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PREZYDENT 

Miasto Zgierza Pan 
Marek Hiliński 

Przemysław Staniszewski R a d » y R a d y Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na zapytania złożone w dniu 24 listopada br., uprzejmie wyjaśniam co 

następuje: 

Ad. 1 W odniesieniu do harmonogramu realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu 

obywatelskiego 2015 r., z uwagi na różnorodność projektów trudno jednoznacznie określić 

harmonogram realizacji poszczególnych zadań, zapewniam jednak Pana, że niezwłocznie 

po uchwaleniu budżetu na 2016 rok., uruchomione zostaną postępowania oraz procedury 

wymagane prawem tak aby możliwie najszybciej wdrożyć realizację przedmiotowych zadań. 

Zadania związane z zakupem urządzeń czy wyposażenia będą realizowane niezależnie 

od warunków pogodowych, natomiast te związane z rozbudową, budową, przebudową będą 

determinowane przez warunki pogodowe , niemniej jednak zgodnie z moimi zaleceniami 

postępowania przetargowe w tym zakresie zostaną przeprowadzone na początku 2016 roku, 

tak aby maksymalnie zoptymalizować koszty i czas realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. 

Ad.2 Obecnie Miejskie Usługi Komunikacyjne nie planują montażu wiaty przystankowej przy 

przystanku 3-go Maja/Łódzka. Informuje, że z przystanku korzystają wyłącznie przewoźnicy 

prywatni, nie zatrzymuje się tam żadna linia komunikacji miejskiej. Ze względu na wagę 

poruszanego przez Pana Radnego zagadnienia zapewniam, że Miejskie Usługi 

Komunikacyjne w Zgierzu dokonają szczegółowej analizy dotyczącej m.in. liczby pasażerów 

korzystających z przystanku i sprawdzą czy istnieją techniczne możliwości posadowienia tam 

wiaty przystankowej. 

Ad.3 Zgodnie z możliwościami finansowymi budowa i modernizacja boisk sportowych na 

terenie miasta będzie przebiegać etapami i będzie rozłożona w czasie. W roku bieżącym 

została zrealizowana budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni 

poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 8 (ul. Boya Żeleńskiego 4). W roku 2016 

planowana jest budowa minimum jednego kolejnego boiska tego typu. Podkreślam, iż obok 

budowy boisk sportowych przy zgierskich szkołach przygotowywane są inwestycje dotyczące 

innych obiektów sportowych na terenie miasta tj. basen na ul. Leśmiana oraz hala sportowa 
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MOSIR, które w część zrealizowane zostaną w ramach termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, w oparciu o partnerstwo publiczno - prywatne (w przypadku 

basenu), z uwzględnieniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego dla projektów (ZIT) zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W 

roku 2016 prowadzone będą prace dalsze prace w tej kwestii. 


