
Wykaz uwag i propozycji do projektu Strategii wraz z ich rozstrzygnięciem 

Podmiot uprawniony uwagi/propozycje opinia Uzasadnienie opinii 

Fundacja Kultury i Sztuki – 

artHOLDING 

Rozdział II, Podrozdział 7, Punkt 7.4 

dopisać: 

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}asto Gwiazd to największe i 
najważniejsze wydarzenie edukacji artystycznej w kraju. To miejsce 
prezentacji i promocji kultury i sztuki w interdyscyplinarnym klimacie w 
Żyrardowie – mieście „murowanych klimatów”, usytuowanym 
pomiędzy Łodzią a Warszawą, wypełnionym postindustrialnymi halami 
do twórczego zagospodarowania.  
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}asto Gwiazd odbywa się od 
2009 r. Przez te 7 edycji wydarzenie zbudowało swoją markę i 
zwiększyło znacznie rozpoznawalność Miasta Żyrardów. Za trzy lata 
projekt zostanie umiędzynarodowiony, co zaowocuje wymianą myśli 
gospodarczej, kulturowej i artystycznej. Przez 7 edycji odwiedziło 
Miasto Żyrardów ponad 3500 artystów,  zorganizowano 35 tysięcy m2 
wystaw, w każdą edycję zaangażowanych jest ponad 200 wolontariuszy, 
Miasto ugościło ponad 500 znanych i cenionych osobistości świata 
nauki, kultury i sztuki. Było 60 000 osób odwiedzających Festiwal Sztuk. 
Festiwal ma swoje ogólnopolskie i lokalne nagrody, które zyskały 
renomę w kraju: artKciuk /6 Laureatów: Jurek Owsiak, Marek Żydowicz, 
Krystyna Janda, Roman Gutek, Artur Rojek, Marek Niedźwiecki; 
ogólnopolską nagrodę artNoble dla młodych zdolnych artystów z 
publicznych uczelni artystycznych w dwóch dziedzinach – PLASTYKA i 
MUZYKA /6 laureatów, 12 wyróżnień/, nagrodę dzieci i młodzieży – 
ŻyRafka /2 laureatów: Jarosław Boberek i Maciej Orłoś/. Nagroda 
lokalna promująca wybitne osobistości związane z powiatem 
żyrardowskim to ŻyRybka /7 laureatów/. W 2015 r. pojawiły się dwie 

uwaga częściowo 

uwzględniona 

w Rozdziale II, Podrozdziale 
7, Punkt 7.4 dot. kultury 

 

Zapis zbyt długi. 



nowe  statuetki: artMecenat /1 laureat: Mateusz Morawiecki/ i 
artSkrypt /1 laureat: Krzysztof Piesiewicz/. Festiwal ma swojego 
artPREZYDENTA /kadencja 2011-2012 prof. Leszek Balcerowicz; 
kadencja 2012-2013 Grzegorz Miecugow; kadencja 2013-2014 
Marszałek Adam Struzik; kadencja 2014-2015 Nina Terentiew; kadencja 
2015/2016 – prof. Jan Peszek/. 
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd jest szansą dla 
Miasta jako markowy produkt kulturowy, który będzie rewitalizował 
tkankę miejską poprzez pracę u podstaw – związaną ze zmianą 
mentalną mieszkańców – i wpływanie na rozwój kultury w kraju, 
promując tym samym Miasto Żyrardów. Festiwal pokazuje 
najważniejsze wydarzenia w kraju, a w przyszłości także z zagranicy  w 
celu uczynienia tego Miasta ważnym centrum działań kultury i sztuki 
na mapie kraju. 
Festiwal wpływa na gospodarkę Miasta poprzez przyciąganie 
sponsorów, biznesmenów i stymulację lokalnego biznesu. Otwiera 
nowe działalności różnych dziedzin gospodarki i sprzyja lokowaniu 
produktu markowego promującego region. 
Ma wpływ na świadomość młodych mieszkańców poprzez rozwój 
wolontariatu – w 2015 roku 310 wolontariuszy – poprzez działania 
edukacyjne prowadzone przez cały rok i poznawania wybitnych 
osobistości świata nauki, kultury i sztuki. Wpływa na  wzrost liczby 
mieszkańców poprzez zainteresowanie miastem, a także na 
zwiększenie liczby turystów poprzez przebywanie podczas Festiwalu 
Sztuk w mieście. 
W historii Miasta – ruch wolontariacki, który zrodził się wokół idei 
festiwalowej jest największym ruchem młodzieżowym, który wywołał 
ożywienie społeczne i kulturowe. 
Festiwal zawiera elementy adresowane wyłącznie do ludzi związanych 
z samorządami jak Miasto Ekonomii, gdzie odbywają się debaty, 



warsztaty, wykłady adresowane do mieszkańców, uczniów jak i samych 
samorządowców uświadamiając im wartości kultury wysokiej. 
Wzrost zainteresowania turystyką kulturową powoduje, że plastyka i 
muzyka, zwłaszcza prezentowane w ramach cyklicznie odbywającego 
się Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk stają się bardzo ważnym 
czynnikiem generującym ruch turystyczny. Celem interdyscyplinarności 
jest zaprezentowanie znaczenia wszystkich dziedzin sztuki jako 
ważnych elementów produktu turystycznego miasta. Festiwal wpływa 
na rozwój życia artystycznego, stymuluje to życie, pomaga w promocji 
najzdolniejszych artystów z Żyrardowa, prezentuje dobre wzorce, nie 
tylko przez kontakt z profesorami uczelni artystycznych ale także 
poprzez naukę i zapoznanie się z ich doświadczeniami /wykłady, 
spotkania, konferencje, panele, warsztaty/. Festiwal przyczynia się do 
ożywienia społeczno-gospodarczego Miasta. Może stać się kołem 
napędowym całego regionu, zmieniając wizerunek Żyrardowa, tworzy 
specyficzne kreatywne środowisko, generuje nowe miejsca pracy 
podnosząc walory Miasta. Festiwal wychowując i ucząc produkuje 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, przyciąga inwestorów. 
Lokowanie wizerunku Żyrardowa w festiwalu daje namacalne korzyści 
poprzez promocję ogólnopolską w mediach, które masowo interesują 
się ideą kultury i sztuki, a w szczególności ideą interdyscyplinarną, 
która zawiera w sobie spektrum wszystkich dziedzin. Wachlarz 
zainteresowań jest nieograniczony i funkcjonuje w ramach reguł 
rynkowych. Przemiany demograficzno-społeczne są ważnym aspektem 
zmian i wpływu Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk. Stworzenie 
ognisk wysokiej kultury w procesie zmian wpłynie na podniesienie 
wartości tkanki społecznej Żyrardowa, co tym samym wpłynie na 
rozwój i powstawanie nowych idei, pomysłów i ciągłej zmiany w  
regionie. Kumulacja tego potencjału wpłynie dodatnio na wzrost liczby 
mieszkańców, i dużo większe wpływy podatkowe do gminy. 



Kształtowanie się kapitału ludzkiego wpłynie na konkurencyjność 
gminy w regionie, oraz na podniesienie wartości osób pracujących w 
urzędach, szkołach czy instytucjach kultury mających wpływ na dalsze 
zmiany. Festiwal wpływa na zyski w branży nie tylko turystycznej i 
sezonowej, ale także ma wpływ na stymulację i osiąganie zysków przez 
cały rok. 
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd integruje 
społeczności lokalne poprzez udział we wspólnych zadaniach 
kulturalnych, motywuje do współpracy pomiędzy różnymi 
podmiotami/ instytucjami /rezultat: wystawy, spotkania, debaty, 
koncerty, warsztaty/; integruje ogólnopolskie środowiska akdemickie 
poprzez zaproszenie przedstawicieli szkół/uczelni/instytucji 
edukacyjno-artystycznych do udziału w festiwalu /spotkania oficjalne i 
kuluarowe, debaty, wykłady/. Przyczynia się do współtworzenia kultury 
przez stowarzyszenia lokalne poprzez aktywne działania w fazie 
przygotowania festiwalu, jak i w czasie jego trwania /pomoc 
organizacyjna, merytoryczna, techniczna itp./, wspiera rozwój edukacji 
artystycznej zwłaszcza wśród najmłodszych odbiorców sztuki /m.in. 
warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Miasta Dzieci i 
Młodzieży/, a także stymuluje artystyczno-kulturalny rozwój Miasta 
poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami wspierającymi 
wydarzenie /miejsce do prezentacji, promocja wspólnych działań, 
współpraca kultury i biznesu/. Zaspokaja potrzebę kontaktu/ 
obcowania ze sztuką i kulturą jako impuls do kształtowania postaw 
społecznych i  kulturalnych /uwrażliwia na sztukę, interaktywne 
uczestnictwo w proponowanych działaniach w trakcie wydarzenia/. 
Porusza kwestie i problemy samorządowe /debaty, spotkania 
tematyczne, prezentuje piękno i estetykę Żyrardowa /wybory Miss 
Ziemi Żyrardowskiej i pokazy mody- projektanci z ogólnopolskich 
uczelni artystycznych/. 



Festiwal promuje: działania i dokonania lokalnych artystów /Miasto 

Wystaw, Miasto Spotkań/; „młode talenty” /Miasto Wystaw, Miasto 

Dzieci i Młodzieży/; różne formy sztuki: prezentacja wystaw, sztuk 

teatralnych, projekcje filmowe, koncerty, happeningi, performance, 

pokazy mody, pokazy taneczno-choreograficzne /realizacja tych 

wydarzeń w trakcie festiwalu/, a także promuje Żyrardów jako miejsce 

przyjazne artystom. 

 Rozdział II Podrozdział 7 Punkt 7.5 
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd wspiera rozwoju 
lokalnych przedsiębiorstw i tworzy markę Miasta, jego promocję w 
kraju i w świecie poprzez kreowanie turystycznego produktu 
kulturalnego. Festiwal od samego początku reklamuje unikalną, 
architekturę obiektów poprzemysłowych Żyrardowa, eksponując w 
nich sztukę nowoczesną. Festiwal swoją działalnością oraz celami 
bardzo dokładnie wpisuje się w cele Strategii Miasta Żyrardowa 
określone uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIV/363/10 z dnia 25 
marca 2011 r. zwłaszcza w zakresie takich celów jak: podniesienie rangi 
Żyrardowa jako znaczącego ośrodka turystycznego, kreowanie pro 
lokalnych postaw społecznych oraz poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej. Żyrardów jest 
miastem o ogromnym potencjale, zarówno gospodarczym, jak i 
kulturalno-edukacyjnym. Jego położenie pomiędzy dwoma dużymi 
miastami – Łodzią a Warszawą sprawia, że  ma wszelkie predyspozycje 
do tego, aby stać się „Miastem Centralnym” na tej trasie i znaczącym 
ośrodkiem różnorodnych działań twórczych. Festiwal Miasto Gwiazd 
może być jednym z elementów wspierania otwarcia  się Miasta 
Żyrardowa na pogłębioną współpracę zarówno z Warszawą, jak i 
Łodzią, szczególnie pod względem kulturalno-artystycznym, a także 
turystycznym i edukacyjno-oświatowym. Jednym ze sposobów na 

uwaga częściowo 

uwzględniona 

w 

Rozdziale II Podrozdziale 7 
Punkt 7.5 dot. turystyki 

 

 



pobudzenie gospodarki miasta jest podniesienie Jego rangi jako 
ośrodka turystycznego. Zmiany w strukturze społecznej można 
osiągnąć poprzez zwiększenie wśród mieszkańców osób z 
wykształceniem wyższym, osób, które osiągnęły sukcesy w życiu 
zawodowym lub na niwie kultury i sztuki. Zachęcać nie tylko do 
pozostania w Żyrardowie ludzi młodych ale również zachęcać do 
osiedlania się w Żyrardowie osób spoza miasta. W tym celu należy 
promować architekturę i historię Żyrardowa jak również wykorzystać 
szansę jaką daje organizowany od 2009 r. w Żyrardowie Festiwal 
Miasto Gwiazd. Od tego czasu  ten festiwal jako Interdyscyplinarny 
Festiwal Sztuk MiaSTO Gwiazd w Żyrardowie stał się znaną i cenioną w 
kraju imprezą kulturalną. Jest coraz liczniej odwiedzany również przez 
osoby spoza Żyrardowa, które dzięki temu poznały Żyrardów, a 
niektóre nawet zdecydowały się tutaj osiedlić. Festiwal wpisuje się 
coraz mocniej w tzw. nurt turystyki kulturalnej. Festiwal staje się 
produktem kulturalnym, który buduje pozycję Żyrardowa jako ośrodka 
turystycznego. W kwestiach społecznych istotne jest rozwijanie i 
wzmacnianie lokalnych postaw patriotycznych, zapewnienie 
mieszkańcom powodów do dumy ze swojego miasta i mających w nim 
miejsce wydarzeń. Festiwal wyzwala niebywałą jak na Żyrardów 
energię społeczną. Każdego roku w jego organizację i obsługę angażuje 
się około 200 wolontariuszy. Organizacja Festiwalu aktywizuje 
mieszkańców, pozytywnie stymuluje działające w Żyrardowie i 
okolicach organizacje NGO. Impreza wzmacnia identyfikację 
mieszkańców z Żyrardowem i buduje lokalny patriotyzm. Integruje 
środowiska lokalne wokół wspólnego celu jakim jest tworzenie 
wydarzania kulturalnego o ogólnopolskim charakterze i poprzez to 
promowanie również Żyrardowa oraz jego walorów turystycznych. 
Sama idea artTurystyki zapewni nie tylko gminie, ale całemu regionowi 
strategię rozwoju turystyki ogólnej jak i ukierunkowanej na 



poszczególne pomysły czy tematy np. len w Żyrardowie czy parki 
wodne w Mszczonowie. 
Zapotrzebowanie na usługi wzrośnie. Rozwój regionalnych produktów i 

pomoc Festiwalu w ich promocji będzie jednym z celów rozwoju tego 

wydarzenia. 

 

 

Skarbnik Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół 

Miasta Żyrardowa – p. Jerzy 

Kwaczyński 

 

Rozdział I, wprowadzić podrozdział 16,  

dopisać : 

Aktualna diagnoza polityki społecznej związanej z integracją i 

reintegracją społeczną i zawodową 

Treścią tego podrozdziału powinny być sprawy związane z rozwojem 

wykorzystującym potencjał społeczny miasta, dajacy ludziom 

perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Drogę równego dostepu 

do możliwości, partnerstwa i aktywności społecznej. Drogę, która 

umiejętnie łączy przestrzenie miejskiej atrakcyjności z klimatem bycia u 

"siebie". Drogę przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia. 

W podrozdziale powinna być prezentacja Żyrardowa jako miasta: 

• powiązanego z otoczeniem, integrującego się z Europą i światem 

oraz współdziałającego z innymi miastami 

• łączącego w jedno przeszłość, współczesność i przyszłość 

uwaga odrzucona 

W Diagnozie Rozdział II 

ujęte są zapisy dot. Sfery 

społecznej. 

Proponowane zapisy nie 

stanowią danych 

diagnostycznych 

możliwych do 

umieszczenia w Rozdz. II. 



• spójnego wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i 

gospodarczym 

• sprzyjającego powstawaniu więzi i interakcji społecznych w różnych 

konfiguracjach i na różnych poziomach struktur miejskich 

• dbającego o wzrost zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

• łączącego innowacyjność z dobrą organizacją i udziałem 

mieszkańców w kreowaniu nowych rozwiązań 

• promującego i wprowadzającego w życie idee społeczeństwa 

obywatelskiego, miasta otwartego, m.in. na wielokulturowość jego 

mieszkańców 

• przyjaznego dla mieszkańców (w tym osób starszych, 

niepełnosprawnych), reagującego na wszelkie przejawy wykluczenia 

społecznego, akcentującego rolę profilaktyki zdrowotnej i 

gwarantującego konstytucyjny, „równy dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowej ze środków publicznych” 

Należałoby przedstawić w tym podrozdziale aktualny stan badań i 

obserwacji dotyczących społeczności Żyrardowa, aby móc określić 

właściwe cele operacyjne oraz zadania przypisane celom 

strategicznym. 

Rozdział III, podrozdział 3, Strefa społeczna ,  

wykreślić: 
uwaga uwzględniona 

 



Funkcjonowanie Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego 

Rozdział III, ANALIZA SWOT 

Podrozdział 4, Strefa zasobów i potencjału,  

dopisać: 

słabe strony: 

Brak ośrodka edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli w zakresie 

nowoczesnych mobilnych technologii cyfrowych, komunikacyjnych i 

internetowych 

uwaga uwzględniona 

 

Rozdział IV, podrozdział "Cele Strategiczne", Cel VI 

Kreowanie prolokalnych postaw społeczeństwa 

dopisać: 

Kreowanie prolokalnych postaw społeczeństwa oraz integracja i 

reintegracja społeczna i zawodowa 
uwaga odrzucona 

Proponowana uwaga nie 

została uwzględniona ze 

względu na powielenie z 

istniejacymi zapisami 

Strategii m.in.. z: CEL 

STRTEGICZNY VI, CEL 

OPERACYJNY 1, CEL 

OPERACYJNY 3, a także 

CEL STRATEGICZNY II, 

CEL OPERACYJNY III. 

Wprowadzono zadanie 

dot. UTW CEL 

STRATEGICZNY I, CEL 

OPERACYJNY IV 



Rozdział V, Cel strategiczny VI,  Kreowanie prolokalnych postaw 

społeczeństwa  

dopisać: 

Kreowanie prolokalnych postaw społeczeństwa oraz integracja i 

reintegracja społeczna i zawodowa". 

uwaga odrzucona j.w. 

Rozdział V, Cel strategiczny VI, cele operacyjne,  

dopisać:  

cel operacyjny nr 4 

4.Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa 

Zadania 

4.1 pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach 

społecznych organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych 

4.2 partnerstwo z sektorem obywatelskim 

4.3 poprawa współpracy z przedsiębiorcami 

4.4 stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia seniorów60+ 

w ramach UTW, integracji społecznej z wykorzystaniem technologii 

cyfrowych, edukacji prozdrowotnej osób 60+ i propozycji ciekawych 

zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania seniorów 

4.5 promocja wolontariatu i organizacja corocznych spotkań 

uwaga odrzucona j.w. 



integracyjnych z okazji Światowego Dnia Wolontariatu 

Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Żyrardowa – p. 

Niewiadomski 

1. Rozdział V, CEL STRATEGICZNY II , 4. Współpraca z samorządami 

sąsiednich gmin na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru, pkt. 4.2. 
dopisać: 

4.2. Opracowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej z gminami 

sąsiednimi zwłaszcza przy autostradzie i obwodnicy Żyrardowa 

uwaga uwzględniona  

Rozdział V, podrozdział Cel strategiczny VI, pkt. 2.3,  

2.3. Współpraca z lokalnymi mediami w dziedzinie upowszechniania 

wiedzy o historii i tradycjach miasta oraz organizacjami 

pozarządowymi w działalności wydawniczej. uwaga częściowo 

uwzględniona 

Proponowany zapis: 

Współpraca z lokalnymi 

mediami oraz 

organizacjami 

pozarządowymi w 

dziedzinie 

upowszechniania wiedzy 

o historii i tradycjach 

miasta. 

potrzebna analiza i konfrontacja ze "Strategią Rozwoju Woj. 

Mazowieckiego do roku 2030"i ze "Strategią Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" 

uwaga uwzględniona 

Głównymi przesłankami 

aktualizacji Strategii było 

uwzględnienie nowych 

unijnych, krajowych i 

regionalnych 

dokumentów przyjętych 

dla perspektywy 2014-

2020 dot. także w/w 

dokumentów. 



Ruch Obywatelski 

Żyrardowian – p. Naziębło 

Rozdział 7. Infrastruktura społeczna, podrozdział 

7.5. Sport, rekreacja i turystyka,  

wykreślić:  

nazwę OSiR i przypisać dotychczasowe jego zadania nowemu 

podmiotowi 

uwaga uwzględniona 

Wpisano: na podstawie  

Uchwały XIII/68/15 Rady 

Miasta Żyrardowa z dnia 

21.09.2015 trwa 

likwidacja tego podmiotu 

i na podstawie tej 

Uchwały realizację zadań 

przejmie Spółka AQUA. 

Rozdział 10, Podrozdział 10.2. Hałas,  

dopisać: istotnym jest także likwidacja hałasu dobiegającego z 

obwodnicy miasta  na całej długości przebiegu wzdłuż granicy 

Żyrardowa, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od linii kolejowej 

Warszawa-Skierniewice do wsi Działki 

uwaga odrzucona 

Uwzględnienie tego 

zapisu nie jest zasadne, 

ponieważ obwodnica 

przebiega poza 

granicami Miasta. 

III. ANALIZA SWOT 

2. Sfera gospodarcza, Mocne strony 

usunąć: 

istnienie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 

możliwością jej ekspansji przestrzennej 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3. Sfera społeczna, Słabe strony  
uwaga uwzględniona  



dopisać: 

Brak biletu aglomeracji warszawskiej 

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3. Sfera społeczna, Szanse  

dopisać: 

Ścisła współpraca władz miasta z organizacjami pozarządowymi 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3. Sfera społeczna, Szanse  

dopisać: 

Zagospodarowanie Zalewu Żyrardowskiego 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3. Sfera społeczna, Zagrożenia,  

dopisać: 

Likwidacja szpitala 

uwaga odrzucona 

Na podstawie posiadanej 

wiedzy należy stwierdzić, 

że likwidacja szpitala nie 

stanowi realnego 

zagrożenia 

wymagającego ujęcia w 

analizie SWOT. 

Żyrardowski Klub Biznesu, p. 

Krzysztof Rdest 

Rozdział II, podrozdział -15.1 Inwestycje z zakresu gospodarki 

mieszkaniowej,  uwaga odrzucona 
W podrozdziel 15. 1 

przedstawiono koszty 

poniesione w związku z 



dopisać: 

Zakupy gruntów na cele publiczne, w tym: Grunty przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe 

zakupem gruntów na 

cele publiczne i 

rozwojowe; miasto w 

prezentowanym okresie 

nie poniosło wydatków 

związanych z zakupem 

gruntów przeznaczonych 

pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

Rozdział III. ANALIZA SWOT, 1. Zbiorcza analiza SWOT, Szanse, 

usunąć: 

Budowa autostrady A2, obwodnicy miasta 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT, 2. Sfera gospodarcza, Szanse, 

usunąć: 

Budowa autostrady A2, obwodnicy miasta 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT, 2. Sfera gospodarcza, Mocne strony,  

usunąć 

System zachęt finansowych – ulgi w podatkach lokalnych dla 

przedsiębiorców 

uwaga odrzucona 

Zaplanowano obniżenie 

stawek podatku od 

środków transportowych 

w 2016r. 

Rozdział IV,CEL STRATEGICZNY I, cele operacyjne uwaga częściowo Dodano punkt: 1.4 



dopisać: 

Po punkcie 1.3 należy dodać punkt 1.4 w brzmieniu: 

1.4. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i analizy sposobu 

wykorzystania gminnych zasobów mieszkaniowych 

1.5. Wspieranie podmiotów prywatnego sektora budownictwa 

mieszkaniowego 

Obecny punkt 1.4 otrzymuje nr 1.6 

uwzględniona Wykonanie szczegółowej 

inwentaryzacji i analizy 

sposobu wykorzystania 

gminnych zasobów 

mieszkaniowych. 

Rozdział V, CEL STRATEGICZNY I, cele operacyjne 

Uwaga: W żadnym z opisów celów operacyjnych nie uwzględniono 

sektora lokalnych przedsiębiorców 
uwaga odrzucona 

Strategia stanowi 

wytyczne dla władz 

miasta, na jakich 

działaniach należy się 

skupić. 

CEL STRATEGICZNY I, CELE OPERACYJNE, 

6.Wzbogacanie oferty kulturalnej miasta,  

dopisać: 

6.6. Wzmożony rozwój Lokalnej Organizacji Turystycznej 

6.7. Wspomaganie rozwoju turystyki industrialnej i sieci 

gastronomicznej 

uwaga odrzucona 

Uwaga została 

odrzucona , ponieważ 

zadania dot. Rozwoju 

turystyki w tym 

infrastruktury 

turystycznej zostały 

uwzględnione w celu 

strategicznym IV 

CEL STRATEGICZNY II, CEL OPERACYJNY 4. Współpraca z samorządami uwaga odrzucona zaproponowane zadanie 

zawiera się w zadaniu 4.1 



sąsiednich gmin na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru,  

dopisać: 

punkt 4.4 

Współpraca w zakresie wspólnego przygotowania terenów 

inwestycyjnych 

CEL STRATEGICZNY II, 

CEL OPERACYJNY 4. 

CEL STRATEGICZNY III, CEL OPERACYJNY 1. Zwiększenie efektywności 

planowania przestrzennego. 

dopisać: 

1.3 Wykonanie planu zagospodarowania i wspomagania rozwoju 

zabytkowych rejonów centrum miasta w tym obszaru Osady 

Fabrycznej 

uwaga odrzucona 

proponowane zadanie 

zawiera się m.in w 

zadniu 2.1 Realizacja 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta[…] 

CEL STRATEGICZNY III, 

CEL OPERACYJNY 1. 

Samorząd Mieszkańców Nr 3 

i Nr 9 

II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 4.Zatrudnienie i bezrobocie,  

Tabela "Rynek pracy" 

dopisać: 

dane na dzień 31.XII 2014 

uwaga uwzględniona  

II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO,5.Gospodarka,  

usunąć: 

zakład produkcyjny Knauf Plasitcs Sp. z o.o., wytwarzający 

specjalistyczne opakowania dla przemysłu AGD, RTV, przemysłu 

uwaga uwzględniona  



spożywczego i farmaceutycznego, jak również kształtki dla przemysłu 

motoryzacyjnego - zatrudnia 150 pracowników 

II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO,5.Gospodarka,  

do weryfikacji: 

firma EMKA TRANS nie jest zarejestrowana w Żyrardowie, lecz w 

Grodzisku Maz. 

- liczba zatrudnionych osób powinna dotyczyć liczby osób z Żyrardowa, 

nie zaś w Grodzisku Maz. 

uwaga odrzucona 

Powyższa uwaga nie jest 

zasadna, ponieważ firma 

EMKA TRANS jest 

wykazana w grupie 

podmiotów z kapitałem 

krajowym. Wykazana 

została również liczba 

osób zatrudnionych na 

31.12.2014 r., które  są 

mieszkańcami Żyrardowa 

i okolic. 

II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO, 6. Infrastruktura techniczna,6.1. 

Drogi, str.17 (str. 17) 

dopisać: 

Podstawowy obiekt jakim jest tunel…(…) 

uwaga ankietera: 

Brak informacji nt. nieodpowiedniego stanu odprowadzania wód 

deszczowych – zalewanie tunelu i jego modernizacja 

uwaga odrzucona 

W  2012 roku nastąpiło 

przejecie przez Miasto 

Żyrardów ul.  1 Maja od 

Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

Wraz z protokołem 

przekazania Miasto 

Żyrardów otrzymało 

dokumentację 

powykonawczą na 

modernizację 

przepompowni 



odwadniającej  za tunel 

w Żyrardowie . 

Modernizacja została 

przeprowadzona w 2001 

r. przez firmę 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Wodno - 

Ściekowej GEA - NOVA i 

polegała na montażu 2 

pomp zatapialnych. 

Zgodnie              z 

informacją pozyskana z 

Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej 

„Żyrardów” Sp. z. o. o, 

które to  prowadzi prace 

konserwatorskie na 

powyższym obiekcie,  nie 

stwierdzono aby 

istniejące urządzenie nie 

spełniały swojej funkcji. 

I. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO,10.Stan środowiska naturalnego,  

dopisać: 

• Zrównoważony rozwój miasta poprzez określenie kierunków rozwoju 

przestrzennego Miasta/PZPM obszarów oraz zasad ochrony 

uwaga odrzucona 

Bezpodstawne jest 

wprowadzanie tego 

zapisu, gdyż zapis w 

podobnym brzmieniu, 

zawarty jest w Programie 



środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu oraz 

umieszczenie każdorazowo zapisu o zakazie lokalizacji przedsięwzięć 

mających negatywny wpływ na środowisko 

• Prowadzenie takiej polityki ekologicznej, aby stworzyć system 

prewencyjny, mający na celu zapobieganie szkodom w środowisku i 

sygnalizujący możliwość wystąpienia szkody. 

Ochrony Środowiska dla 

Miasta Żyrardowa. 

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3.Sfera społeczna, Mocne strony  

zmiana: 

z: 

Wysoka aktywność w sferze społecznej NGO, kościołów i związków 

wyznaniowych. 

na: 

Wysoka aktywność w sferze społecznej Organizacji pozarządowych, 

Samorządów Mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału sfery 

obywatelskiej 

uwaga uwzględniona  

Rozdział III. ANALIZA SWOT 

3.Sfera społeczna, Słabe strony  

dopisać: 

uwaga odrzucona 

Planuje się w pierwszym 

kwartale 2016r 

wprowdzić  tzw. 

inicjatywy lokalne. 



Brak wprowadzenia w życie „Budżetu obywatelskiego”, a tym samym 

wpływu mieszkańców na współdecydowanie o sposobie wydatkowania 

na inwestycje 

Nie są jasno przedstawione wyniki kontroli tempa i stopnia realizacji 

poszczególnych działań na przestrzeni ostatnich 4 lat monitoringu 

strategii 

uwaga odrzucona 

Dokument nie zawiera 

raportu z wyników 

kontroli tempa i stopnia 

realizacji poszczególnych 

działań na przestrzeni 

ostatnich 4 lat 

Obecna wersja 

dokumentu stanowi 

aktualizację w związku z 

czym dokonano 

aktualizacji części 

dokumentu w zakresie 

diagnozy oraz zadań. 

Monitoring Strategii 

został określony w 

Rozdz. VI. Poprzednia 

wersja dokumentu także 

określała sposób 

monitoringu. 

CEL STRATEGICZNY I, CEL OPERACYJNY 5. Poprawa bezpieczeństwa i 

porzadku publicznego w zadaniu 5.3 Podejmowanie działań na rzecz 
uwaga odrzucona Zapis ten jest zawarty w 

CELU STRATEGICZNYM I, 



zwiększenia ilości policyjnych patroli pieszych należy uszczegółowić o 

zapis Przejście KPP w Żyrardowie do Garnizonu Warszawskiego. 

CEL OPERACYJNY 10 

Poprawa 

skomunikowania 

Żyrardowa z regionem i 

krajem, zadanie 10.2 

Podejmowanie działań 

na rzecz zmiany 

przynależności Miasta 

Żyrardowa do instytucji z 

zakresu sądownictwa i 

administracji publicznej 

usytuowanych na terenie 

Warszawy oraz Obszaru 

Metropolitarnego 

Warszawy. 

Samorząd Mieszkańców Nr 7 CEL STRATEGICZNY V, CEL OPERACYJNY 2. Poprawa gospodarki 

ściekowej w zadaniu 2.2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, zgodna z 

opracowaną koncepcją uszczegółowić, iż dalsza rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej będzie przedsięwzięciem realizowanym w ramach 

III etapu gospodarki wodno-ściekowej w latach 2016-2020 z 

wykorzystaniem środków unijnych w pierwszej kolejności rozbudowa 

będzie dotyczyła osiedla Teklin I, Teklin II, Teklin III, Teklin IV 

uwaga częściowo 

uwzględniona 

Zmieniono zapis na: 2.2. 

Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnych, zgodna 

z opracowaną koncepcją 

- w szczególności 

uwzględniająca osiedle 

Teklin. 

CEL STRATEGICZNY V, CEL OPERACYJNY 8 Kontynuowanie działań na 

rzecz informatyzacji miasta dopisać zadanie 8.4 Zwiększenie dostępu 

do darmowego, bezprzewodowego internetu ze zwiększeniem  

uwaga odrzucona 
Zadanie to zostało 

wykonane. Miasto 

zapewnia dostęp do 



szybkości transmisji i transferu. szerokopasmowego 

Internetu. W Żyrardowie, 

na chwilę obecną, jest 10 

masztów, które pełnią 

rolę nadajników 

wysyłających sygnał. 

 


