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W związku z Pana interpelacją złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 marca 2012 

roku w sprawie wykazu napraw wiat przystankowych informuję, iż w ostatnim czasie zostały 

naprawione następujące wiaty przystankowe: 

1. Długa/Armii Krajowej kierunek PL. Kilińskiego 

- popękana szyba o wym.190 cm x 124,5 cm w lewej bocznej ściany wiaty 

2. Staffa (przychodnia) kierunek centrum 

wybite 2 szyby o wym.190 cm x 124,5 cm w bocznych ścianach wiaty 

3. Gałczyńskiego/Tuwima kierunek centrum 

popękana szyba o wym.190 cm x 124,5 cm w środkowej części tylnej ściany wiaty 

4. Łódzka/Sieradzka kierunek Ozorków 

popękana szyba o wym. 190 cm x 124,5 cm w lewej bocznej ścianie wiaty 

5. Piątkowska kierunek osiedle 650-lecia 

wybite 5 szyb o wym.190 cm x 124,5 cm we wszystkich ścianach wiaty 

6. 1-go Maja/Dubois os kierunek Szczawińska 

popękana szyba o wym. 190 cm x 124,5 cm w prawej bocznej ścianie wiaty 

7. Długa/Spacerowa kierunek centrum 

popękana szyba o wym. 190 cm x 124,5 cm w lewej bocznej ścianie wiaty 

8. 3-go Maja/Łąkowa kierunek Łódź 

wybita szyba o wym. 190 cm x 124,5 cm w lewej bocznej ścianie wiaty 

9. Staffa osiedle 650-lecia kierunek centrum 

- wybita szyba o wymiarach 190 cm x 124,5 cm w prawej bocznej ścianie wiaty 

10. Parzęczewska/Gałczyńskiego kierunek centrum 

- wybita szyba o wymiarach 190 cm x 124,5 cm w prawej bocznej ścianie wiaty 

11. Łódzka/Sieradzka kierunek Ozorków 

- wybita szyba o wym. 190cm x 124,5 cm w prawej bocznej ścianie wiaty 

12. 1 Maja/Dubois kierunek centrum 

fy/o wybite 2 szyby o wym.190 cm x 124,5 cm w lewej bocznej ścianie wiaty i w lewej części tylnej 
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Jednocześnie informuje, iż wskutek przeglądów zniszczeń wiat przystankowych zostało wszczęte 

i zakończone w dniu 23 marca 2012 roku kolejne postępowanie zmierzające do zlecenia napraw 

wiat przystankowych. Ostateczny termin zakończenia wszystkich prac naprawczych w tym 

postępowaniu został wyznaczony na 17 kwietnia 2012 roku. 

Odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 29 marca 2012 roku, dotyczące promocji dawstwa szpiku kostnego, uprzejmie informuję: 

• Akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego prowadzona jest 

w Zgierzu we współpracy z Fundacją „ Przeciwko Leukemii", pod moim 

honorowym patronatem. Jej celem jest wsparcie osób chorych na białaczkę, 

propagowanie idei ratowania życia ludzkiego oraz powiększenie polskiego rejestru 

dawców szpiku a tym samym zwiększenie szans na przeżycie osób chorych na 

białaczkę. 

• Akcja dotychczas kierowana była, zgodnie z założeniami programowymi Fundacji, 

do osób młodych od 1 8 - 3 5 roku życia i poprzedzona była kampanią edukacyjno-

informacyjną z wykorzystaniem plakatów i ulotek przekazanych przez Fundację „ 

Przeciwko Leukemii" przy udziale lokalnych publikatorów i mediów. 

Jak już wcześniej informowałam, przed pierwszą akcją rejestracyjną w grudniu ubiegłego 

roku, która zapoczątkowała działania na rzecz pomocy osobom nieuleczalnie chorym na białaczkę, 

we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Zgierza, odbywały się prelekcje 

uświadamiające wagę problemu oraz potrzebę podejmowania takich działań a także służące 

wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących dawstwa szpiku kostnego. 

Rozmowy z uczniami prowadziła Pani Zofia Marciniak - znany i ceniony lekarz ginekolog, 

podopieczna i wolontariuszka Fundacji, która po udanym przeszczepie szpiku powróciła do pełni sił 

i sama zaangażowała się w pomoc innym chorym na białaczkę, dla których jedyna szansą na dalsze 

życie jest przeszczep szpiku kostnego. 

Pani Zofia Marciniak koordynuje działania związane z rejestracją dawców szpiku, przy wydatnej 

pomocy organizacyjnej Urzędu Miasta Zgierza. 

Do tej pory przeprowadzono dwie akcje rejestracyjne dawców szpiku. 



W dniu 6 grudnia 2011 r. rejestracją objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zgierzu - w akcji 

wzięło udział 120 osób. 

Z uwagi na tak duże zainteresowanie, większą niż oczekiwano liczbę zgłoszeń oraz związane z tym 

pewne opóźnienia czasowe w planowanym harmonogramie działań, Fundacja nie była w stanie 

dokonać rejestracji studentów Kolegium Nauczycielskiego i wyznaczyła dodatkowy, osobny dla tej 

szkoły termin rejestracji dawców na dzień 12 marca 2012 r. 

Nie było konieczności prowadzenia działań promocyjnych, ponieważ Kolegium Nauczycielskie 

w Zgierzu posiadało już listę osób zdeklarowanych. 

Na stronie internetowej miasta ukazał się komunikat a na terenie miasta pojawiły się ulotki i plakaty 

informujące o dacie i miejscu akcji szpikowej i możliwości dokonana rejestracji przez osoby spoza 

szkoły. Zarejestrowano ponad 50 osób. 

Fundacja „ Przeciwko Leukemii" bardzo wysoko ocenia efekty prowadzonych działań 

rejestracyjnych w Zgierzu i ilość zgłoszeń. 

Z analizy prowadzonych akcji i ankiet wypełnianych przez uczniów wynika, że młodzież zgierska 

wykazuje się dużą znajomością problemu, bardzo chętnie deklaruje udzielenia wsparcia osobom 

chorym na białaczkę i bez specjalnego nakłaniania rejestruje się 

w Polskim Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego. 

W rozmowach z młodzieżą podkreśla się jednak, że akcja rejestracji szpiku jest dobrowolna, 

a każda rejestracja powinna być wynikiem, świadomej i dobrze przemyślanej decyzji. 

Pragnę poinformować, że następna akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku 

odbędzie się prawdopodobnie na początku czerwca br. podczas Jarmarku Zdrowia. 

Fundacja planuje zorganizowanie na cele tej akcji specjalnie oznakowanego „Szpikobusa" 

a rejestracja obejmować będzie osoby od 18-45 roku życia. 

Fundacja „ Przeciwko Leukemii" wielokrotnie dziękowała mi również za osobiste 

zaangażowanie w promocję dawstwa szpiku na terenie naszego miasta. 

Uważam, że we współpracy z Fundacją podjęłam wszelkie możliwe działania informacyjno-

edukacyjne i promocyjne w celu upowszechnienia idei ratowania życia ludzkiego, ale być może, 

można jeszcze zwiększyć skuteczność prowadzonych działań 

i jestem gotowa podjąć współpracę z każdym pomysłodawcą w tym zakresie. 

Odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 29 marca 2012 roku, dotyczące przeznaczenia pomieszczeń po aptece przy ul. 

Fijałkowskiego 2, uprzejmie informuję: 



• Sprawa lokalu po aptece zlokalizowanej w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 

przy ul. Fijałkowskiego 2 była przedmiotem obrad posiedzenia Rady Społecznej 

MZPR w Zgierzu w dniu 10 lutego 2012 r. 

, która dzierżawi w/w pomieszczenia z zamiarem prowadzenia 

w tym lokalu apteki, okazała się dzierżawcą, zalegającym z płaceniem 

czynszu. 

Sprawa zobowiązań Spółki będzie przedmiotem postępowania sądowego 

w najbliższych dniach zostanie złożony pozew w tej sprawie. 

MZPR dysponuje jednak już tym lokalem, ponieważ rozmowy z przedstawicielami 

doprowadziły do jego zdania na warunkach zaakceptowanych przez obie strony 

umowy dzierżawy. 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu chce ponownie wystawić lokal 

po aptece w przetargu na jego dzierżawę, ale ważne jest, aby był to dzierżawca wiarygodny, 

wpłacający regularnie czynsz, stanowiący stały miesięczny przychód, 

co w obecnej, trudnej sytuacji finansowej jednostki jest sprawą niezwykle istotną. 

W poprzednim postępowaniu przetargowym na wyraźne wskazanie radnych Rady Miasta 

Zgierza lokal został wystawiony na przetarg z jednoznacznie określonym przeznaczeniem - na 

prowadzenie apteki. 

Obecnie pismem z dnia 12 marca 2012 r. MZPR złożył wniosek o zwołanie Rady 

Społecznej w sprawie wydania opinii dotyczącej przeznaczenia i wydzierżawienia przedmiotowych 

pomieszczeń. 

Posiedzenie Rady Społecznej MZPR odbędzie się w połowie kwietnia 2012 r. 

W ocenie dyrektora MZPR wystawienie lokalu na przetarg z przeznaczeniem 

wyłącznie na aptekę może w poważny sposób ograniczyć możliwości wydzierżawienia tych 

pomieszczeń, a tym samym uzyskiwanie z tego tytułu regularnego przychodu. 

Przedmiotem obrad Rady Społecznej będzie wydanie opinii w tej sprawie zgodnie 

z uchwałą Nr XLVI/431/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad 

zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Miejskiego 

Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. 

Przepis § 1 ust. 4 uchwały stanowi, że dzierżawa, wynajem lokali nie może mieć 

przeznaczenia na działalność konkurencyjną do usług realizowanych przez MZPR w tym samym 

budynku. 



Zgodnie z § 3 i § 4 uchwały przeznaczenia lokalu do oddania w dzierżawę na okres do lat 3 

dokonuje dyrektor MZPR, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady społecznej 

i za zgodą Prezydenta Miasta Zgierza, natomiast przeznaczenia do oddania lokalu 

w dzierżawę na okres powyżej 3 lat dokonuje dyrektor MZPR po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

społecznej oraz pozytywnych opinii Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza. 

W tym wypadku oddanie w dzierżawę następuje w drodze przetargu, według zasad określonych 

w załączniku do uchwały. 

Ponadto wmyśl § 8 powołanej uchwały Rady Miasta Zgierza, zmiana przeznaczenia 

nieruchomości lub jej części może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Zgierza. 

O wyniku obrad Rady Społecznej i jej opinii w tej sprawie zostanie Pan Radny niezwłocznie 

powiadomiony. 

Odpowiadając na pkt 4 zapytania z dnia 26 marca 2012 roku, dotyczące wyników 

ekspertyzy budynku znajdującego się w Zgierzu, przy ul. Rembowskiego 2, informuję, co 

następuje: 

Konstrukcja przedmiotowego budynku została naruszona w skutek wybuchu gazu propan -

butan w dniu 31 stycznia 2012 roku. 

Nadal nie jestem w posiadaniu dokumentów jednoznacznie określających przyczynę 

wybuchu. Jednak na podstawie dotychczasowych informacji, można stwierdzić, że prawdopodobną 

przyczyną wybuchu gazu, było wadliwe przyłączenie butli gazowej do piecyka przez najemcę 

lokalu nr 7. 

Obecnie, zgodnie z projektem sporządzonym przez uprawnionego projektanta, budynek jest 

zabezpieczony przed ewentualnym zagrożeniem zawalenia, w sposób pozwalający na podjęcie 

dalszych czynności, koniecznych dla sporządzenia ekspertyzy budowlanej. 

Na dzień dzisiejszy posiadam wstępne informacje, że koszt naprawy przedmiotowego 

budynku może przewyższyć obecną wartość budynku. 

Jednak dopiero po otrzymaniu ostatecznej ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu 

technicznego budynku, która jest w końcowej fazie opracowania, po analizie opłacalności realizacji 

remontu przedmiotowego budynku oraz po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków będę mogła podjąć decyzję określającą dalsze losy przedmiotowego budynku. 

P R E Z Y D E N T 
M I A S T A Z G I E R 

dr Iwona 


