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W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 26 lipca 2013 roku wyjaśniam, co następuje.
Na planowaną rozbudowę sztucznego lodowiska w Zgierzu, w budżecie miasta
Zgierza zostały zaplanowane środki uchwalą Rady Miasta Zgierza Nr XXXI/333/12
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. , w dziale 926 Kultura fizyczna,
rozdz. 92695, w wysokości 70.000,00 zł. Kwota ta została zwiększona o 50.000,00 zł uchwałą
Rady Miasta Zgierza Nr XXXVI/391/13 z 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na 2013 r. w zakresie zadań własnych. Łącznie na rozbudowę
sztucznego lodowiska zaplanowana jest kwota 120.000,00 złotych. Rozbudowa lodowiska
daje możliwość korzystania przez większą ilość osób jednorazowo (tym samym zwiększenie
dochodów) oraz wprowadzić strefę nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych. Koszty
oświetlenia oraz mrożenia lodowiska wzrosłyby o ok. 600-700 zł miesięcznie. Decydentem
w tym jak i innych przypadkach są Radni Rady Miasta Zgierza.
Odnosząc się do kwestii krawężnika w ulicy Złotej uprzejmie informuję, że właściciel
powyższej nieruchomości wystąpił do Urzędu Miasta Zgierza z problemem dotyczącym
nadmiaru spływającej ulicą wody, która poprzez istniejące koryto ściekowe i krawężnik
odprowadzana jest wprost na jego posesję. Po każdej burzy przed bramą wjazdową i furtką
tworzy się bagno, a woda wdziera się w kierunku budynku mieszkalnego.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej ustalono, że na wysokości wnioskowanej posesji zostanie
ułożony tłuczeń ze spadkiem w stronę istniejącej nawierzchni bitumicznej i ograniczony
krawężnikiem betonowym, co pozwoli skierować wodę w stronę ulicy Proboszczewice.
Z uwagi na intensywne opady deszczu w ostatnim okresie i obawami zalania przedmiotowej
działki roboty te zostały wykonane przez MPGK Sp.z.o.o. na zlecenie Wydziału
Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza.
Sprawę prowadził Pan Wojciech Mokrzyński, a zlecenie zatwierdził naczelnik wydziału.
Koszt wykonanych robót wyniósł 1.351,62 zł brutto.
Odpowiadając na kolejne zagadnienia informuję, że zasób mieszkaniowy stanowiący
własność Gminy Miasto Zgierz stanowią głównie budynki wybudowane na przełomie XIX
i XX wieku, wykonane z materiałów ceramicznych i drewna. Najmłodsze cztery budynki
wybudowane zostały w latach osiemdziesiątych XX wieku przy ulicy Szczawińskiej 10/12,
jako jedyne w całym okresie powojennym, nie licząc budynków wspólnot mieszkaniowych.
Lokale w tych budynkach, miały przeznaczenie jako lokale zastępcze dla najemców,
u których prowadzone były prace remontowe. Niestety, po kilku latach ich użytkowania stały
się lokalami socjalnymi.
P l a c J a n a P a w ł a II
tel.cen. 42 716 28 54

tel. sekretariat

16

9 5 - 1 0 0 Zgierz

42 714 32 16

fax

42 714 31 14

Stan techniczny budynków naszego zasobu jest zróżnicowany w zależności od lat, w których
zostały wybudowane i materiałów stanowiących konstrukcję. W większości to budynki
murowane, o konstrukcji stropów i dachów z drewna, pokrytych papą. Pozostała część
budynków wykonana jest z drewna o dachach dwuspadowych pokrytych, jak pozostałe
budynki, papą asfaltową lub smołową. Pokrycia te wymagają systematycznej konserwacji
oraz częstej wymiany, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Niestety, przy
ograniczonych środkach finansowych utrzymanie dachów w świetnej kondycji jak
i pozostałych elementów budynku, tj. okien, drzwi, elewacji, podwórek i ich ogrodzeń, jest
niemożliwe. Na wykonanie prac remontowych na chwilę obecną, zgodnie z potrzebami
składanymi corocznie przez zarządcę budynków, potrzebna jest kwota minimalna
w wysokości 10 milionów złotych. Kwota ta z pewnością poprawiłaby w znacznym stopniu
stan techniczny naszego zasobu, lecz obecnie powyższe środki finansowe są niemożliwe do
wygospodarowania z budżetu miasta. Pragnę nadmienić, że stan techniczny zasobu
mieszkaniowego, już na początku obecnej kadencji, znajdował się w nienajlepszej kondycji przeciekające dachy budynków i rozwalające się komórki, nieszczelne przewody kominowe,
piece grzewcze do wymiany i przebudowy. W okresie ostatnich dwóch lat wykonano wiele
remontów na poszczególnych budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach gospodarczych.
Istotnie, niektóre dachy naprawiane są wprawdzie etapami, lecz zgodnie ze sztuką budowlaną
i technologią pozwalającą w każdym momencie prowadzić dalsze prace nie niszcząc
dotychczasowo wykonanych. Z uwagi na skromne środki finansowe w pierwszej kolejności
wykonywane są prace związane z bezpieczeństwem naszych najemców, a mianowicie:
uszczelnienie i remont kominów, wymiana pieców grzewczych i przebudowa pieców
kaflowych,
naprawa
dachów
budynków
mieszkalnych
i
gospodarczych.
Pragnę poinformować Pana Radnego, że na przestrzeni lat 2007 - 2010 z budżetu Miasta
Zgierza na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano środki w wysokości
7.247.197,75 zł, natomiast od początku 2011 roku do czerwca 2013 roku na remonty
gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano jedynie kwotę 1.984.457,46 zł, z której na
remonty dachów wydatkowano 291.550 zł, a na remonty elewacji 28.450 zł, dlatego też nie
posiadam żadnej możliwości, aby kompleksowo wyremontować choć jeden budynek w roku.
Niezależnie od powyższego informuję, że w kręgu zainteresowania Prezydenta Miasta, jako
włodarza miasta, jest poprawa estetyki nie tylko budynków zlokalizowanych przy ul. Długiej,
ale całego gminnego zasobu. Niemniej jednak ograniczone środki finansowe, jakimi
dysponuje Gmina w obecnej kryzysowej sytuacji, nie pozwalają na przeprowadzenie tego
zamierzania, a ograniczają nas jedynie do wykonania niezbędnych prac remontowych.
Pomimo braku środków Prezydent Miasta stara się pozyskiwać je z zewnątrz, aby choć
w małym stopniu estetyka uległa poprawie. Obecnie realizowany jest projekt
zagospodarowania terenów pomiędzy ulicą Długą a ulicą Rembowskiego z pozyskanych
środków unijnych. W ubiegłym roku również z pozyskanych środków wykonano ogrodzenia
terenów posesji, znajdujących się przy ulicy Narutowicza i Rembowskiego, dzięki czemu
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa naszych najemców, a przede wszystkim ich dzieci.
Dla poprawienia stanu technicznego budynków mieszkalnych Prezydent Miasta przekazał
w roku bieżącym dodatkowo 200 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na remonty.

Na zakończenie odpowiadając na pytanie Pana Radnego wyjaśniam, iż Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie tylko w tej kadencji przynosiło
straty. Zostały one pokryte majątkiem spółki i na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby pokrycia
tych strat z budżetu Gminy Miasto Zgierz. Strata spółki za rok 2012 nie jest tajemnicą, a jej
wynik omawiany był wielokrotnie na Komisjach Rady. Zarząd od sierpnia 2012 roku
realizuje opracowany program poprawy wyników gospodarowania.
Program ten
zatwierdzony przez Prezydenta realizowany jest konsekwentnie, o czym świadczy dodatni
wynik za pierwsze półrocze 2013 roku. Zarząd otrzymał od właściciela absolutorium.
Sytuacja spółki nie jest zła. Spółka ma bardzo dobrą płynność finansową, nie ma żadnych
długów (poza niewielkim kredytem inwestycyjnym). Spółka nie wygrała przetargu na odbiór
odpadów komunalnych w mieście Zgierz, wygrała natomiast przetargi w Gminie Zgierz
i Gminie Ozorków. Aktualnie nic mi nie jest wiadomo o przewidywanych zmianach (dodać
należy, że takie decyzje są w gestii Rady Nadzorczej Spółki a nie Prezydenta). Obecny
Zarząd przedstawił dokładną analizę ekonomiczną spółki, opracował nowy plan działania.
Wszystko to zostało zweryfikowane i na bieżąco jest kontrolowane.

