Protokół
ze wspólnego posie dzenia Komisj i Budżetu, Finansów

i Inicjatyw GospodarczychRMŻ oraz Komisji Gospodarki Komunalnej,

Planu Przestrzennego i ochľony Śľodowiska RMŻ

z đnia15 stycznia2}I&
Stan Komisji

BFiIG

Stan Komisji

GKPPioŚ _

r.

obecnych _ 6 ľadnych

_ 8 ľadnych

obecnych

8 radnych

-

5 ľadnych
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Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.
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Ad

Stwierdzenie pľawomocnościobľad;
Przedstawienie porządku obrad.

Infoľmacja doýcząca zaawansowaniarealizacji zadafi inwestycyjnych zapisanych w budżecie
na2017 ľ. - wykonanie finansowe i rueczowe.

Analiza najważniejsrych założeńdo planów Miasta
na

4.
5.

Otwarcieposiedzenia;

z

zakresu zadań inwestycyjnych

20l8 ľ. (ścieżkiľowerowe, paľkingi prrydwoľcowe, plany budowy ulic itd.).

omówienie interpelacji ľadnego Jerzego Naziębło dot. budowy ekľanów dźwiękochłonnych.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów

Komunalnej' Planu Przestrzennego

i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodaľki

i ochrony

Śľodowiska RMŻ. otworzyłje i popľowadził radny

Maľek Treliński, Wicepľzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarcrych RMŻ.
Powitał uczestników spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.

Ad2.i3.
Informacje przedstawili pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, Zastępca Prerydenta Miasta,
a takżę pan Damian Guzewski' Zastępca Dyľektoľa Wydziału Inwestycji. Skupili się na wykonaniu

rzeczowm' natomiast wykonanie finansowe zostanie pľzedstawione ľadnym w luým. Wśľód
ztęalizowanych inwestycji wymieniono pľzede wsrystkim oddane do uĄrtku odcinki ulic

w toku

i

będące

prace drogowe, zaawansowanie pľac pľzy budowie budynku wieloľodzinnego pÍZy

ul. Waryńskiego, pÍace przy zagospodaľowaniu Zalewu Żyľardowskiego, ľemont ochronki czy
budowę paľkingów ,,Paľkuj i Jedź". Jako istotne pľace w roku 2018 wymieniono podjęcie pľac
związanych

z Kantoľem, a

takŻe

z kolejnymi zadaniami dľogowymi, z zagospodaľowaniem

Stawu

Góľnego, budowę ulicy Nowy Świat wraz z zadaniami towarzyszącymi (filia biblioteki miejskiej), czy

z rcwaloryzacją zieleni. Wspomniano ľównież o planowanym rozpoczęciu II

etapu budowy budynku

wieloľodzinnego oraz budowie pľzedszkola przy ul. Ks. Brzóski, na co środkiujęto w budżecie.

Zwrócono również uwagę na kwestię inicjatyw lokalnych,

w

szczególności zadań związanych

z oświetleniem ulicznym, atakże na inwestycje ľealizowane przy udziale śľodkówzewnętľznych.

W toku dyskusji dociekano, jakie inne teľeny będą objęte nasadzeniami, któľe inicjaĘwy
lokalne jeszcze nie

zostĄ

zrealizowane, na jakim etapie są pľace w budynku przy ul. Chopina 15,

jakie są zasady korzystania z paľkingów pľzy dworcu PKP i czy jest możliwośóograniczaniawjazdu
samochodów dostawczych na paľkingi przydworcowe

oraz pozostawiania

na nich samochodów pľzez

mieszkańców niekorrystających z transportu kolejowego. Pytano również o zagospodarowanie

wieĘ

ciśnień prry dwoľcu, o możliwośó instalacji paľkometrów, a także o możliwośó budowy ściężki
roweľowej przy ul. Wypoczynkowej, o kolejnośó budowy dľóg, o pľojekt ľemontu Centrum Kultury

i

Kościołapw. Matki Bożej Pocieszenia. Wiele miejsca poświęcono kwestii oświetlenia ulic ze

szczegőlnym uwzględnieniem wymiany starych opraw sodowych na opľawy ze źrődłamiLBD.

Ad 4.

Radny Ryszaľd Miľgos, Pľzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennego

i

ochľony Śľodowiska RMŻ zapoznał zebranych

z

Planu

inteľpelacją radnego Jerzego

Naziębło. Infoľmacji w tym temacie udzielił pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski. Poinformowano
o konieczności zapľoszenia na Sesję Rady Miasta Żyrardowa pľzedstawiciela Nadleśnictwa. Zwrócono

uwagę ľównież na problem smogu

i

wspomniano

o możliwościachprzekazania pľóbek z palenisk

kotłów domowych C.o. do laboľatorium za pośľednictwemStraży Miejskiej.

Ad 5.

Radny Ryszaľd Miľgos, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Pľzestrzennego

i

ochrony Środowiska RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania

za

Planu

udział

w posiedzeniu i zamknął obrady.
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