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Dotyczy: interpelacji z dnia 26 marca 2015r. 

W odpowiedzi na pkt 1 interpelacji Pana Radnego z dnia 26.03.2015r. dotyczący 
zmiany organizacji ruchu na ul. P. Skargi uprzejmie informują, że w dniu 27.03.2015r. został 
wysłany do Starostwa Powiatowego w Zgierzu - zarządcy drogi e-mail w tej sprawie. 

Jednocześnie informuję, że Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa 
Powiatowego w dniu 31.03.2015r. pismem znak IG. 7126.11.2015.EM wystąpił 
do Powiatowej Komisji d/s Zarządzania Ruchem w Powiecie Zgierskim o wydanie opinii 
w powyższej sprawie. 

O decyzji w/w komisji poinformujemy Pana Radnego oddzielnym pismem. 

W sprawie zagospodarowania terenu działki (pkt 2 interpelacji), położonej w Zgierzu 

przy ul. Sieradzkiej 2, ozn. nr ewid. 323, na której zlokalizowany jest nieczynny szalet miejski, 

uprzejmie informuję, iż z prowadzonej korespondencji pomiędzy tut. Urzędem a Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wynika, iż w związku z koniecznością 

przebudowy ul. Sieradzkiej - drogi krajowej nr 71, poprzez poszerzenie pasa drogowego ulicy 

Sieradzkiej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Głowackiego zachodzi konieczność 

rezerwacji niniejszej działki na powyższy cel. Z uwagi na powyższe koniecznym będzie 

wykorzystanie części działki ozn. nr ewid. 323 pod planowaną inwestycję, co na dzień 

dzisiejszy uniemożliwia Gminie Miasto Zgierz zagospodarowanie tego terenu. 

Z kolei doposażenia Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24a w Zgierzu (pkt 3 
interpelacji) w krzesła i wieszaki dla osób korzystających z usług medycznych, uprzejmie 
jnformuję: 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 
tel. cen. 42 716-28-54 tel. sekretariat 42 714-31-00 f a x 42 714-31-14 



W budżecie miasta na 2015 r. zostały jedynie zaplanowane środki finansowe 
na przeprowadzenie informatyzacji Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
obejmującej budowę sieci komputerowej, wyposażenie serwerowni, zakup oprogramowania 
komputerowego i licencji a także cyfryzację aparatu RTG w kwocie 200.000,-.zł. Jest to 
zadanie priorytetowe służące zabezpieczeniu prawidłowej realizacji zadań jednostki, dla 
której Gmina Miasto Zgierz jest organem założycielskim. 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu jako samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej ma obowiązek wyposażania poradni, gabinetów i pomieszczeń, w których 
wykonywane są świadczenia zdrowotne w niezbędne sprzęty i urządzenia 
dla właściwej obsługi pacjentów. 

Z informacji uzyskanych od Dyrektora MZPR wynika, że w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. 
Łęczyckiej 24 a znajduje się dostateczna ilość krzeseł w poczekalniach przy gabinetach 
lekarskich i laboratorium diagnostycznym ( pacjenci nie zgłaszali nigdy uwag 
w tym zakresie). 

W najbliższym czasie nastąpi wymiana krzeseł na bardziej funkcjonalne siedziska ( ławki) 
przytwierdzone na stałe do podłoża, celem polepszenia wyglądu estetycznego przychodni, co 
w efekcie może prowadzić do zwiększenia miejsc dla oczekujących 
na świadczenia zdrowotne pacjentów. 

Nie przewiduje się natomiast zainstalowania na ogólnodostępnych korytarzach 
i poczekalniach wieszaków garderobianych, ponieważ personel medyczny nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pacjentów w czasie wizyt lekarskich. 

W każdym gabinecie lekarskim znajdują się wieszaki na ubrania do dyspozycji 
przebywających tam pacjentów. 
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