
Zgierz, dnia'. rześnia 2013 r. 
PREZYDENT 

Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek 

Pan 

Krzysztof W ę ż y k 

Radny Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29 sierpnia 2013r. dotyczącą dofinansowania 
podjazdu dla niepełnosprawnych do Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu ze środków PFRON, 
informuję że PFRON nie finansuje tego typu przedsięwzięć dla Urzędów Gmin. 

Podobnie jak Pan Radny widzę konieczność budowy podjazdu bądź instalacji platformy 
ułatwiającej swobodny dostęp niepełnosprawnym do budynku USC. Podejmę w tym celu 
stosowne działania. 

Poniżej przedstawiam informację na temat remontów wakacyjnych we wszystkich 
placówkach oświatowych: 

W okresie wakacji w szkołach, gimnazjach i SLO prowadzonych przez Gminę Miasta Zgierz 
prowadzone były niżej wymienione remonty : 

Nazwa 

Środki 

Rodzaj remontu 
Wykonawca 

SP 1 Malowanie sal lekcyjnych 
Malowanie holu wejściowego, podcieni i 
gabinetu dyrektora 

• We własnym 
zakresie 

Dochody 
własne 

SP3 Malowanie korytarza na II piętrze • Firma PS 2.400,-
KONTRAKT Piotr 

Malowanie 2 izb lekcyjnych Szpruch 
Malowanie lamperii na 1 p. oraz w łączniku • We własnym 
Lakierowanie podłogi w Sali gimnastycznej zakresie 

• We własnym 1460,-
zakresie 

• Firma PHU 
AQPOL Piotr 
Polka 

SP 4 Montaż zaworów grzejnikowych w sali • Zakład inst. Dochody 

tel. cen. 42 716 28 54 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 

tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 42 714 31 14 



gimnastycznej 

Wymiana opraw świetlówkowych, wydzielenie i 
wykonanie ścianek działowych, wymiana drzwi 
wewnętrznych, malowanie pomieszczeń 
kuchennych, pomieszczeń administracyjnych 
oraz sal lekcyjnych, naprawy drzwi i zamków. 

Sanitarnych, 
wod-kan, co. i 
gazu Zgierz ul. 
Kossaków 6a 

• We własnym 
zakresie 

własne 

SP 5 Malowanie kuchni i pomieszczeń 
gospodarczych, remont sali lekcyjnej 

• We własnym 
zakresie 

Dochody 
własne 

SP 8 Malowanie sal lekcyjnych, remont Sali 
komputerowej, malowanie lamperii 
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Sali 
komputerowej 
Wykonanie infrastruktury sieciowej w nowej 
pracowni komputerowej 

• We własnym 
zakresie 

• FHU DARAD 
Zgierz 

• Firma SKOMUR 
Zgierz 

Dochody 
własne 

SP 10 Remont kuchni • Firma Milma 
Developer 

15.000,-

SP 11 Malowanie sali gimnastycznej 

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej 
Zakup i ułożenie wykładziny na parterze 
Malowanie pomieszczeń administracji i sal 
lekcyjnych 

• Firma Budowlana 
Paweł Wasiela 
Zgierz 

• Firma ATB 
System Łódź 

• Firma DOM Łódź 
• We własnym 

zakresie 

68.000,-

SP 12 Remonty bieżące : stołówka , jadalnia, sale 
lekcyjne, naprawa schodów wejściowych 

• We własnym 
zakresie 

Dochody 
własne 
1500,-

Gimnazja i SLO 

GIM 1 Zabudowa rur kanalizacyjnych 

Przebudowa hydrauliki w sali przyrodniczej 

Malowanie sal lekcyjnych, kuchni, pokoju 
nauczycielskiego 
Naprawy konserwatorskie 

• Firma BUD-STOL 
Daniel Stolarz 

• Firma WODGAZ 
Grzegorz Klima 

• We własnym 
zakresie 

• We własnym 
zakresie 

Dochody 
własne 

GIM 2 Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły , 
wykonanie i montaż bram i furtek wejścia 
głównego 
Modernizacja sali lekcyjnej: wykonanie ścian 
działowych, montaż drzwi, montaż punktów 
elektrycznych malowanie 
Wykonanie i montaż ścianki z profili 
aluminiowych z drzwiami oraz szybami 
bezpiecznymi 
Naprawa zaworów grzejnikowych , wymiana 

• Firma RS-BUD 
DEVELOPMENT 
Łódź 

• Firma budowlana 
STOBUD Zgierz 

• Producent Okien 1 
drzwi PCV DANKAR 
Zgierz 

• We własnym 

18.000,-

Dochody 
własne 



rur w szatni, malowanie sal lekcyjnych, 
malowanie ogrodzenia, malowanie kuchni 

zakresie 

GIM 3 Prace konserwatorskie i remontowe w salach 
lekcyjnych 

• We własnym 
zakresie 

Dochody 
własne 

SLO Remont gabinetu wicedyrektora, malowanie 
pomieszczeń, montaż gniazd elektrycznych. 
Remont posadzki 

• We własnym 
zakresie 

• PPHU MARK-POL 
Zgierz 

Dochody 
własne 

W okresie wakacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz 
prowadzone były niżej wymienione remonty: 

Nazwa 
placówki 

Rodzaj remontu Wykonawca remontu Zabezpieczone 
środki 

MP-2 • Malowanie korytarza Robotnik zatrudniony w 
placówce oraz pracownik 
zatrudniony w porozumieniu 
z MOPS 

Materiały-
darowizna od 
Castoramy i 
rodziców 

MP-3 • Uszczelnienie rur 
kanalizacyjnych w 
łazience dla dzieci 
oraz w pomieszczeniu 
kuchennym na 
parterze 

• Naprawa elewacji 
ogrodzenia-
wyrównanie 
podmurówki z 
podmalowaniem 

Wykonanie we własnym 
zakresie 

361,00 

MP-6 • Remont dachu -
ostatni etap 

• Demontaż starych 
barierek przy 
budynku, wymiana 
płytek przed 
budynkiem, 
renowacja drzwi do 
sal 

• Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno -
Handlowo - Usługowe 
Korzycki Michał, 
Zgierz ul. B. 
Żeleńskiego 27/10 
/przetarg/ 

• Wykonanie we 
własnym zakresie 

93.600,00 

2.700,00 /z PZU/ 
1.200,00 /z konta 
doch. własnych/ 

środki zebrane 
przez 
rodziców/celowe/ 



• Wymiana wykładziny 
dywanowej na 
korytarzu i jednej 
klasie, wymiana 
wykładziny PCV w 
jednej z sal 

• Zakup farby do 
malowania elewacji 
przedszkola 

MP-7 - - -

MP-8 • Wymiana sedesu i Zakład Instalacji Sanitarnych, 550,50 
spłuczki w toalecie Mirosław Żyła, Zgierz 
dla dzieci 3-4 latnich 

MP-9 • Przemurowanie • PPHU „Kadag" 5.000,00 
głowic kominowych 
ponad dachem od 
kuchni węglowej i 
kotła CO. węglowego • We własnym zakresie 3.000,00 
- realizacja zaleceń 
Zakładu Usług 
Kominiarskich 
/zgodnie z art. 70 
ustawy Prawo 
Budowlane/; 

• Malowanie zmywalni 
naczyń i 
przygotowanie 
pomieszczenia 
przygotowalni 
wstępnej /obieralni/ -
realizacja zaleceń 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego 



MP-10 • Remont dachu -
kolejny etap 

• Malowanie ścian-
korytarze, szatnie 
dziecięce w obydwu 
skrzydłach budynku 

• Położenie wykładzin 
PCV - korytarze i 
szatnie dziecięce w 
obydwu skrzydłach 
budynku 

• Pomalowanie 
wszystkich drzwi 

• Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno -
Handlowo - Usługowe 
Korzycki Michał, 
Zgierz ul. B. 
Żeleńskiego 27/10 
/przetarg/ 

• Firma Wielobranżowa 
„Bud-Mark" Zbigniew 
Potakowski, Zgierz 

• Firma Wielobranżowa 
„Bud-Mark" Zbigniew 
Potakowski, Zgierz 

• We własnym zakresie 

40.500,00 

2.700,00 

6.720,00 z doch. 
własnych 
447,33 z doch. 
własnych 

MP-12 • Remont bocznych 
schodów 
wejściowych 

• Wymiana drzwi i 
ościeżnic 

• Malowanie dwóch 
klas 

• Firma „BartBud 
Bartłomiej Bednarek" 

10.000,00 

Sponsor 
Sponsor 

MP-13 • Remont pomieszczeń 
przedszkola:2 jadalni, 
zmywalni naczyń -
realizacja zaleceń 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego 

• Prace hydrauliczne w 
pomieszczeniu 
głównej księgowej -
realizacja zaleceń 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego 

• Wyłożenie kostką 
wejścia dla dzieci do 
ogrodu 
przedszkolnego -
realizacja zaleceń 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego 

Przedsiębiorstwo „Markasz" 
Krzysztof Skotarek 

11.850,00 



MP-14 • Remont podłóg w 
wejściu głównym, 
korytarzu, szatni i sali 
zabaw 

• Malowanie ścian w 
części holu oraz 
pomieszczeniu dla 
pracowników 

• NOVA Technologie 
Obiektowe, Łódź, ul. 
Przybyszewskiego 92 

• We własnym zakresie 

10.000,00 

MP-15 • Remont sufitów w 
dwóch 
pomieszczeniach 
kuchennych zlanych 
przez lokatorów 

Zakład Ogólnobudowlany 
"Abakus" Sławomir Kliszko, 
Zgierz, ul. Dubois 33/52 

2.800,00 /środki z 
odszkodowania/ 

Wysokość środków przeznaczonych na 
remonty - razem: 

191.428,83 

Natomiast w kwestii postawienia oznakowania informującego mieszkańców o ścieżce 
rowerowej i chodnika dla pieszych na ulicy Tuwima i ulicy Staffa informuję, że takie 
przedsięwzięcie wymaga przygotowana organizacji ruchu na obie w/w ulice oraz uzgodnienia 
w Starostwie Powiatowym i Komendzie Powiatowej Policji. 

Pragnę poinformować, że wspomniana organizacja ruchu jest w trakcie opracowania 
i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień będzie wdrażana. 

Na budowę ulicy Zawiszy wyłoniono Wykonawcę, którym jest firma „Wodociągi 
i Kanalizacja Krzysztof Kuciński" z siedzibą w Głownie i podpisano stosowną umowę. 
Termin zakończenia robót określony jest na 30 września 2013 r. Na dzień dzisiejszy 
Wykonawca zgłosił do Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót i wskazał Kierownika 
Budowy. Wytyczył przebieg kanału deszczowego i drogi. Przywiózł na budowę kruszywo 
przeznaczone na podbudowę drogi. Niestety, nie rozpoczął stosownych robót ziemnych. W 
dniu 5 września 2013 roku zwrócił się do Urzędu Miasta Zgierza z prośbą o wyrażenie zgody 
na wprowadzenie na budowę Podwykonawcy i zgodę taką uzyskał. W tej sytuacji istnieje 
realna szansa rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych. 

Zgodnie z zawartą umową w przypadku przekroczenia umownego terminu realizacji 
zastosowanie będą miały kary umowne. Umowa przewiduje naliczanie kary w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Umowna wartość wynagrodzenia 
wynosi 997.000,00 zł. W przypadku odstąpienia od umowy i niezrealizowania robót 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

Budowa kanału deszczowego w ulicy Żytniej realizowana była przez firmę 
„Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod-Kan. Marek Bartniak" 
z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Umowny termin realizacji zadania określony był na 
31 sierpnia 2013 r. W dniu 30 sierpnia 2013 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i 
gotowość do odbioru. Umowny zakres robót został wykonany. Obecnie wykonawca 
porządkuje teren budowy. Uzgodniono termin odbioru na dzień 11 września br. 



W sprawie oświetlenia ulicznego w ulicy Owsianej w Zgierzu, uprzejmie informuję, że: 

1. Wykonanie oświetlenia na ulicy Owsianej wymaga zabezpieczenia środków 
finansowych na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia i realizację tegoż 
oświetlenia jako nowej inwestycji, której szacunkowy koszt określa się na 
ok. 75 000,00 zł. 

2. Z uwagi na bardzo ograniczoną wielkość środków inwestycyjnych w budżecie miasta 
na rok 2013, zostały one przeznaczone na dokończenie priorytetowych zadań już 
rozpoczętych. 

3. Inwestycja budowy oświetlenia w ulicy Owsianej zostanie rozważona do projektu 
budżetu na rok 2014. 

Pomimo w/w uwarunkowań istnieje również możliwość realizacji tej inwestycji, ważnej 
dla mieszkańców ulicy Owsianej, w ramach Uchwały Nr XXXVII I / 300 / 97 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie realizacji komunalnych inwestycji z udziałem 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zgierza. 

Odnosząc się do poruszonego przez Pana tematu zagospodarowania terenu znajdującego się 
pomiędzy ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Kamienną oraz Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Zgierzu pragnę wyjaśnić, iż działki wchodzące w jego zakres zostały 
w latach osiemdziesiątych przejęte w drodze wywłaszczenia z przeznaczeniem pod budowę 
osiedla „Parzęczewska - Północ". Przedmiotowy teren na przestrzeni lat funkcjonował 
w otoczeniu osiedla jako ogólnodostępny obszar nieurządzonej zieleni, stanowiący 
niezorganizowane miejsce rekreacji mieszkańców i w powyższy sposób jest wykorzystywany 
do chwili obecnej. W tym względzie gmina podejmuje doraźnie starania w zakresie 
utrzymania jego stanu sanitarno-higienicznego. W zależności od potrzeb, a także posiadanych 
środków i możliwości corocznie w okresie letnim zlecane są prace porządkowe, obejmujące 
zbieranie odpadów komunalnych oraz koszenie traw. Należy również zauważyć, iż podjęcie 
jakichkolwiek kroków w kierunku wykorzystania istniejącej w obszarze osiedla wolnej 
przestrzeni w sposób inny niż wynikający z celu dokonanego wywłaszczenia wymagałoby, 
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wszczęcia 
procedury zwrotu. Mając na uwadze ustawowe zobowiązanie, jak również dotychczasowy 
charakter użytkowania przez mieszkańców przedmiotowego terenu, racjonalnym wydaje się 
dążenie, w miarę posiadanych przez miasto możliwości, do sukcesywnego urządzenia 
w tej części osiedla enklawy zieleni, wypoczynku i rekreacji. 


