
,WAD MlASTAZGlERZAj 

/*•«'_ * 7 . 03, 201 Zgierz, 26 marzec 2013 rok 
Zdzisław Sobczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Dziękuję Pani Prezydent za podjęcie działań mających na celu wykorzystanie 
nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej umożliwiającej lepsze dostosowanie cen śmieci 
do bardzo zróżnicowanych dochodów mieszkańców Zgierza, szczególnie znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej. 

Wydaje się, że Radni powinni zapoznać się z informacja otrzymaną na moją 
lutową interpelację. 

Ze sporządzonego wykazu rodzin wielodzietnych (posiadających troje lub 
więcej dzieci) oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynika, że 
w Zgierzu są 504 rodziny posiadające troje lub więcej dzieci z tego jest 138 rodzin 
objętych opieką społeczną. 

Myślę, że wspólnie z kolegami z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Komisji Obywatelskiej uda się wypracować propozycję działań ochronnych dla tej 
grupy mieszkańców. 

We wspomnianej lutowej interpelacji prosiłem również, aby Pan 
Przewodniczący RMZ zorganizował spotkanie radnych i Rad Osiedli nt. nowelizacji 
tzw. ustawy śmieciowej, która weszła w życie w marcu b.r. 

Zmiany w ustawie śmieciowej są zgodne z postulatami samorządów i są 
korzystne dla mieszkańców. 

Szkoda, że Pan Przewodniczący tego nie zrobił, że 
Szkoda również, że Pan Przewodniczący nie był na spotkaniu z mieszkańcami 

w sprawie cen śmieci, gdzie podnoszono właśnie między innymi problem braku 
zainteresowania radnych nowelizacją ustawy śmieciowej. 

Panie Przewodniczący przypominam, że Przewodniczący Rady powinien 
inicjować i organizować dyskusje na trudne i ważne tematy, a pracę Rady 
ukierunkowywać na ich rozwiązywanie, a nie unikać lub zamykać problemowe 
tematy. 

Jeżeli Przewodniczący ogranicza się tylko do technicznego prowadzenia sesji, 
składania kwiatków i wyjadania smakołyków na spotkaniach to jest źle dla jego 
zdrowia, Rady i mieszkańców. 

Szkoda tak, że na spotkaniu z mieszkańcami w sprawie cen śmieci nie było 
tzw. Radnych Koalicyjnych: z PIS-u, SLD i Stowarzyszenia Sokoła, którzy uchwalili 
te wysokie stawki przy sprzeciwie Radnych PO i radnych nie zrzeszonych. 

Szkoda również, że Radny Gajda na tym spotkaniu jako prezes TV Centrum 
wyprosił z sali podległych mu kamerzystów z T V Centrum. 

Z tego powodu mieszkańcy Zgierza nie mogą się zapoznać z przebiegiem tak 
ważnego spotkania. 

Na zakończenie tej interpelacji chcę poradzić Panom Prezydentom, żeby nie 
mówili, że ceny śmieci są wysokie bo ustawa jest zła. 

Ustawa jest w założeniu dobra, tylko jej przygotowanie realizacja jest zła, a 
ceny źle kalkulowane. 


