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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego nr 1 z dnia 28 września 
2012 r., uprzejmie informuję, że zakres rzeczowy projektu JBudowa, przebudowa 
przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej- poprawa 
dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z 
Łódzką Koleją Aglomeracyjna - etap P w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, znany był zarówno  
władzom miasta jak wszystkim radnym oraz wszystkim obecnym podczas V 
sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r., na której był Pan obecny 
oraz głosował za uchyleniem udzielonego Prezydentowi Miasta Zgierza 
pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających z wniosku o 
przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007¬
2013 dla ww. projektu. Na sesji Rady Miasta Zgierza Z-ca Prezydenta Miasta 
Zgierza Pani Bogumiła Kapusta przedstawiła szczegółowe uzasadnienie 
odstąpienia od udziału, jako partner projektu przez Gminę Miasto Zgierz z 
powodu zmiany zakresu zakładanych wcześniej zadań w projekcie, co 
skutkowało brakiem stosownego umocowania do działań organu 
wykonawczego. Podobne decyzje w sprawie odstąpienia od udziału 
w realizacji tego przedsięwzięcia podjęły inne samorządy m.in. Powiat 
Zgierski, Gmina Stryków, Miasto Ozorków. 

Zarówno podczas dyskusji w tej sprawie oraz w głosowaniu nie wyraził  
Pan jakichkolwiek zastrzeżeń czy wątpliwości, co do prawidłowości  
postępowania. Jak zostało to uzasadnione podczas modyfikacji wniosku został 
zupełnie zmieniony zakres rzeczowy. Pierwotnie miał on zakładać budowę dróg 
dojazdowych (miejskich), a ostatecznie jedynie część dojść do peronów 
i podjazdów dla niepełnosprawnych. Sprowadzało się to tego, aby miasto 
sfinansowało inwestycje leżące w kompetencji PKP i wypaczało pierwotnie 
przyjętą koncepcję realizacji przez Miasto dróg dojazdowych i parkingów. 

Odstąpienie przez Gminę Miasto Zgierz od partnerstwa nie 
skutkowało jednak rezygnacją z realizacji w/w zadań gdyż te obowiązki 
przejęło PKP i nadal są one ujęte w planowanej inwestycji. 

Środki finansowe, które miały stanowić wkład własny Gminy Miasto 
Zgierz zgodnie z wolą Rady mogą zostać przeznaczone na poprawę stanu 
nawierzchni dróg dojazdowych do poszczególnych przystanków po podjęciu 
przez Radę stosownej uchwały. 

Pragnę Pana Radnego ponadto poinformować, że obecny na V sesji 
Rady Miasta Zgierza radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Radosław 
Gajda, który również znał zakres rzeczowy projektu zadeklarował wówczas 
poruszenie tej sprawy podczas najbliższej sesji Rady Sejmiku Województwa. 
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Poniżej przedstawiam wyciąg z protokołu Nr V/11 V sesji Rady Miasta Zgierza 
„ Pkt 8 a). 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LI11/479/10 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza 
pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających z wniosku o przyznanie 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na 
lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych 
na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności 
komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką 
Koleją Aglomeracyjną - etap I" - projekt uchwały, przedstawiając w formie  
prezentacji multimedialne!, omówiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA. 
Z wyjaśnień wynika, iż uchwała zostaje uchylona z uwagi na zmianę zakresu 
rzeczowego obejmującego przystanki na terenie miasta Zgierza w projekcie pn.: 
„Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie 
intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną". Z projektu 
usunięto większość założeń dotyczących przystanków na terenie miasta 
Zgierza. Zgierz - Północ: zakładał: budowę dojścia pieszego, dojazdu 
i pan\ingu z wiatą rowerową, pętlą autobusową. Obecnie: wyłącznie dojazd 
i dojścia piesze do peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. 
Zgierz - Jaracza: zakładał wykonanie pasa jezdnego o nawierzchni asfaltowej 
(ul. Jaracza) oraz parking z wiatą rowerową, budową, przebudową chodników 
oraz dojazd (ul. Graniczna). Obecnie: wyłącznie dojazd i dojścia piesze do 
peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Zgierz - Kontrewers: 
zakładał wykonanie pasa jezdnego nawierzchni asfaltowej wraz 
z oświetleniem (ul. Miodowa). Obecnie: wyłącznie dojazd i dojścia piesze do 
peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Reasumując, 
z zakresu rzeczowego wyłączono drogi dojazdowe do powyższych 
przystanków. Gmina Miasto Zgierz zobowiązuje się jednocześnie w okresie 
trwałości projektu do zapewnienia przejazdu do przystanków kolejowych 
w Zgierzu: Zgierz Jaracza - dojazd ulicą Jaracza, Zgierz Północ - dojazd do 
przystanku kolejowego od ulicy Parzęczewskiej, Zgierz Kontrewers - dojazd 
ulicą Miodową, w ramach bieżącego utrzymania, a w miarę możliwości 
finansowych do polepszenia standardu jakościowego. 
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię 
pozytywną, (załącznik nr 12) 

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, czy planowana jest 
przebudowa wiaduktów nad ulicami Długą i Łódzką? A jeśli nie, to czy 
Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad w porozumieniu z PKP 
„podniosą" wiadukt nad ul. Długą i zostanie utworzone przejście dla pieszych? 
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, iż w poprzednim wniosku były 
zapisy dotyczące przebudowy, natomiast obecnie jest to zupełnie inny, nowy 
wniosek. Prezydent dodała, że dokładnej odpowiedzi udzieli w pkt. 11 porządku 
obrad. 
Radny T. KUPIS odnośnie wiaduktu nad ulicami Czerwieńskiego -
Dygasińskiego pyta, czy jest on ujęty w projekcie? 
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odpowiedziała, że przedstawiając projekt 
uchwały opowiedziała o inwestycjach z udziałem miasta. Być może PKP 
realizuje na tym terenie pewne inwestycje, ale bez udziału miasta. 
Radny Z. ZAPART podziękował Zastępcy Prezydenta B. Kapuście za 
zaprezentowanie projektu. Radny dodał, że mimo wszystko brakuje na sali 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i zaproponował, aby zaprosić go na 
kolejną sesję RMZ. 



Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego R. GAJDA przyznał racie radnemu 
Zapartowi. dodał, że poruszy tą sprawę na najbliższej sesji sejmiku. 
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA dodała, że Studium Wykonalności, nowy 
wniosek i aneksy do Umowy Partnerskiej zostały przesłane w ubiegłym 
tygodniu, w piątek, z prośbą o podpisanie w ciągu dwóch godzin. Prezydent I. 
Wieczorek podjęła jedyną i słuszną decyzję, o nieprzekraczaniu własnych 
uprawnień i niedecydowaniu o tym, czego Rada Miasta Zgierza nie uchwaliła. 
Wynikiem analiz i dyskusji jest dzisiejszy projekt uchwały. 
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. 
KOMOROWSKI poddał pod głosowanie, projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za-18, przeciw - O, wstrzym. - O," 

Odnosząc się do kwestii reprezentowania władz Gminy Miasta Zgierz na 
spotkaniach, na których omawiano bądź uzgadniano kwestie projektu 
technicznego przebudowy peronu przystanku Zgierz Północ oraz pozostałego 
zakresu rzeczowego, informuję, że szczegółowy zakres projektu ustalony został 
w 2010 r. przez ówcześnie urzędujące władze Prezydenta Jerzego Sokoła oraz 
zatwierdzony przez ówczesną Radę Miasta Zgierza poprzez podjęcie uchwały 
nr LIII/479/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. 
Należy podkreślić, że beneficjentem projektu był PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A, zaś Gmina Miasto Zgierz podobnie jak Gmina Zgierz oraz Miasto Łódź 
miały uczestniczyć w realizacji jako partnerzy. 
W spotkaniach roboczych przed terminem złożenia wniosku (od 23.08.2012 -
24.09.2010) oprócz Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza uczestniczyli: 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej oraz pracownik wydziału Pani Beata 
Liska oraz Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami 
Pomocowymi Pani Katarzyna Miksa - Kolejwa. W grudniu 2010 r. Instytucja 
Zarządzająca dokonała negatywnej oceny formalnej złożonego na mocy 
powyższej uchwały wniosku o dofinansowanie. W styczniu 2011 r. Gmina 
Miasto Zgierz ponownie została wezwana do udziału w konsultacjach 
dotyczących ponownego złożenia wniosku w terminie do 18 stycznia 2011 r. 
Udział w spotkaniu z Menadżerem projektu oraz przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego oraz przedstawicielami Gminy Zgierz ze strony Gminy 
Miasto Zgierz wzięli: Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza - Bogumiła Kapusta, 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej - Andrzej Juszczyk, Naczelnik 
Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi - Katarzyna 
Miksa - Kolejwa. Podczas spotkania Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza Pani 
Bogumiła Kapusta wyraziła swoje zaniepokojenie zmianą zakresu rzeczowego 
projektu oraz zauważyła, że zakres upoważnienia Prezydenta Miasta do 
złożenia wniosku, jako partnera projektu przekracza ramy wskazane w uchwale 
intencyjnej, co może rodzić wątpliwości, co do legalności jego działania. 
Menadżer projektu zapewniał, że zakres projektu został okrojony więc 
teoretycznie upoważnienie wcześniej udzielone ma moc prawną. Ponadto, na 
spotkaniu tym Pan Naczelnik Andrzej Juszczyk również wyrażał swoje 
wątpliwości, co do zasadności finansowania przez Miasto inwestycji 
znajdujących się na terenie PKP oraz podnosił fakt, że pierwotnie Miasto miało 
uczestniczyć w finansowaniu dróg dojazdowych oraz parkingów, a nie peronów 
oraz podjazdów dla niepełnosprawnych. Ostatecznie wniosek o dofinasowanie 
wraz ze studium został przesłany do Urzędu Miasta Zgierza na dzień przed 
terminem złożenia z prośbą o podpisanie. Po dokładnym sprawdzeniu okazało 
się, że zmiany zakresu rzeczowego są na tyle istotne, że w tej formie nie mógł 
być on zaakceptowany i podpisany przez Prezydenta. Obowiązki Gminy Miasto 
Zgierz wskazane we wniosku przejęło PKP. 


