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RADNY 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

W odpowiedzi na wniosek nr 1 zgłoszony przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Zgierza 
w dniu 26 maja 201 lr. w sprawie budowy ulicy Zawiszy uprzejmie informuję, że ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na realizację budowy I etapu, tj. odcinek od ulicy Łagiewnickiej w stronę 
rzeki Bzury. Otwarcie ofert ustalono na dzień 15 czerwca br. Obejmuje on budowę nawierzchni 
ulicy (jezdni i chodnika) oraz kolektora deszczowego wraz z osadnikiem i separatorem 
ropopochodnych oraz wylotem kanału do rzeki Bzury. Niezależnie od tego, na podstawie decyzji 
Nr 4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zawiszy, 
Starosta Zgierski dokonuje wyceny odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie tego odcinka 
ulicy. Czynność ta nie warunkuje przystąpienia do realizacji budowy, ponieważ decyzja posiada 
status „rygoru natychmiastowej wykonalności". Realizacja I etapu budowy przewidziana jest na lata 

Odpowiadając na wniosek nr 2 informuję, że podjęte działania doprowadziły już do 
usunięcia kiosku handlowego mieszczący się przy wyjeździe z parkingu cmentarza komunalnego 
przy ulicy Konstantynowskiej, przez jego właściciela. 

W związku z Pana wnioskiem nr 3 dotyczącym rozważenia możliwości przeprowadzenia 
wyborów w jednym terminie do wszystkich Rad Osiedli działających na terenie miasta Zgierza 
informuję, iż wniosek o podobnej treści zgłosiła na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 stycznia 
2009 r. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu. 
Tematem tym zajmowały się w dniu 2 kwietnia 2009 r. na wspólnym posiedzeniu: Komisja 
Statutowo-Prawna oraz Komisja Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. 
Po dyskusji wypracowano opinię, iż jedną z przeszkód dla których niewskazane jest wyznaczanie 
jednego terminu wyborów, byłoby skrócenie kadencji niektórych rad. Brak jest podstaw prawnych 
do skrócenia kadencji rad. Wyrażono również pogląd, iż decyzja o przedłużeniu kadencji rad 
wiązałaby się z koniecznością przygotowania dodatkowych lokali wyborczych, przygotowania 
odrębnych spisów wyborców, powołania 11 komisji wyborczych, przygotowania lokali wyborczych 
z odpowiednim wyposażeniem (urny wyborcze, kabiny do głosowania) byłby to jednorazowo duży 
wydatek dla budżetu miasta. 
Pragnę dodać, iż wprowadzenie ewentualnych zmian budziło również wiele zastrzeżeń wśród 
przedstawicieli jednostek pomocniczych. 
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