Protokół

z posiedzenia Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Stan Komisji ds. SM - 5 radnych

Obecnych - 3 radnych

Nieobecni: radny Robert Latek, radny Marek Treliński.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:
1.

Sprawy organizacyjne:
a.

Otwarcie posiedzenia;

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad;

c.

Przedstawienie porządku obrad.

2.

Przedstawienie propozycji nazwy nowo budowanego ronda.

3.

Bieżące sprawy w Samorządach Mieszkańców.

4.

Omówienie zagadnienia budowy bezkolizyjnego przejścia przez tory PKP.

5.

Omówienie tematu bezpieczeństwa w mieście.

6.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.
W dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się

posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ. Posiedzenie otworzył i poprowadził radny
Krzysztof Skrobisz,

Przewodniczący

Komisji.

Powitał uczestników spotkania i przedstawił

zaproszonych gości.

Ad 4.

Informacje w tym temacie przedstawiła pani Beata Tylutki, Dyrektor Wydziału Inwestycji,

nakreślając trzy warianty budowy bezkolizyjnego przejścia przez tory PKP, a także wskazując,
że budowa przeprawy będzie wiązała się z koniecznością utwardzenia ulic, którymi będzie

rozprowadzony ruch kołowy.
W toku dyskusji dociekano, czy ruch samochodów ciężarowych również będzie dopuszczony
w nowej przeprawie, a także pytano, który wariant jest najkorzystniejszy finansowo oraz czy planowane

jest współfinansowane inwestycji ze środków zewnętrznych. Odniesiono się do planowanego spotkania
z mieszkańcami w przedmiocie planowanej inwestycji, jak również do dalszego działania, w tym

do terminu opracowywania dokumentacji projektowej. Dociekano, czy istnieją plany co do tworzenia
obwodnicy Żyrardowa, a także odwołano się do planowanych inwestycji krajowych, które mogą
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dotyczyć okolic Żyrardowa. Pytano, kiedy jest planowane zakończenie inwestycji w ul. Ogińskiego oraz

budowy ronda na terenie os. Wschód, zwracając uwagę również na organizację ruchu w związku
z trwająca inwestycją.

Ad 2.

Rozważano, jaką nazwą można nadać nowo powstającemu rondu; jednocześnie wskazano,
że zasadnym byłoby nadanie nazwy niezawierającej imienia i nazwiska żadnej osoby, a jednocześnie

wiążącej się z historią miasta, np. „rondo Włókniarzy”, „rondo Fabryczne”, „rondo Tkaczy”. Wśród
innych propozycji nazw ronda wymieniono np. „Czerwca 1956 r.”. Rozważano zasadność powołania
Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego lub wyłonienia nazwy w formie konkursu dla mieszkańców.

Ad 5.
Poruszono temat bezpieczeństwa w ul. Opolskiej, wskazując, że problemem stali się kierowcy

przekraczający

prędkość.

Jako

możliwe

rozwiązanie

problemu

przedstawicielki

Samorządu

Mieszkańców Nr 3 zaproponowały montaż progów zwalniających przy przejściach dla pieszych przy

ul. Kanałowej oraz przy ul. Rolnej.

Odniesiono się również do innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, a także rozważano,
czy należy wystosować apel o zwiększenie uposażenia żyrardowskich policjantów lub zmianę garnizonu

policji z Radomia na Stołeczny. Zwracano uwagę na szereg problemów występujących w mieście,
a także na trudności z obsadą wakatów w służbach mundurowych. Wskazano na konieczność
zorganizowania spotkania KPP Żyrardów z mieszkańcami miasta.

Ad 3.
Zwrócono uwagę na zasadność opracowania - w porozumieniu z Samorządami Mieszkańców

- nowego programu budowy i przebudowy dróg lokalnych.

Ad 6.

Radny Krzysztof Skrobisz, Przewodniczący Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ,
podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.
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