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W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu
28 lutego 2013 roku w sprawie oznakowania ścieżki rowerowej i pieszej w ulicach Staffa
i Tuwima pragnę poinformować, że obecnie jesteśmy po obserwacji ruchu rowerowego na
ulicy i ruchu pieszych na istniejącym chodniku. Po wstępnej analizie wynika, że
oznakujemy chodnik jako ciąg pieszo rowerowy.
Jednocześnie informuję, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy jednoczesnym
zapewnieniu wyglądu estetycznego ul. Długiej przy Przedszkolu nr 7 celowym byłoby
dokonać na całej długości działki przedszkola wymiany krawężników, płyt chodnikowych
obrzeży trawnikowych przy krawędzi jezdni, a następnie ustawić barierki ochronne.
Z uwagi, że koszt powyższych robót wyniesie ok. 25.000,00 zł koniecznym jest
wygenerowanie dodatkowych środków finansowych z oszczędności. Po zgromadzeniu
stosownych środków rozpatrzymy możliwość wykonania powyższych robót lub ich części.
Natomiast w sprawie dalszych losów Nowy ITZ uprzejmie informuję:
Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie zmian organizacyjnych i prawnych
dotyczących dalszego funkcjonowania gazety Nowy ITZ.
W nowej formule gazeta cieszy się dużą popularnością i zdobywa coraz więcej
Czytelników. Opisuje wydarzenia, które w innych tytułach, nastawionych na działalność
komercyjną, nigdy by się nie ukazały. Przykładem niech będą relacje z imprez
w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeum... Wycinki takich
artykułów trafiają na czołowe miejsca na tablicach informacyjnych w tych placówkach, do
ich kronik. Często też są wykorzystywane jako dokument pomagający realizatorom
różnych ciekawych pomysłów w ich awansie zawodowym. Informacje zawarte w ITZ to
również forma promocji na rzecz przyciągania do Zgierza inwestorów i turystów. ITZ
przedstawia w obiektywnym sposób relacje z wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
Informuje również o realizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach z funduszy
europejskich. W gazecie zamieszczane są również odpowiedzi na interpelacje radnych.

Plac J a n a Pawła II
tel. cen.

42

716 28 54

16

95-100

tel. sekretariat 42 714 31 00

Zgierz
fax

42 714 31 14

Zarówno Starostwo Powiatowe w Zgierzu, jak i wszystkie większe miasta w naszym
regionie wydają swoje gazety samorządowe. Jest to forma komunikowania się władz z
mieszkańcami, co zwłaszcza teraz, w Europejskim Roku Obywateli, ma bardzo duże
znaczenie.
Odnośnie wniosku o obniżenie opłat za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych
informuję, że trwają prace nad projektem uchwały realizującej ten postulat ( jest to
możliwe po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).

Jednocześnie też uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591), refundacja leków nie jest zadaniem własnym gminy i
środki finansowe po likwidacji ITZ nie mogłyby zostać wprost przeznaczone na ten cel.

