Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochrony Środowisk aRNIŻ
z dnia21 kvłietnia2015 r.
Komisji_

Stan

8

ľadnych

obecnych _ 7 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego pľotokołu.

Poľządek posĺedzenĺa:

l.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.

otwarcie posiedzenia;
stwierdzenie prawomocnoŚci obrad;
przedstawienie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w spľawie przejęcia porzuconych

pojazdów

z

zamiarem

na własnośó gminy Miasta Żyrardőw, któľe uznaje się za porzucone
wyzbycia się.

3. ocena

i

stanu dróg miejskich po okresie zimowym. Uiľzymanie dróg

zakĺes pľac

ľemontowych.

4. ocena stanu sanitaľnego i estetycznego miasta zuwzględnieniem terenów zielonych.
5. Infoľmacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzennego.
6. Bezrobocie _ rozmiary oraz stľuktuľa społeczna bezrobocia w mieście. ocena
skutecznościpodejmowanych działaíw zakľesie geneľowania nowych miejsc pľacy.

7.
8.

Spľawy tőŻne.
Zamknięcie obľad.

Ad 1. W dniu 27 kwietnia2015 ľ. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodaľki Komunalnej,
Planu Przestrzennego

i

ochrony Środowiska RMŻ. Spotkanie otworzył

i

wiceprzewodniczący komisji Marek Tľeliński. Powitał uczestników spotkania

popľowadził

i

stwierdził

pľawomocnośćobrad.

Adz.

Zgodnie

z

agendą spotkania zajęto się projektem uchwały w spľawie przejęcia

porzuconych pojazđőwna własnośógminy Miasta Żyrardőw, które uznaje się za poľZucone

z

zamiarem wyzbycia się. Projekt omówił Z-ca Ptezydenta Miasta Lucjan Chľzanowski.

Komi

sj

a

pozýywnie zaopiniow

ała wy Żej wymieniony proj ekt

uchwały.
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Ad.3

Kolejny punkt spotkania dotyczył oceny stanu dľóg miejskich po okĺesie zimowym

oraz utrzymania dróg

i

zakľesu prac remontowych. Temat omówiła inspektor

z Wydziału

UMŻ Jolanta Nadulska. Do spľawy odniósł się

Gospodarki Komunalnej

również

Z-caPľezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Chľzanowski. W toku dyskusji zwrócono uwagę
między innymi na zły stan techniczny chodników oraz niewystaĺczające śľodkifinansowe
na ich remonty, podejmowane działania w zakľesie wyľównania dľóg gruntowych.

Ad.

i

4 W

dalszej częściposiedzenia podjęto temat dotyczący oceny stanu sanitarnego

estetycznego miasta

inspektor

z

z

uwzględnieniem terenów zielonych' Zagadnienie zreferowaŁa

Wydziału Gospodarki Komuna|nej IJMŻ Anna Wľona. Uczestnicy spotkania

podkĺeślilikoniecznośó lepszego przekazl informacji mieszkańcom odnośnie segregacji
śmieci.Ponadto odnieśli się do zadanpodejmowanych w zakĺesie koszenia zieleni miejskiej.

Ad.5

Informacje odnośnie miejscowego planu zagospodaľowania przestľzennego

pľzedstawili naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Tomasz Aleksandrowicz
oraz dyrektor Miejskiego Zespołu Urbanistycznego Małgorzata Walczak. Do sprawy odniósł

się równieŻ Z-ca PrezyđentaMiasta Lucjan Chĺzanowski. Uczestnicy spotkania podjęli
dyskusję w wyżej wymienionym temacie.

Ad.6 Zagadnienia zułiązane z bezrobociem w mieścieotaz ocenę skuteczności
podejmowanych działań w zakĺesie generowania nowych miejsc pracy zaprezentował
dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie Jan Maciejski. Uczestnicy spotkania
podjęli dyskusję w wyżej wymienionym temacie.

Ad.7 Z-caPrezydenta Miasta Lucjan Chĺzanowski podkĺeślił,iŻ na sprawy
spojrzei

w

miasta należy

sposób kompleksowy. Nawiązał do opracowania Strategii ZrównowłŻonego

Rozwoju Miasta Żyrardowa.

Ad

i

8. Wicepľzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu

Przestľzennego

ochľony Środowiska RMZ Maľek Tľeliński podziękował uczestnikom

za pr zyby cie

or

az dyskusj ę.

Po

spotkania

siedzeni e zostało zamknięte.

Wiceprzewodĺiczący

Komisji Gospodaľki

,

Planu

RMZ

Pľotokół sporząlziła: Anna Żubrowska-Zembľzuska
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