Protokół
z posiedzenia Komisj i Gospodarki Komunalnej,
Planu Przestrzennego i ochrony Środowiska RMZ

z đnia19 czerwcaZjl7

Stan Komisji GKPPiOS

-

r.
obecnych

8 ľadnych

-

8 ľadnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c.

Otwarcie posiedzenia;
Stwieľdzenie prawomocności obrad;
Pľzedstawienie porządku obrad.

Ż. Wypracowanie opinii doĘczących projektów uchwał:
a. W spľawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Paľtnerskiej pomiędą' Miastem
Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawa, doĘczącej realizacji projektu
pn. ,,Wirtualny Warszawski obszaľ Funkcjonalny (Viľtual WoF)'' w ľamach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego obszaľu Funkcjonalnego,

zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

w

ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lataŻ0l4_2020 (ośPľiorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza,
Działanie 2.1 E-usługi,Poddziałanie2'1.2 E-usługi dlaMazowszaw ramachZIT);

b. W

spľawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem

Żyrardőw

a

Miastem Stołecznym Warszawa, doýczącej realizacji projektu

pn. ,,Pľomocja gospodaľcza 1łlłarszawskiego obszaru Funkcjonalnego

w

(WoF Expo)''

ramach Zintegrowanych Inwesýcji Terytoľialnych Warszawskiego obszaru

Funkcjonalnego, zgłoszonego

do współfinansowania ze środków Euľopejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ľamach Regionalnego Pľogramu operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata Ż014_2020

(ośPriorytetowa III

Rozwój

potencjału innowacyjnego iprzedsiębioľczościDziałanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP,

Poddziałanie

c.

3

'2'1 Pľomocja gospodarcza regionu w ľamach ZIT);

W sprawie wrażenia zgody na zawarcie Poľozumienia w spľawie wspólnej realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki Działki _ Żyrardőw na odcinku ul. Żeľomskiego od ul. Limanowskiego do ul' Mokrej'';

d'

W spľawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy u|. Waryńskiego
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e. W

sprawie w sprawie wyraŻenia zgody na zawarcie Porozumienia Paftnerskiego

w

dotyczącego pľojektu budowy parkingów Park&Ride

ramach Zintegrowanych

InwesĘcji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjona|nylľ'przeznaczol]ego
do doflnansowania z środków Unii Europejskiej w ramaclr Regionalnego Pľogramu
operacyj

f. W

ne

go Woj ewódŹw M azow i ecki e go 20 1 4-Ż020 ;

sprawie wyraŻenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego

pľojektu budowy dróg rowerowych
Terytorialnych

w

w

ramach Zintegrowanych Inwesýcji

Waľszawskim Obszarze Funkcjonalnym ptzeznaczonego

do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w rallaclr Regionalnego Programu
operacyj nego Woj ewó dnwa Mazowieckiego 20 l 4_2020

E. W

;

sprawie wyraŻenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego

projektu multimodalnej mobilności miejskiej

Terytorialnych

w

w ramaclr Zintegrowanych Inwestycji

Warszawskim obszarze Funkcjonalnym pÍzeznaczonego

do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
operacyj

h' W

ne

go Woj ewó dńw a M azowi eck i ego 20 l 4-2020

;

sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu

ds. Rewitalizacji;

i.
j.
k.
l.

W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodzebezprzetargowej;
W sprawie sprzedaĄ nieruchomości w drodze bezpĺzetargowej;
W spľawie sprzedaĘ nieľuchomości;
W sprawie íabycia nieruchomości położonejw Żyrardowie;

m. W sprawie przejęciaporzuconych pojazdów

n. W

sprawie przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespőł

ds. Upamiętnienia

o.

na własnośóMiasta Żyrardowa;

Historii Żyrardow a.

Uchylająca uchwałę w spľawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa;

p. W

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania

pr zestrzenne go m iasta Ży r ar dow a.

3.
Ad

Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 19 czerwca2017 r. o godz' 18.00 w Resursie w Żyĺardowie odbyło się posiedzenie

Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochľony Środowiska RMŻ. Posiedzenie

otwoľzył i popľowadził Pan Ryszard Miľgos, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu
Przestrzennego i ochrony Środowiska RMŻ. Powitał uczestników spotkania i przedstawił zaproszonyclr

gości.
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Ad2a. i2b.
Projekty uclrwał przedstawił radnym Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, Zastępca Prezydenta

Miasta. Wyjaśnił,że uchwały te umożliwiłyby zawarcie Umowy Partnerskiej z Miastem Stołecznyn
Waľszawa, dzięki czemu mogłoby ono przystąpić jako lider do realizacji obu projektów.
Po krótkiej dyskusji radni w głosowaniu pozyýwnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał.

Ad 2c.
Projekt

uchwĄ pľzedstawił Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski,

Przedstawił on genezę propozycji wynikającej z

Zastępca Prezydenta Miasta.

uchwĄ. Miasto Żyrardőw uzyskało dofinansowanie

na budowę ścieżekrowerowych i chodników, w tYm takŻe na ul. Żeromskiego' W wyniku ľozmőw ze

Starostwem Powiatowym ustalono, że jest ono skłonne parýcypowaó

w przebudowie i

remoncie

pozostałych elementów tej drogi. Zadanie byłoby realizowane w cyklu dwuletnim.

Radni podjęli dyskusję na temat czasu realizacji tej inwestycji, a następnie w głosowaniu
pozytywnie zaopiniowali pľojekt uchwały.

Ad 2d.
Projekt uchwaĘ przedstawił Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta,
który pokľótce przypomniał historię starań Miasta Żyrardowao zakup tej nieľuchomości.Poinfoľmował

również, że bonifikatabędzie utrzymana, jeśliw obiekcie zachowana zostanie funkcja oświatowokultuľalna, Z cze9o wynika propozycja ulokowania w nim oddziałów przedszkolnych.

Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji przystąpili do głosowania, w którym pozyýwnie
zaopiniowali projekt uchwĄ.

Ad 2e.,2f.i2g.
Pľojekty uchwał przedstawił Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta'

który wyjaśnił,że zgoda RMŻ jest konieczna dla ewentualnego uczestnictwa Miasta w konkursach
umożliwiających pozyskanie dofinansowania' Miasto będzie aplikowało w konkuľsach Iipcowych lub,
w razie pľzeszkód formalnych, wrześniowych.

Członkowie Komisji w głosowaniu porytywnie zaopiniowali projekĘ trzech uchwał.

Ad 2h.
Informacji udzielił Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Zastępca Pľeązdenta Miasta, który
przedstawił pľojekt uchwĄ. Jak wyjaśnił,zgodniezzapisami ustawy konieczne jest powołanie Zespołu

ds. Rewitalizacji, do którego mogą dołączyó radni, pľzedstawiciele oľganizacji pozarządowych
i mieszkańcy, choć liczba członków Zespołu jest ograniczona.

W toku dyskusji radni zdecydowali, że dwóch przedstawicieli RMŻ zostanie
podczas sesji' W głosowaniu pozyýwnie zaopiniowali projekt

wybranych

uchwĄ.
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Ad 2i.
Pan Ryszard Miľgos, Przewodniczący Komisji, zľeferował pľojekt uchwĄ doýczącej teľenu
starego śladuulicy Witosa' któľej wytyczono nowy przebieg. Wobec braku pytań przystąpiono do
głosowania, w którym radni pozytywnie zaopiniowali projekt

uchwĄ.

Ad 2j.
Pan Ryszard Miľgos, Przewodniczący Komisji, zreferował projekt

uchwĄ doýczącej

dwóch

działek prryl ul. Dąbľowskiego. Dodatkowych informacji udzielił Pan Tomasz Aleksandrowicz,
p.o. Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego iNieruchomości. Po krótkiej dyskusji członkowie

Komisji przystąpili do głosowania, w którym pozyýwnie zaopiniowali projekt uchwały'
Ad 2k.
Pan Ryszard Miľgos, Przewodniczący Komisji, zrefeľował projekt uchwały doĘczącej dwóch

działki przy ul. Bratniej. Dodatkowych informacji udzielił Pan Tomasz Aleksandrowicz, p'o. Dyrektora

Wydziału Planowania Przestľzennego
pozytywnie zaopiniowali pľojekt

Ad

i

Nieruchomości' Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji

uchwĄ.

21.

Pan Tomasz Aleksandľowicz, p.o. Dyrektoľa '\łrĺydziałuPlanowania Przestrzennego
i Nieruchomości, wyjaśnił,że uchwała doĘcry działki, którą Miasto planuje ptzeznaczyi
naprzedłużenie ul. Konwaliowej. Po krótkiej dyskusji radni poą1ýwnie zaopiniowali pľojekt uchwaĘ.

Ad 2m.
Pan Ryszaľd Mirgos, Pľzewodniczący Komisji, zreferował pľojekt

uchwĄ doýczącej czterech

porzuconych pojazdów. Wobec braku pýań członkowie Komisji pľzystąpili do głosowania, w którym
pozytywnie zaopiniowali projekt

uchwĄ.

Ad 2n.
Pan Dariusz Kaczanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta i członek Zespołu ds' Upamiętnienia

Histoľii Miasta Żyrardowa, przedstawił radnym ľaport zprac Zespołu. Zespőł, w skład któľego weszli
również Pan Jerzy Jankowski, Pan Bogusław Nietrzebka oraz Pan Jerzy Paruszewski, prace swoje
rozpoczął od odnotowania, co na|eĄ zmienió pod rygorem tnv. Ustawy dekomunizacyjnej. Zespőł

ľekomendował nie

tylko zmiaĺy ulic, lecz także inne działania podlegające tzw.

Ustawie

dekomunizacyjnej, np. demontażtablic poświęconych radzieckim czołgistom czy Pomnika Gwardzisty.

W raporcie zna|azĘ się również pľopozycje zmian niektórych tablicach

upamiętniających lub

zawieszenia nowych.
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Radni podjęli telnat, w dyskusji dociekając m.in. tego, jakie koszý pociągną za sobą
proponowane zmiany, a takŻe podkreślając potľzebę zasięgnięcia opillii mieszkańców. Przypomnieli

również, żeFtMlŻjużwcześniejrozważałapomysł budowy pomnika Jőzefa Piłsudskiego. Dopytywali

oto'czymniektóre decyzjebyłymoýwowane' oľazoto,czyRMŻbędziemiaławpływnaposzczególne

nĺiany.
Po zakoílczeniu dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu negaýwnie zaopiniowali projekt
uchwaý _ oddano 3 głosy ,,za" i 5 głosów ,,pÍZeciw" przy braku głosów ,,wstľzymuję się''.

Ad 2o. i 2p.

Pľojekt

uchwĄ

przedstawił Pan Tomasz Aleksandľowicz, p.o. Dyľektoľa Wydziału

Planowania Przestrzennego i Nieľuchomości. Głos zabrał również Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski,
Zastępca Prezydenta Miasta. Zreferowali oni, Że pľojekt uchwaĘ doĘczy terenu przy ul. Spokojnej,

który jest własnościąnie Miasta, ale Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, a który ma zostaó
zagospodarowany w sposób inrry, niż do tej pory planowano.

Po

krótkiej dyskusji,

w

czasie której członkowie Komisji zwrócili uwagę

m.in.

na Wczęrpywanie się miejsc na Cmentaľzu Paraťlalnym, przystąpiono do głosowania, w któryln
po4ltyvnie zaopiniowali projekt uchwĄ.
Ad 3.
Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

iochľony Środowiska RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu izamknął
obľady.

Przewodniczący
Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska

.

RMZ

Miľgos

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdest
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