Pľotokół
ze wspólnego posie dzenia Komisj i Budżetu, Finansów
i Inicjatyw GospodarczychRMz oraz Komigji GosRodarki Komunalnej,
Planu Przestrzennego i Ochrony Srodowiska RMZ
z đnia16 stycznia2017 r.
Stan Komisji

BFiIG

Stan Komisji
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8 radnych
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-

5 radnych

8 ľadnych

Obecnych

-

7 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu'

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.
3.
4.
Ad

otwaľcie posiedzenia;
Stwieľdzenie prawomocności obrad;
Przedstawienie porządku obrad'

Realizacja sytemu

i Jedź" w Żyľardowie.
',Paľkuj
omówienie projektu budowy przedszkolaprzy ul' ks' Brzóski

Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 16 sýcznia 2017 r. o godz. 17'00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów

i Inicjatyw Gospodaľczych RMŻ oraz Komisji

Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochľony Śľodowiska RMŻ.
Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Ryszaľd Mirgos' Pľzewodniczący Komisji Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestľzennego

i

ochrony Śľodowiska RMŻ. Powitał uczestników spotkania

i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.

W związku z zapytaniami ľadnych odnośnie do budowy ścieżekrowerowych, Pan Jacek
Grzonkowski poinformował, że w I etapie pľojektu, który Miasto Żyrardów ľealizuje wspólnie
z kilkoma innymi gminami Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego, zostało zaplanowane ponad 8 km
ścieżekrowerowych, które tworzą9 odcinków. Ścieżki te mają pełnió funkcję alternatywy transpoľtowej
i muszą byó powiązane węzłowo z punktem komunikacyjnym

- w przypadku Miasta Żyrardowa jest

dworzec kolejowy. Przygotowyrvany jest przetarg na wykonawstwo

_ wykonawca powinien

to

byó

wyłoniony w okresie wakacji.
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Radni w toku dyskusji dopyýwali o połączenie planowanych ścieżekzýmijuż istniejącymi,
atakŻe o nawierzchnię ścieżekorazo ewentualne naruszenie istniejącego drzewostanu.
Pan Jacek Grzonkowski poinformował również, Że dwa parkingi zbudowane w ramach systemu

,,Parkuj

i Jedź" znajdą się po obu

stronach ul' Towaľowej i

w sumie będą ofeľowały 141 miejsc

postojowych dla samochodów i 60 miejsc postojowych dla rowerów,atrzect parking usytuowany będzie

przy ul. PoW. Projekt realizowany jest wspólnie z kilkoma innymi gminami Warszawskiego obszaru
Funkcjonalnego.

W toku dyskusji ľadni dopýywali o kwestię zlokalizowania stacji rowerów miejskich, któľe
będzi e można wy poĄ czać,.

Ad 3.
PanJerzy Jelinek z'Nydziału Rozwoju iFundusry Zewnętrznych poinformował,żeniezapadła

jeszcze decyzja odnośniedo tego, czy w obiekcie, który powstanie przy ul. ks' Brzóski, zostaną
zlokalizowane oddziały zarówno pľzedszkola'

jak i Żłobka, czy vĺyłącznieprzedszkola.

Dodał,

Że przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu.

W toku dyskusji radni rozwaŻali zasadnośó stworzenia oddziałów żłobkowych.

Ad 4.
Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzennego

iochrony Środowiska RMŻ podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu izamknął
obrady.
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