bowiem, że wjeżdżając na
wiadukt od strony Petrykóz znak ograniczający prędkość do 50 km/h usytuowany jest za zjazdem na
drogę techniczną w prawo, co jest słabym rozwiązaniem. Wysunięto postulat o odsunięcie tego znaku
bliżej, przed podjazd na wiadukt. To są rozwiązania na które się GDDKiA zgadza. Być może
podziałają one na wyobraźnię kierowców i ograniczą ilość wypadków w tym miejscu.
Odnosząc się do wypowiedzi Wójta w powyższym zakresie, radny Ł. Drewniak zapytał, czy
GDDKiA określiła czas wykonania wskazanych prac.

Wójt odpowiedział, iż nie ma konkretnego terminu wykonania. Po spotkaniu, na podstawie protokołu
z zebrania, wystąpiono z oficjalnym pismem zawierającym wszystkie wcześniejsze ustalenia do
GDDiKA. Na tej podstawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wyrazi zgodę
na realizację zabezpieczeń, jednakże nie ma szansy by zostało to przez nią sfinansowane. Nie
powinny to być jednak duże koszty, więc jeśli tylko uzyska się zgodę GDDKiA przystąpi się
natychmiast do realizacji zadania, gdyż chodzi tutaj o kwestię życia i zdrowia ludzi.
Pozostając w temacie stanu i remontu dróg, Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M.
Madaj zwrócił się z zapytaniem, czy powiat ma w planie naprawę drogi od krzywego wiaduktu w
stronę przejazdu kolejowego, gdyż droga ta strasznie się sypie.
W odpowiedzi W-ce Wójt R. Figiel odrzekł, iż na tą chwilę Pani J. Nowicka, Naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach oznajmiła, że nie mają tej inwestycji
uwzględnionej w budżecie.
Radny M. Gryska odparł na to, iż chodzi tylko o naprawę, wystarczyłoby parę „kleksów” i
poprawiłby się komfort użytkowania.
Dalej, Przewodniczący Komisji M. Madaj zasugerował, że może Wójt mógłby troszeczkę „nacisnąć”
panią naczelnik, by znalazła środki na remont drogi, gdyż obecnie „rozsypuje się ona w oczach, jest
znaczny ubytek destruktu i dziura na dziurze”.
Wójt M. Wieczorek odrzekł, iż w rozmowach z powiatem nie można żądać naprawy, a co najwyżej
zasugerować przeprowadzenie remontu. Jeśli nawet by się udało, to tylko jakieś drobne korekty, gdyż
inwestycji w tym zakresie powiat nie planuje.
Włączając się do dyskusji, Radny K. Kowalski spytał, czy w rozmowach z powiatem bądź radnym
powiatowym przewija się temat tego czy powiat ma zamiar, ewentualnie, czy jest w procedurze
pozyskania środków na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez Rydzyny.
Na powyższe odpowiedzi udzielił W-ce Wójt R. Figiel, który poinformował, iż we wcześniejszych
rozmowach ze Starostwem uzyskał informację, iż droga ta nie zostanie zgłoszona do Funduszu Dróg
Samorządowych w obecnym naborze. Być może uda się żeby została ona zgłoszona do uzyskania
dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych we wrześniu.
Radny K. Kowalski odparł więc, że w takim razie Rydzyny jako sołectwo będą działać przez Urząd,
aby pewne rzeczy na krótkich odcinkach były zrobione, bo na drogach robi się tragicznie.
Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się dyskusja o stanie dróg w gminie Pabianice.
Dalej, radny Ł. Drewniak, odnosząc się do końca okresu zimowego zapytał, czy gmina przystąpiła
już do remontu dróg po zimie, a jeśli tak, to w jakiej formie będzie to ewentualnie realizowane.
W-ce Wójt R. Figiel odpowiedział, iż na tą chwilę remontowane są drogi gruntowe, na części dróg
była już dwukrotnie wyrówniarka. Wybrany jest także wykonawca napraw cząstkowych typu
natryskowego, które powinny rozpocząć się po świętach.
Odnosząc się do wypowiedzi W-ce Wójta, radny Ł. Drewniak stwierdził, iż jego zdaniem naprawy
typu natryskowego sprawdzają się ostatnio trochę średnio, gdyż jest to naprawa na sezon. Drugą
kwestią jest droga przez Górkę Poduchowną, gdzie przy deszczu wszystkie kamyki spływają w dół
w okolice sołtysa. Kiedy ewentualnie zrobi się coś z tą drogą.

W-ce Wójt oznajmił, iż zajmie się sprawą drogi w Górce Poduchownej, jednakże nie jest w stanie
wskazać terminu jej remontu.
Radny Ł. Drewniak dodał, iż bardziej chodzi o poszerzenie drogi, tak aby np. samochód osobowy
mógł się minąć z ciągnikiem rolniczym.
Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Na zakończenie punktu dot. stanu dróg, Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M.
Madaj zasugerował także, aby nacisnąć powiat, by zainteresował się drogą powiatową biegnącą przez
Kudrowice, Petrykozy i Szynkielew, bo się już sypie. Są miejsca gdzie zaraz będzie wypadał asfalt.
Do powyższego przychylił się także radny M. Gryska.
Więcej uwag nie było.
Ad. pkt 3.
Sprawozdanie z akcji odśnieżania dróg na terenie gminy Pabianice w okresie zimy 2018 – 2019 (zał.
nr 3) przedstawił W-ce Wójt R. Figiel.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
W punkcie tym, W-ce Wójt zapoznał także zebranych z załącznikiem nr 4 do protokołu dot. stanu
dróg.
Ad. pkt 4.
W ramach omawianych materiałów na sesję Komisja zapoznała się z projektem uchwały o nr
roboczym VIII/A/2019 (zał. nr 5) w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Pabianice na lata 2016-2020.
Uwag do powyższego projektu nie było.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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