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Dotyczy: wprowadzenia rozwiązań ułatwiających udział w obradach i korzystanie z materiśów powstających w trakcie obrad Rady Miasta 
Zgierza 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Na prośby zgłaszane przez wielu mieszkańców naszego miasta zwracam się z prośba o wprowadzenie kilku 
rozwiązań ułatwiających korzystanie z materiałów powstających w trakcie obrad Rady Miasta Zgierza: 

1. przywrócenie starego sprawdzonego sposobu rejestrowania posiedzeń Rady Miasta Zgierza w formie 
stenogramu. Mieszkańcy argumentują swoją prośbę faktem, że korzystania ze stenogramów znacząco 
ułatwia i przyśpiesza wyszukanie konkretnego fragmentu sesji bez konieczności przeglądania całego 
materiału. 

2. dla ułatwienia korzystania z nagrań sesji RMZ zasadne byłoby sporządzanie spisu treści, w którym 
zamieszczona byłaby informacja, w której minucie nagrania omawiany jest konkretny punkt porządku 
obrad sesji RMZ. 

Ponadto bardzo wielu zgierzan zgłasza prośbę o zmianę godzin trwania Sesji RMZ na popołudniowe, najlepiej po 
godz. 15. Pracujący mieszkańcy chcieliby aktywnie uczestniczyć w obradach, a poranne godziny obrad im to 
uniemożliwiają. Transmisje online również nie zaspakajają tej potrzeby ponieważ odbywają się w godzinach pracy 
i też nie dają możliwości śledzenia obrad w czasie rzeczywistym. 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań znacznie przyczyniłoby się do aktywnego budowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz obrazu zgierskiego samorządu jako przyjaznego mieszkańcom. 

Z wyrazami szacunku 
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Pani 
Alina Łęcka-Andrzejewska 
Radna Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 26 czerwca 2019 roku uprzejmie informuję, 

że wprowadzenie systemu transmisji wideo z sesji w pełni wyczerpuje obowiązek informacyjny 

wynikający z ustawy o samorządzie gminnym i daje pełny obraz oraz relacje z wydarzeń na sesji. 

Prowadzenie dodatkowego stenogramu z obrad sesji Rady Miasta Zgierza wiązało by się 

z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby, która musiała by dokonywać tych obowiązków. 

Osoby prowadzące dotychczas relacje wykonują obowiązki związane z bieżącą obsługą programu 

eSesja. Odnosząc się do drugiego postulatu to uprzejmie informuję, że wprowadzona będzie 

funkcjonalność dająca możliwość przekierowania do właściwego momentu nagrania w oparciu 

o dynamicznie tworzony porządek obrad, który będzie połączony z nagraniem. 

Odnosząc się do postulatu przeniesienia sesji na godziny popołudniowe to chciałbym 

poinformować, że do wyłącznych kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza należy 

zwoływanie i prowadzenie sesji rady. 
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