
Protokół Nr XLVIII/10
XLVIII sesji Rady Miasta Zgierza
odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza A. MIĘSOKA. 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 9.00 do godz. 15.50

Tabela obecności:

Ustawowa liczba radnych      - 23
Stan faktyczny radnych      - 23
Radni obecni             - 23
Radni nieobecni                                    -      

Listy obecności stanowią załącznik od nr 1a do nr 1d.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
4. Zapytania mieszkańców.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2009 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia  zgody  na  podjęcie  przez  Prezydenta  Miasta  Zgierza  działań  zmierzających  do 
przejęcia całości zadań i kompetencji Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii, 
b) zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 
stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza,
c) przekazania pisma według właściwości, 
d) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza, 
e) zmiany Statutu Miasta Zgierza,
f) utworzenia  obwodów głosowania w szpitalach  i  w zakładzie  pomocy społecznej  dla  potrzeb 
przeprowadzenia  wyborów  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  20 
czerwca  2010r.,
g) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przyłączenia miasta Zgierza do katalogu 
miast posiadających kompetencje organu egzekucyjnego w postępowaniu administracyjnym,
h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,
i) zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”, 
j) upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności – nadania nazwy „ Pasaż Solidarności”,
k) upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności – wzniesienie Pomnika Wolności,
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l) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
9. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg sezonie 2009/2010.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. MIĘSOK otworzył XLVIII sesję 
Rady  Miasta  Zgierza.  Powitał  radnych,  władze  miasta,  pracowników  urzędu,  przedstawicieli 
jednostek pomocniczych i przybyłych na sesję gości, mieszkańców miasta.

Radny  M.  HILIŃSKI  zwrócił  się  z  prośbą  o  uczczenie  minutą  ciszy  pamięć  ofiar  katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem.

W związku z powyższym przewodniczący RMZ poprosił  o powstanie  i  uczczenie  minutą ciszy 
pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.   

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. MIĘSOK zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.
 

Pkt 2

Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII  sesji

Nie zgłoszono uwag do protokołu. 

Protokół z XLVI sesji przyjęto w głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.
Protokół z XLVII sesji przyjęto w głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 3

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radny  Z.  SOBCZAK  przypomniał,  iż  w  dniu  26  lutego  br  złożył  interpelację  do  prezydenta 
dotyczącą naprawy finansów publicznych. Interpelacja ta miała ważne znaczenie dla Miasta, Rady 
i  mieszkańców.  Do  interpelacji  tej  dołączono  9  szczegółowych  interpelacji,  na  które  otrzymał 
zadowalające,  obszerne  wyjaśnienia.  Niestety  odpowiedź  na  interpelację  główną  otrzymał  po 
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trzykrotnym przekroczeniu terminu i jest ona niezadowalająca, sprzeczna i lekceważąca osobę pana 
radnego. Na zakończenie  swej wypowiedzi  pan radny wyraził  pogląd,  iż radni  muszą pilnować 
gospodarki, bo po to zostali wybrani.

Radny  R.  GAJDA  złożył  interpelację  do  Przewodniczącego  RMZ  w  sprawie  przygotowania 
projektu uchwały o nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego rondu przy ul. Piątkowskiej. Podkreślił, iż 
już  20  kwietnia  pan  L.  Dąbski  wystąpił  do  radnych  o  godne  uczczenie  ofiar  katastrofy  pod 
Smoleńskiem,  a  w  szczególności  głowy  Państwa.  W  imieniu  Klubu  radnych  PiS  złożył 
podziękowania panu Dąbskiemu, za taką szlachetną inicjatywę. Projekt uchwały mogliby zgłosić 
radni, którzy popierają powyższą inicjatywę. Zdaniem pana radnego uchwała ta nie będzie rodziła 
kosztów  np.  związanych  z  wymianą  dowodów.  Następnie  podkreślił,  iż  jakość  składanych 
odpowiedzi  w  ostatnim  czasie  uległa  pogorszeniu.  Pan  radny  złożył  interpelację  w  sprawie 
zaległych interpelacji, na które nie otrzymał odpowiedzi, a które dotyczyły urządzenia do osuszania 
będącego  w  SLO  w  Zgierzu  oraz  umowy  zawartej  z  MPGK  (interpelacje  stanowią  kolejno  
załączniki Nr 2 i 3 do protokołu).

Radna  S.  STEFANOWICZ  złożyła  interpelację  w  sprawie  programu  „Radosna  Szkoła” 
ogłoszonego przez MEN, złożyła także zapytanie dotyczące rozwoju sieci monitoringu miejskiego. 
Następnie  przedstawiła  interpelację  w  sprawie  poprawy bezpieczeństwa  na  rogu  ulic  Czarnej  
i Uroczej (interpelacje i zapytanie stanowią kolejno załączniki Nr 4,5 i 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. URBANOWSKI odniósł się do wystąpienia radnego 
R.  Gajdy  w  sprawie  nadania  rondu  imienia  Lecha  Kaczyńskiego,  zaproponował,  aby  nazwa 
odnosiła się do wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, ażeby nikogo nie pominąć.

Przewodniczący  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  M.  KOLENDA złożył  wniosek  w  sprawie  bramy 
wjazdowej przy boisku Włókniarz, kostki, która jest bardzo zniszczona i nie została poprawiona  
w  należyty  sposób.  Kupcy  z  pobliskich  sklepów  wyrażają  obawy,  że  firma  wykonująca  Orlik 
pozostawi taki stan rzeczy, w związku z tym pan Kolenda poprosił o dopilnowanie finalizacji prac 
porządkowych w tych zakresach.

Radny Z. ANTCZAK złożył ustną interpelację na temat zabezpieczenia terenu przy ul. Bocznej w 
związku  z  mającym  ostatnio  miejsce  podpaleniem  jednego  z  usytuowanych  tam  budynków. 
Następnie poprosił o pisemną informację dotyczącą zadania inwestycyjnego pt. „Odwodnienie ulicy 
Mireckiego”. Inwestycja ta rozpoczynana jest już trzeci rok. 

Pkt 4

Zapytania mieszkańców

W  imieniu  Związku  Kupców  i  Przedsiębiorców  Powiatu  Zgierskiego  głos  zabrał  pan  
J. PIETRZAK, odczytał wniosek w sprawie targowiska miejskiego do Rady Miasta o umieszczenie 
w  planie  budżetowym  środków  na  modernizację  stanu  technicznego  targowiska.  W  kolejnym 
wniosku odniósł się do braku działań Spółki MPGK w zakresie remontów oraz zawnioskował aby 
Spółka  przeprowadziła  potrzebne  remonty  z  środków  uzyskanych  z  dochodów  jakie  przynosi 
przedmiotowe  targowisko.  Poinformował,  iż  do  wniosków dołączone  są  listy  z  653 podpisami 
mieszkańców. Wyraził nadzieję, iż Rada zajmie się tym tematem. Przypomniał spotkanie w sprawie 
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przebudowy skrzyżowania przy targowisku, niestety od tamtego czasu brak jest informacji w tym 
temacie, co wywołuje niepokój wśród kupców targowiska (pisma stanowią kolejno załączniki Nr 7 
i 8).

Mieszkanka  Zgierza  Z.  NIECHCIAŁ  poinformowała,  iż  prezydent  powinien  spojrzeć  jak 
bezpiecznie  mieszkańcy  Zgierza  korzystają  z  dworca  PKP,  bezpieczeństwu  zagrażają  strome 
schody. Poruszyła także temat przebudowy ul. Bazylijskiej, gdzie nie ma odpowiedniego spadku do 
jezdni co będzie doprowadzało do zalewania domostw. Wyraziła pogląd, iż należałoby wymienić 
ogrodzenie na „Włókniarzu”. Zapytała też dlaczego w mieście nie wiadomo, że podejmowane są 
ważne  uchwały,  dlaczego  na  posiedzeniach  jednostek  pomocniczych  nie  omawiane  są  projekty 
uchwał, które później podejmowane są na sesji RMZ? Dlaczego mieszkańcy nie wypowiedzieli się 
w temacie  prywatyzacji  MZPR? Zapytała  ile  Miasto ma zarobić  na przejęciu  zadań geodezji  z 
Powiatu  Zgierskiego,  ile  ulic  Miasto  przejmie  od  Powiatu  aby  spadło  zaszeregowanie  ulic 
miejskich, co utrudnia pozyskiwanie środków zewnętrznych na te ulice?

Radny Z. SOBCZAK w odniesieniu do wypowiedzi mieszkanki w temacie prywatyzacji  MZPR 
jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz członek Rady Społecznej w tej 
jednostce podkreślił, iż  nie ma ani takich planów ani zamiarów.

Mieszkaniec  Zgierza  H.  OGRODOWCZYK  nadmienił,  iż  w  prasie  ukazała  się  informacja  o 
wymianie nakładki asfaltowej przed budynkiem Urzędu Miasta Zgierza, w związku z tym zapytał 
czy inwestycja ta była zaplanowana?

Mieszkaniec Zgierza K. HULEWICZ odniósł się do raportu o uwłaszczeniu, porządkowaniu stanów 
prawnych.

Mieszkaniec Zgierza J. OLSZÓWKA poruszył kwestię sztucznej trawy położonej na boiskach typu 
„Orlik”.  Poinformował,  iż  z  informacji  zawartych  w  mediach  wynika,  że  jest  ona  szkodliwa. 
Zapytał  czy sztuczne  murawy posiadają  odpowiednie  atesty?  Zapytał  kiedy będzie  realizowana 
obwodnica Zgierza oraz dlaczego na Urzędzie Miasta Zgierza nie jest zawieszona flaga  Polski? 
Podkreślił, iż flagi nie było także podczas żałoby narodowej.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. JUSZCZYK wyjaśnił, iż na wszystkie elementy z 
jakich wykonywane są Orliki  muszą być atesty i świadectwa dopuszczenia do obiegu, trawa na 
orlikach także ma takie atesty.

Szef kancelarii UMZ J. GOTKOWSKA wyjaśniła, iż w okresie żałoby flaga Zgierza opuszczona 
była do połowy, a flaga Polski z kirami znajdowała się na balkonie oraz na korytarzach UMZ.

Z-ca  prezydenta  Ś.  GOŁEK odnośnie  obwodnicy  poinformował,  iż  harmonogram czasowy jest 
zachowany, nie odstępuje się od tej inwestycji.

Pkt 5

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  miasta  Zgierza  za  2009  r.  oraz  podjęcie  uchwały  w 
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza
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Prezydent  Miasta  Zgierza  J.  SOKÓŁ  omówił  wykonanie  budżetu  miasta  Zgierza  za  2009  r.  
Na zakończenie  swej  wypowiedzi  pan  prezydent  podkreślił,  iż  w swym wystąpieniu  przywołał 
tylko  niektóre  aspekty  wykonania  budżetu  za  rok  2009.  Szczegółowe  opisy  i  zestawienia 
tabelaryczne znajdują się w przedłożonym sprawozdaniu. Z całą odpowiedzialnością stwierdził, iż 
budżet  zrealizowany  został  zgodnie  z  budżetem  uchwalonym  na  rok  2009  oraz  zgodnie  ze 
wszystkimi uchwałami podjętymi przez Radę Miasta Zgierza w trakcie wykonywania budżetu jak 
również  wszystkimi  zarządzeniami  prezydenta  wydanymi  na  podstawie  ustawy  o  finansach 
publicznych i na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę.

Przewodniczący  RMZ  A.  MIĘSOK  odczytał  uchwałę  Nr  I/38/2010  Składu  Orzekającego 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z  dnia  16  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  opinii  
o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2009 rok, gdzie przedmiotowe 
sprawozdanie  zaopiniowano  pozytywnie  z  uwagą  zawartą  w  uzasadnieniu  (załącznik  nr  9  do 
protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. ZAPART poinformował, iż w dniu 7 kwietnia br Komisja 
przedstawiła opinię Nr 11 do wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2009 (załącznik nr 10 do 
protokołu). Przedstawił zakres analiz, jakich w trakcie roku dokonała Komisja. W dniu 7 kwietnia 
br  Komisja  zapoznała  się  z  opiniami  poszczególnych  komisji  Rady Miasta  Zgierza,  które  były 
pozytywne oraz dokonała analizy wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2009 pod względem 
legalności,  celowości i gospodarności. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedmiotowego 
sprawozdania. Komisja Rewizyjna po analizie,  wykonanie budżetu  miasta Zgierza za rok 2009 
zaopiniowała  pozytywnie  w głosowaniu:  za-  5,  przeciw-1,  wstrzym.-2.  W związku z  dokonaną 
analizą i wydaniem opinii Nr 11, Komisja skierowała  do Wysokiej Rady wniosek Nr 71, którego 
treść odczytał,  a w którym Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu oraz wnioskuje do 
Rady Miasta Zgierza o udzielenie absolutorium (załącznik nr 11 do protokołu). Wniosek podpisało 
imiennie ośmiu członków Komisji  czyli  pełny jej  skład.  W świetle  przedłożonych dokumentów 
Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały, który zgłosiła Radzie do rozpatrzenia w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza, gdzie w § 1 proponuje się zapis: „§ 1. Po 
rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 
2009 stanowiącego załącznik do uchwały, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza z 
tytułu wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2009.”. Przewodniczący Zapart poinformował, iż 
opinia Nr 11 wraz z wnioskiem Komisji Nr 71 zgodnie z procedurą została przekazana do RIO. W 
posiadaniu stosownej uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w 
odniesieniu do tego wniosku, jest przewodniczący Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący  RMZ  A.  MIĘSOK  odczytał  uchwałę  Nr  I/39/2010  Składu  Orzekającego 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z  dnia  16  kwietnia  2010  r.  gdzie  nie  zgłoszono 
zastrzeżeń  do  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Zgierza  o  udzielenie  absolutorium 
Prezydentowi Miasta Zgierza za wykonanie budżetu roku 2009 (załącznik nr 12 do protokołu).

Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK w związku z z brakiem dyskusji poprosił o stanowiska klubów. 

Radny R. GAJDA przed stanowiskami klubów poprosił o 10 minut przerwy. 

Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK w związku z powyższym ogłosił 10 minut przerwy w obradach.

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Radna  S.  STEFANOWICZ  w  imieniu  Klubu   „Zgierski  Samorząd”  poinformowała,  iż  Klub 

5



opiniuje  pozytywnie  wykonanie  budżetu  za  2009  rok  i  będzie  głosował  za  udzieleniem 
absolutorium.

Wiceprzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  imieniu  Klubu  „Lewica  i  Demokraci” 
przypomniał,  iż jest to ostatnie absolutorium, podsumowanie tej  kadencji,  forma podziękowania 
wszystkim za wkład pracy jaką wszyscy łącznie z radnymi włożyli w realizację tego budżetu. Klub 
„Lewica i Demokraci” od początku wspierał prezydenta i jego aparat urzędowy po to, aby środki 
wydatkowano  w  sposób  prawidłowy.  Podkreślił,  iż  potrzeby  Miasta  są  dalej  idące  niż  jego 
możliwości finansowe. Mając na uwadze opinie pozytywne wszystkich komisji RMZ oraz Komisji 
Rewizyjnej Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Wiceprzewodniczący  RMZ K.  KARASIŃSKI  w imieniu  Klubu  „PO” poinformował,  iż  Klub 
akceptuje księgowe wykonanie budżetu za 2009 rok. Zwrócił uwagę na  różnicę w dochodach w 
stosunku do roku 2008, co związane było z ogólnoświatowym kryzysem. W budżecie tym zabrakło 
działań,  które  na  bieżąco  mogły  by  przynieść  efekty  zmniejszające  wpływ  kryzysu  na  budżet 
miasta.  W roku bieżącym radni  powinni  pochylić  się  nad  tematem naprawy finansów budżetu 
miasta. 

Radny R. GAJDA  w imieniu Klubu „PiS” nadmienił,  iż jak co roku wiadomo jest jaki będzie 
wynik głosowania, już przed jego ogłoszeniem. Poinformował, iż uwagi do wykonania budżetu za 
rok 2009 są podobne do zgłaszanych rok wcześniej.  Jedna z uwag to różnica w odniesieniu do 
budżetu pierwotnego, a końcowego. Różnice te można dostrzec w planie wykonania budżetu, gdzie 
różnica wynosi 3 mln. zł. Różnice te są także w planie dochodów z najmu i dzierżawy, podatkach z 
działalności gospodarczej, wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w mandatach 
Straży Miejskiej. Wzrosły wydatki na administrację, w tym płace i pochodne wzrosły o 400.000 zł. 
Zmniejszono wydatki na pomoc społeczną o 200.000 zł. Natomiast 370.000 zł wydano w tym roku 
na promocję, jednak w Zgierzu nic szczególnego się nie wydarzyło. Ponadto 15.000 zł wydano na 
remont stropu i komina w barze „Stodoła”, a bar ten ma najemcę.  To o czym mówi radny Sobczak 
niestety nie jest wcielane w życie, budżet można było skonstruować inaczej, tak aby w tej chwili nie 
było  konieczności  zaciągania  17  mln.  kredytu.  Na  zakończenie  zapytał,  dlaczego  na  Komisji 
Rewizyjnej nie był obecny pan prezydent?  

Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK poddał pod głosowanie wniosek Nr 71 Komisji Rewizyjnej. 
Głosowano: za – 16 głosów, przeciw-6 głosów, 0 głosów wstrzymujących – wniosek przeszedł.

Przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej J. NASTALCZYK przedstawił uwagę Komisji do 
projektu uchwały:  w szóstym wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „ i 146” dodać wyrazy:  
„Nr 40, poz. 230”. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  Z.  ZAPART  w  imieniu  Komisji  przyjął  zgłoszoną 
uwagę jako autopoprawkę.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę  Nr XLVIII/432/10 w sprawie  udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Zgierza (za- 16 głosów, przeciw- 6 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

Prezydent  Miasta  Zgierza  J.  SOKÓŁ podziękował  za  udzielenie  absolutorium.  Podziękował  za 
współpracę  pani  skarbnik,  swoim  zastępcom,  sekretarzowi,  naczelnikom,  spółkom  miejskim, 
jednostkom pomocniczym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania absolutorium.
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Przewodniczący RMZ ogłosił 20 minut przerwy w obradach sesji, w imieniu własnym oraz prezes 
Bożeny Piotrowicz zaprosił zebranych przed budynek UMZ gdzie odbywa się Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Pkt 6

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 6 a) 

wyrażenia  zgody  na  podjęcie  przez  Prezydenta  Miasta  Zgierza  działań  zmierzających  do 
przejęcia całości zadań i kompetencji Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii

Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ. 

Opinie komisji:

Komisja  Budżetu  i  Finansów –   przewodniczący  J.  BARYLAK  –  opinia  pozytywna  (opinia  
stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –  przewodniczący M.  HILIŃSKI   – opinia 
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr  14 do protokołu).

Przewodniczący Komisji  Statutowo - Prawnej J.  NASTALCZYK poinformował,  iż  Komisja ma 
wątpliwości,  czy  przedmiotowa  uchwała  wymaga  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa  Łódzkiego  i  w  związku  z  tym  proponuje:  
- w § 3 wyrazy: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego” zastąpić wyrazami: „z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza”,
-   w  §  4  skreślić  wyrazy:  „oraz  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Łódzkiego”.

Z-ca  prezydenta  S.  ŁODWIG  w  imieniu  prezydenta  przyjął  uwagi  zgłoszone  przez  Komisję 
Statutowo – Prawną, jednocześnie  zgłosił autopoprawkę w § 1 na końcu zdania dopisać wyrazy: 
„ dotyczących terenu miasta Zgierza”.

Radny R. GAJDA podkreślił,  iż nie ma pisemnego stanowiska Starostwa w sprawie.  W chwili 
obecnej Starosta rozważa odebranie tych zadań  ze względu na raport pokontrolny, i w sposób dość 
szczególny pokazał, że to zadanie realizowane przez miasto Zgierz jest dalekie od doskonałości. 
Ponadto trzeba dostosować programy do realizacji zadań, utworzyć nowe stanowiska pracy.

Z-ca Ś. GOŁEK poinformował, iż programy do realizacji powierzonych zadań są takie same, więc 
nie ma potrzeby ich dostosowywania.   Miasto nie posiada wiedzy w temacie odebrania zadań.  
W temacie odbyły się trzy spotkania władz miasta z władzami starostwa, które stwierdziły, iż jeżeli 
Miasto  spełni  wszystkie  wymogi  ustawowe to  nie  będzie  przeciwwskazań  do  przekazania  tych 
zadań. 
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Radny  R.  GAJDA  przypomniał,  iż  pan  prezydent  obiecał  radnym  dostarczenie  na  półki 
harmonogramu przekazania zadań, do chwili obecnej nie trafił on do rąk radnych.

Przewodniczący A. MIĘSOK zawiesił  dalsze procedowanie punktu do momentu zapoznania się 
radnych z oczekiwanym materiałem. 

Pkt 6 b) 

zmiany  uchwały  Nr  LIV/496/06  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  26  października  2006  r.  w 
sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza

Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ.

Opinie komisji:

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  –  przewodnicząca  B.  PALMOWSKA  –  opinia 
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów –   przewodniczący  J.  BARYLAK  –  opinia  pozytywna  (opinia  
stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę  Nr XLVIII/433/10 w sprawie   zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych 
Rady Miasta Zgierza (za- 19 głosów, przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

Pkt 6 c) 

przekazania pisma według właściwości

Projekt uchwały omówił przewodniczący RMZ A. MIĘSOK.

Opinie komisji:

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący A. MIĘSOK zwrócił się do przybyłej na obrady sesji, pani K. Tulińskiej, która jest 
stroną  w  sprawie,  z  informacją,  iż  Rada  Miasta  nie  jest  właściwa  do  rozpatrzenia  sprawy  i 
przekazuje ją uchwałą prezydentowi.
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Mieszkanka K. TULIŃSKA poinformowała,  iż  Wydział  Geodezji  zmniejszył  jej  bezpodstawnie 
powierzchnię nieruchomości, którą przepisała swoim dzieciom w 1999 r. Niewłaściwa jest wielkość 
powierzchni, niewłaściwe nazwisko na mapce, ktoś za to powinien odpowiedzieć.

Radny M. PILARSKI poprosił o zobowiązanie  prezydenta,  do przedstawienia radnym wyników 
zarówno kontroli, jak i sposobu załatwienia sprawy. 

Z-ca  Ś.  GOŁEK  poinformował,  iż  odpowiedź  dla  zainteresowanej  będzie  przekazana  do 
wiadomości wszystkim radnym.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę  Nr XLVIII/434/10 w sprawie  przekazania pisma według właściwości 
(za- 19 głosów, przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

Przewodniczący  A.  MIĘSOK  ogłosił  20  minut  przerwy  w  obradach,  podczas  której  Komisja 
Rewizyjna zaopiniuje projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Pkt 6 a) cd

wyrażenia  zgody  na  podjęcie  przez  Prezydenta  Miasta  Zgierza  działań  zmierzających  do 
przejęcia całości zadań i kompetencji Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii

Radny R. GAJDA poprosił  o informację na temat  kosztów jakie  poniesione będą w związku z 
przejęciem całości zadań i kompetencji Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii. 

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy szacowana potrzebna kwota to około 
300.000 zł.

Radny M. PILARSKI zapytał czy  środki te zapisane są w budżecie? Jeżeli nie są ujęte w budżecie 
to jakich przesunięć planuje dokonać prezydent aby pozyskać te środki?

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG odpowiedział, iż środki na ten cel będą znalezione, mieszczą się w 
budżecie. Przypomniał, iż w chwili obecnej prowadzona jest dyskusja czy uruchomić działania w 
tym kierunku. Po podjęciu przedmiotowej uchwały prezydent pozyska środki finansowe na ten cel, 
które  mieszczą  się  w  możliwościach  finansowych  budżetu  miasta.  Należy  też  pamiętać,  iż 
przychody z tego przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy szacowane są średnio na poziomie od 120.000 
do 150.000 tysięcy rocznie. 

Radny M. PILARSKI poprosił o podpisanie harmonogramu jaki otrzymali radni.

Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK zaprosił radnego Pilarskiego po sesji do gabinetu w celu podpisania 
przedmiotowego harmonogramu.

Radny R. GAJDA wyraził pogląd, iż skoro przygotowanie kadrowe do realizacji zadania ma ruszyć 
15 maja to czy już w dniu dzisiejszym Rada nie powinna uruchomić środków na ten cel? Zmian 
takich nie ma w przedłożonym projekcie zmian w budżecie.
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Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK poinformował, iż nie ma takiego zagrożenia.

Radny R. GAJDA zapytał jak w takim razie prezydent zamierza 15 maja realizować wydatki z tym 
związane nie mając stosownego upoważnienia Rady?

Z-ca  prezydenta  Ś.  GOŁEK  nadmienił,  iż  przedmiotowy  projekt  uchwały  dotyczy   tylko 
upoważnienia prezydenta do podjęcia działań. W tej uchwale nie ma decyzji o przejęciu. 

Radny R. GAJDA powiedział, iż w przedłożonym radnym harmonogramie wyraźnie napisano, iż 
od  15  maja  2010  r.  nastąpi  przygotowanie  warunków  kadrowych,  lokalowych,  technicznych 
wynikających z rozporządzenia.

Radny J.  NASTALCZYK także  wyraził  wątpliwości  dotyczące  terminu przygotowań,  gdyż  nie 
byłoby wskazane aby jakieś prace rozpoczęły się przed przygotowaniem projektu porozumienia w 
sprawie przejęcia  zadań  i  kompetencji  Starosty Zgierskiego w zakresie  geodezji  i  kartografii.  
Z harmonogramu wynika, iż będzie to na sesji sierpniowej. Zdaniem radnego Nastalczyka wszelkie 
działania powinny być poczynione po uzgodnieniach ze Starostą, aby nie angażować niepotrzebnie 
środków. 

Radny M. PILARSKI wyraził pogląd, iż nie wiadomo skąd prezydent weźmie środki na realizację 
zadań, rodzi to określone konsekwencje. Trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną koło 15 maja 
aby przyjąć propozycje finansowe prezydenta albo wskazać inny sposób finansowania tego zadania. 
Ponadto nie ma deklaracji  starosty,  że skłonny jest  do przekazania tych  zadań.  Na zakończenie 
dodał, iż harmonogram wydaje się rzeczą bardzo niepokojącą.

Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK podkreślił, iż pewnym jest, że nie będzie potrzeby zwołania sesji po 
15 maja. Pierwsze wydatki związane z tym są według harmonogramu po 30 października.  Jeśli 
chodzi o zgodę Starostwa, to jeżeli Miasto wypełni to co narzuca ustawa, to nie ma podstaw, aby 
Starosta nie przekazał tych zadań po zgodzie wojewódzkiego geodety.

Radny M. HILIŃSKI zgłosił wniosek o przystąpienie do głosowania.

Radny R.  GAJDA przypomniał,  iż  podczas  nieobecności  pana  Gołka na sali  obrad,  z  ust  z-cy 
prezydenta S. Łodwiga padła informacja, iż koszty związane z przejęciem zadań szacowane są w 
granicach 300.000 zł. Biorąc pod uwagę podane koszty, harmonogram oraz znając treść protokołu 
pokontrolnego jest gotów założyć się z z-cą prezydenta panem Gołkiem, iż Gmina Miasto Zgierz 
nie przejmie tych zadań z dniem 1 stycznia 2011 r.

Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK nadmienił, iż spłycanie tematu nie leży w jego powadze.

Radny J. NASTALCZYK przypomniał, iż z-ca prezydenta S. ŁODWIG zgłosił autopoprawkę w § 
1,  aby  na  końcu  zdania  dopisać  wyrazy:  „  dotyczących  terenu  miasta  Zgierza”.  Takie  samo 
brzmienie powinien zawierać także tytuł uchwały. 

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/435/10  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podjęcie  przez 
Prezydenta Miasta Zgierza działań zmierzających do przejęcia całości zadań i kompetencji 
Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii dotyczących terenu miasta Zgierza (za- 
11 głosów, przeciw- 5 głosów, 4 głosy wstrzymujące się). 

10



Pkt 6 d) 

skargi na Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt uchwały omówił przewodniczący RMZ A. MIĘSOK.

Opinie komisji:

Komisja Statutowo - Prawna nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Z.  SOBCZAK wyraził  pogląd,  iż  takich  ulic,  które  nie  mają  oświetlenia,  odpowiedniej 
nawierzchni  jest  w  Zgierzu  znacznie  więcej.  Wobec  tego  trzeba  podjąć  jakieś  kompleksowe 
działania planistyczne, angażujące aktywność obywatelską, aby uniknąć w przyszłości takich skarg. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. ZAPART poinformował, iż po zapoznaniu się ze skargą 
pani E. Szczepaniak dotyczącą braku oświetlenia ulic Kossaków i Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 
Komisja  wydała  opinię  Nr  12  o  bezzasadności  tej  skargi  (opinia  stanowi  załącznik  Nr  17  do 
protokołu). Ponadto  Komisja  wystosowała  wniosek  Nr  72  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza 
wnioskując o rozważenie możliwości przygotowania projektu budowlanego inwestycji dotyczącej 
oświetlenia ww ulic i przedstawienia kosztów inwestycji oraz harmonogramu działań Prezydenta na 
czerwcowej sesji (wniosek stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

Przewodniczący A. MIĘSOK poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej. Głosowano: za- 
20, przeciw-0, wstrzym.-1, wniosek przeszedł.

Radny M. FORFECKI zgłosił prośbę w kontekście treści uzasadnienia, które jest załącznikiem do 
uchwały,  aby w przedostatnim akapicie,  po kropce dopisać zdanie w brzmieniu:  „ Tym samym 
Komisja zwróciła się do Rady Miasta Zgierza z wnioskiem  o następującej treści ... i wniosek ten 
został przyjęty przez Radę”.

Przewodniczący A. MIĘSOK nadmienił, iż wniosek będzie stanowił załącznik do protokołu z sesji.

Przewodniczący RMZ  poddał pod głosowanie projekt uchwały, gdzie w § 1 wpisuje się: „uznaje 
się za bezzasadną”.  W wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę  Nr XLVIII/436/10 w 
sprawie  skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza (za-  17  głosów,  przeciw-  0  głosów,  4  głosy 
wstrzymujące się). 

Pkt 6 e)

zmiany Statutu Miasta Zgierza

Projekt uchwały zgłosiła Komisja Statutowo – Prawna RMZ. 

Wiceprzewodniczący RMZ. K. KARASIŃSKI wyraził  pogląd,  iż źle  się stało,  że  wynikła  taka 
sytuacja. W imieniu własnym przeprosił mieszkańców miasta za to, że Rada zajmuje się sprawami, 
które z ich punktu widzenia są mało istotne i nieważne. 
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI nadmienił, iż żal mu tylko, że 
radni nie chcieli wcześniej uwzględnić siły argumentów jednostek pomocniczych

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę  Nr XLVIII/437/10 w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza (za-  21 
głosów, przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

 
Pkt 6 f)

utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 20 
czerwca  2010r.

Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ.

Opinie komisji:

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/438/10  w  sprawie  utworzenia  obwodów  głosowania  w 
szpitalach  i  w  zakładzie  pomocy  społecznej  dla  potrzeb  przeprowadzenia  wyborów 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  20  czerwca   2010r. (za-  20 
głosów, przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

Pkt 6 g) 

wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  przyłączenia  miasta  Zgierza  do 
katalogu  miast  posiadających  kompetencje  organu  egzekucyjnego  w  postępowaniu 
administracyjnym

Projekt uchwały zgłosiła Komisja Rewizyjna RMZ.

Opinie komisji:

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/439/10  w  sprawie  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta 
Zgierza  dotyczących  przyłączenia  miasta  Zgierza  do  katalogu  miast  posiadających 
kompetencje  organu  egzekucyjnego  w  postępowaniu  administracyjnym (za-  20  głosów, 
przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 
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Pkt 6 h) 

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych
Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ, odczytując dwie zgłoszone w dniu 
27 i  29 kwietnia 2010 r.  autopoprawki.

Opinie komisji:

Komisja Budżetu i Finansów –  przewodniczący J. BARYLAK  – opinia pozytywna do projektu 
uchwały z autopoprawką z dnia 27 kwietnia (opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Komisja Statutowo - Prawna nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta  podjęła  uchwałę  Nr XLVIII/440/10  w sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian  w budżecie 
miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych (za- 17 głosów, przeciw- 0 głosów, 3 głosy 
wstrzymujące się). 

Pkt 6 i)

zobowiązania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  do  realizacji  projektu  wyłonionego  do 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX 
„ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Projekt uchwały  zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ.

Opinie komisji:

Komisja  Budżetu  i  Finansów –   przewodniczący  J.  BARYLAK  –  opinia  pozytywna  (opinia  
stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  –  przewodnicząca  B.  PALMOWSKA  –  opinia 
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja Statutowo – Prawna nie zgłasza uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę Nr XLVIII/441/10 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza 
do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (za- 
21 głosów, przeciw- 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących się). 

Pkt 6 j)

upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności – nadania nazwy „ Pasaż Solidarności”
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Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ. 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –  przewodniczący M.  HILIŃSKI   – opinia 
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr  22 do protokołu).

Komisja  Spraw Obywatelskich  –  przewodniczący  M.  PILARSKI  –  opinia  pozytywna (opinia  
stanowi załącznik nr 23 do protokołu).

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.

Radna A. GRZELAK – MAKOWCZYŃSKA przypomniała, iż w dniu 22 kwietnia w UMZ odbyło 
się spotkanie z planistami przygotowującymi plany miejscowe dla m.in. fragmentu, na którym ów 
pasaż  będzie  się  znajdował.  Nadmieniła,  iż  pani  projektant  przewiduje  zamknięcie  dla  ruchu 
kołowego ulicy Narutowicza ze względu na charakter tej ulicy i utworzenie przejazdu pomiędzy 
ulicą  Długą  a  Dąbrowskiego,  w  miejscu  gdzie  znajdować  się  ma  ów  pasaż.  Ponadto  wzdłuż 
zaprojektowanej  drogi  pani  projektant  przewiduje budowę sieci  punktów usługowych z  funkcją 
mieszkalną  na piętrze.  W związku z  tym zapytała  jak prezydent  widzi  rozlokowanie  pomnika  
i pasażu?

Radny M. HILIŃSKI zgłosił uwagę do uzasadnienia, gdzie mówi się o młodzieży, która nie miała 
pełnej  świadomości   o  zbrodni  katyńskiej,  a  przecież  wydarzenia  z  dnia  10  kwietnia  niestety 
wzbogaciły tą wiedzę.     

Radny M. PILARSKI zapytał czy jest opinia jednostki pomocniczej w tej sprawie?

Przewodniczący A. MIĘSOK przypomniał, iż opinia jednostki była podawana na poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI wyjaśnił,  iż opinia  do obu 
projektów uchwał jest negatywna.

Z-ca  prezydenta  S.  ŁODWIG  poinformował,  iż  uwaga  radnego  Hilińskiego  jest  słuszna, 
uzasadnienie tworzone było jeszcze przed tym wydarzeniem. Tekst dotyczący poruszonej kwestii 
zostanie usunięty. W odpowiedzi na zagadnienie poruszone przez radną Grzelak – Makowczyńską 
wyjaśnił,  iż  jeżeli  Rada  podejmie  przedmiotowe  uchwały  to  projektant  planu  miejscowego 
uwzględni to w swoich opracowaniach.  

Radna A. GRZELAK – MAKOWCZYŃSKA wyraziła  wątpliwość co do samego pasażu,  gdyż 
mająca powstać tam droga będzie raczej intensywną pod względem ruchu. Prezydent na komisjach 
wyjaśniał, iż pasaż ten ma pełnić funkcję spacernika dla mieszkańców.

Z-ca  prezydenta  S.  ŁODWIG  wyjaśnił,  iż  przedmiotowy  pasaż  będzie  stanowił  przedmiot 
szczegółowych ustaleń, będzie to teren pieszo – jezdny. 

Wiceprzewodniczący RMZ. K. KARASIŃSKI wyraził pogląd, iż projekt tej uchwały jest bardzo 
ważny dla osób, które w tamtym czasie walczyły o wolność i demokrację. Uchwała ta jest bardzo 
potrzebna, jest ważna dla uczczenia pamięci osób, które straciły dla tej cennej inicjatywy życie. 
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Niestety cieniem kładzie się sposób przygotowania i realizacji tej uchwały. W przyszłości powinno 
kłaść się nacisk na konsultacje i dobre przygotowanie.

Radny R. GAJDA poprosił o deklarację od prezydenta jaki konkretnie charakter będzie miała ta 
ulica, ten pasaż? Nie ma czegoś takiego jak pasaż pieszo – jezdny, powiedział pan radny.

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyjaśnił, iż o tym zadecyduje projekt miejscowy jaki Rada przyjmie.

Radny  M.  PILARSKI  poinformował,  iż  będzie  głosował  za  uchwałą,  jednak  popiera  głos 
wiceprzewodniczącego Karasińskiego, iż uchwała ta jest nieprzygotowana. 

Radny R. GAJDA poprosił prezydenta Łodwiga o sprecyzowanie charakteru pasażu, czy będzie to 
droga piesza, czy droga dla ruchu kołowego? Jak prezydent zaproponuje w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego?

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyjaśnił, iż projekt nie jest jeszcze zakończony, jest przygotowywany 
do  wyłożenia.  Dopiero  po  wyłożeniu  będzie  można  mówić  o  zakończeniu  projektu.  Prezydent 
przedstawiając taki projekt pod obrady Rady zakończy tą sprawę. Na dzień dzisiejszy nie można 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż o tym zadecyduje projekt, opinie do projektu i stanowisko 
Wysokiej Rady. 

Radny  R.  GAJDA wyraził  pogląd  iż  na  chwilę  obecną  tak  jak  wspominała  radna   Grzelak  – 
Makowczyńska będzie to droga, która stanie się wręcz wewnętrzną obwodnicą centrum i cała idea 
pasażu o charakterze edukacyjnym dla ludzi młodych spełznie na niczym. 

Radny Z. ZAPART nadmienił,  iż  także  uczestniczył  w spotkaniu  z  projektantem,  gdzie  wprost 
skierował zapytanie do projektanta czy w projekcie zmian dotyczącym planu zagospodarowania, 
projektanci przewidują wyłączenie ulicy Narutowicza jako ciągu jezdnego i padła odpowiedź, iż 
nie.  Projektanci mają propozycję zmierzającą do tego, iż docelowo w obrębie ulic Dąbrowskiego, 
Narutowicza, Długiej ma być jeden wjazd od ulicy Długiej i Dąbrowskiego i możliwość połączenia 
go w ciąg nowej ulicy,  jednak jeżeli radni przyjmą przedmiotową uchwałę to pasaż kończyć się 
będzie na wysokości istniejącego Centrum Obywatelskiego.  Nie będzie tam na razie ulicy gdyż 
Rada  nie  przyjęła  żadnego  planu  inwestycyjnego  budowy  ulicy.   Należy  tylko  odpowiednio 
zorganizować przedmiotową przestrzeń publiczną.

Radna A. GRZELAK – MAKOWCZYŃSKA wyjaśniła, iż prace są w fazie konsultacji i projektu 
jednak jest  przekonana,  iż niektóre rzeczy przyjmą  się.  Jest  także w stanie wyobrazić  sobie,  iż 
fragment  zabytkowej  ul.  Narutowicza  zostanie  wyłączony z  ruchu,  jednak kierowcy i  tak  będą 
tamtędy przejeżdżać w poszukiwaniu skrótów bądź dla szybszego objazdu centrum miasta. Taka 
sama sytuacja będzie z pasażem. 

Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK podkreślił,  iż uchwała mówi tylko o nadaniu nazwy.  W związku z 
wypowiedzią radnej Grzelak – Makowczyńskej wyjaśnił, iż sytuację tą można rozwiązać poprzez 
postawienie i odpowiedniego znaku drogowego mówiącego o dojeździe docelowym.

Radny Z. SOBCZAK odniósł  wrażenie,  że projekt ten jest nieprzygotowany,  dlatego też złożył 
wniosek o przełożenie punktu na kolejną sesję.

15



Radny  M.  PILARSKI  nadmienił,  iż  ostatnia  wypowiedź  prezydenta  Gołka  zmierza  w  dobrym 
kierunku. Chodzi o ograniczenie ruchu na terenie pasażu, jeżeli padło by takie zapewnienie z ust 
władz miasta, projekt jest do przyjęcia.

Wiceprzewodniczący RMZ K. KARASIŃSKI poprosił o 5 minut przerwy w obradach sesji przed 
głosowaniem nad wnioskiem. 

Radny R. GAJDA nadmienił, iż radni poznali już zdanie zastępców prezydenta w sprawie, jednak 
nie wiedzą jakie stanowisko w sprawie reprezentuje prezydent Sokół.

Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ podkreślił, iż z-cy prezydenta zabierają głos po wspólnych 
ustaleniach. Podkreślił, iż miejsce to będzie godne do uczczenia tamtych czasów.

W związku z powyższym przewodniczący A. MIĘSOK ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Radny Z. SOBCZAK poinformował,  iż biorąc pod uwagę czas i  okoliczności  wprowadzenia w 
życie  projektu  uchwały,  wycofał  złożony przed  przerwą wniosek.  Poprosił  jednak,  aby  władze 
miasta przedstawiły radnym w najbliższym czasie realistyczną propozycję rozwiązań.

Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ ponownie podkreślił,  iż pamięć  powstańców Solidarności 
zostanie godnie uczczona, będą prowadzone rozmowy z projektantem, wypracowane pomysły będą 
przedstawione do akceptacji.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę Nr XLVIII/442/10 w sprawie  upamiętnienia XXX rocznicy powstania 
Solidarności  –  nadania  nazwy  „  Pasaż  Solidarności”  (za-  19  głosów,  przeciw-  0  głosów,  
0 głosów wstrzymujących się). 

Radny Z. SOBCZAK zaapelował do twórców pasażu, aby walczyli także o to, żeby pasaż i pomnik 
nie leżał przy brudnej ulicy Długiej, wśród obdrapanych budynków. 

Pkt 6 k)

upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności – wzniesienie Pomnika Wolności

Projekt uchwały zgłosił Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ. 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –  przewodniczący M.  HILIŃSKI   – opinia 
negatywna (opinia stanowi załącznik nr  24 do protokołu).

Komisja  Spraw  Obywatelskich  –  przewodniczący  M.  PILARSKI  –  opinia  pozytywna (opinia  
stanowi załącznik nr 25 do protokołu).

Przewodniczący  Komisji  Statutowo  -  Prawnej  J.  NASTALCZYK  zgłosił  uwagi  do  projektu 
uchwały, które przyjęto jako autopoprawkę.
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Wiceprzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  imieniu  Klubu  Lewica  i  Demokraci 
poinformował, iż Klub jest jak najbardziej za ideą  wzniesienia Pomnika Wolności, jednak zgłosił 
wątpliwość w kwestii finansowania budowy tegoż pomnika. Budowanie pomników zawsze budzi 
kontrowersje, padają głosy,  iż radni budują pomniki,  a w Zgierzu jest tyle  rzeczy do zrobienia. 
Radni wiedzą, że budowa nie będzie finansowana z budżetu miasta ale dla jasności sytuacji poprosił 
o poszerzenie § 1 o ust. 2 w brzmieniu: „2. Budowa Pomnika Wolności nie będzie finansowana z 
budżetu miasta Zgierza”.

Prezydent J. SOKÓŁ przyjął uwagi wiceprzewodniczącego Komorowskiego jako autopoprawkę.

Radny J. BARYLAK wyraził pogląd, iż propozycja Klubu Lewica i Demokraci wiąże ręce także 
przyszłej Radzie. Natomiast uchwała zaproponowana przez prezydenta jest uchwałą uniwersalną, 
gdyż  prezydent  i  tak  nie  może  wydatkować  środków  na  ten  cel  bez  zgody  radnych. 
Zaproponowanym  zapisem  ogranicza  się  możliwość  ewentualnego  dofinansowania  budowy 
pomnika. 

Przewodniczący A. MIĘSOK przypomniał, iż prezydent przyjął już zgłoszoną propozycję w formie 
autopoprawki. 

Radny Z. ZAPART nie zgodził się z wypowiedzią radnego Barylaka, gdyż jego zdaniem nie należy 
dokonywać  wyjątków  od  pewnych  reguł.  Uchwałami  Rady  Miasta  w  poprzedniej  kadencji 
wskazano  wiele  lokalizacji  pomników  na  terenie  miasta  i  w  tych  uchwałach   widnieje  zapis  
o finansowaniu tych pomników ze środków poza budżetowych. W przedmiotowej sytuacji nie ma 
możliwości  aby  zrobić  wyjątek  i  sfinansować  budowę  pomnika  z  budżetu  miasta.  Propozycja 
zgłoszona przez wiceprzewodniczącego Komorowskiego jest właściwa i zgodna z linią poglądową 
radnych także poprzedniej kadencji.

Radny M. PILARSKI z kolei  zgodził  się z wypowiedzią  radnego Barylaka.  Jego zdaniem brak 
zapisu o przynajmniej współfinansowaniu doprowadzi do tego, że pomnik nie powstanie, a pasaż 
zamieni się w parking. Dlatego też zaproponowany zapis powinien być zmodyfikowany i zapisana 
możliwość o współfinansowaniu z budżetu miasta Zgierza. 

Przewodniczący A. MIĘSOK przypomniał ponownie, że prezydent podjął już decyzję w sprawie.

Wiceprzewodniczący RMZ K. KARASIŃSKI poprosił  aby nie  robić  zamieszania  przy kolejnej 
uchwale.  Jego zdaniem zapis zaproponowany przez wiceprzewodniczącego Komorowskiego jest 
jasny i  czytelny.  Nic nie  stoi  na  przeszkodzie  aby radni  przyszłej  kadencji,  jeżeli  będzie  takie 
zapotrzebowanie  społeczne,  zmienili  zapis  uchwałą  zmieniającą.  Ten  projekt  pozwala  na 
zawiązanie się komitetu budowy pomnika i daje możliwość jego budowy. 

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. KOLENDA zwrócił uwagę na jeden bardzo istotny 
jego zdaniem element,  a mianowicie,  w uchwale nie ma ani jednego zdania o przewidywanych 
kosztach, nie ma podanego terminu realizacji.        

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę Nr XLVIII/443/10 w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania 
Solidarności  –  wzniesienie  Pomnika  Wolności (za-  15  głosów,  przeciw-  1  głos,  0  głosów 
wstrzymujących się). 
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Pkt 6 l)

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Projekt uchwały omówił 

Opinie komisji:

Komisja  Budżetu  i  Finansów –   przewodniczący  J.  BARYLAK  –  opinia  pozytywna  (opinia  
stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

Komisja Statutowo – Prawna nie zgłasza uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący  RMZ   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku  głosowania  Rada 
Miasta podjęła uchwałę Nr XLVIII/444/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
(za- 14 głosów, przeciw- 3 głosy, 2 głosy wstrzymujące się). 

Pkt 7

W okresie między sesjami Przewodniczący A. MIĘSOK uczestniczył w następujących spotkaniach 
i uroczystościach: 

• 30 marca – uczestniczył w spotkaniu z okazji XX rocznicy wydania pierwszego numeru 
Tygodnika Zgierskiego; 

• 8  kwietnia  –  w  Urzędzie  Miasta  Zgierza  odbyło  się  Nadzwyczajne  Zgromadzenie 
Wspólników TBS w którym brał udział; 

• 8  kwietnia –  uczestniczył  w  spotkaniu  z  przewodniczącymi  rad  i  przewodniczącymi 
zarządów jednostek pomocniczych miasta Zgierza w sprawie zmian zapisu Statutu Miasta 
Zgierza; 

• 14 kwietnia – uczestniczył w mszy św. odprawionej w hołdzie ofiarom katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem; 

• 18 kwietnia – brał udział w mszy św. oraz koncercie uczniów Szkoły Muzycznej w kościele 
p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Następnie uczestniczyłem w złożeniu kwiatów 
pod  tablicą  Zgierzan  -  Katyńczyków  i  zasadzeniu  “Dębu  Katyńskiego”  na  Placu  Stu 
Straconych; 

• 21 kwietnia – brał udział w posiedzeniu Rady Osiedla Krzywie - Chełmy; 
• 22 kwietnia – uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Kurak; 
• 22  kwietnia –  wręczał  puchar  na  XXV Ogólnopolskim  Wyścigu  Kolarskim  “Szlakiem 

Bursztynowym 2010”. 

Przewodniczący odczytał także pisma jakie wpłynęły na jego ręce:
- pismo Zarządu Operacji Regionalnych CBA delegatura w Łodzi w sprawie mieszkań w TBS,
-  pismo Zarządu Osiedla  Rudunki  w sprawie umieszczenia  dróg z  terenu osiedla  w programie 
inwestycji drogowych,
- list otwarty z dnia 17 kwietnia dotyczący ulicy Sokołowskiej,
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- pismo mieszkańca J. Kotyni w sprawie oświetlenia ulicy Szczawińskiej,
- pismo Rady Osiedla Kurak opiniujące pozytywnie program inwestycji drogowych,
-  pismo KGKiM informujące,  iż  wnioskiem formalnym Komisja  w dniu 22 kwietnia  powołała 
zespół kontrolny w sprawie sprawdzenia właściwej działalności Spółki Eko – Boruta,
-  pismo  KGKiM  informujące,  iż  w  dniu  22  kwietnia  Komisja  rozpatrywała  temat  dotyczący 
zimowego utrzymania dróg, komisja zwraca się z prośbą aby w roku przyszłym, w przetargu nie 
uwzględniano pozycji: pogotowie dyspozycyjno – sprzętowe,
- pismo Kancelarii Sejmu odpowiadające na stanowisko Rady w sprawie mieszkań zakładowych,
- pismo Ministra Sprawiedliwości w sprawie mieszkanki K. Tulińskiej,
-  pismo  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  sprawie  przeglądu  okręgów  wyborczych  przed 
nadchodzącymi wyborami prezydenckimi,
-  pismo  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Łodzi  z  dnia  27  kwietnia  dotyczące 
prawomocnego postanowienia w sprawie skargi pana M. Biegały gdzie odrzuca się przedmiotową 
skargę.
  

Radny M. HILIŃSKI poprosił o szersze zapoznanie się z pismem dotyczącym TBS.

Radny  M.  Pilarski  zapytał  czego  dotyczyło  walne  zgromadzenie  wspólników  TBS  w  jakim 
uczestniczył przewodniczący?

Przewodniczący  RMZ wyjaśnił,  iż   walne  zgromadzenie  wspólników TBS dotyczyło  zmian  w 
radzie nadzorczej i przyjęcia 30 nowych udziałowców. Następnie odczytał pełne brzmienie  pisma 
Zarządu Operacji Regionalnych CBA.

Radny G.  MACIŃSKI wraz z  radnym M. PILARSKIM zapytali  przewodniczącego jakie  kroki 
podjął w tej sprawie?

Przewodniczący RMZ odparł, iż nie uczynił nic, gdyż nie leży to w jego kompetencjach.

Radny M.  PILARSKI wyraził  pogląd,  iż  ta  sprawa jak  żadna  inna  powinna  trafić  pod obrady 
Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący RMZ wyjaśnił, iż jest to informacja przekazana na jego ręce, a on nie jest stroną 
w sprawie.

Radny  R.  GAJDA  poprosił  o  dostarczenie  kserokopii  pisma  członkom  Komisji  Rewizyjnej.  
W dalszej kolejności wyraził pogląd, iż list otwarty w sprawie ul. Sokołowskiej zawiera znamiona 
skargi. Jakie czynności w tej sprawie ma zamiar podjąć pan przewodniczący? Należy zastanowić 
się nad dalszymi krokami w tej sprawie.

Pkt 8

Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ przedstawił sprawozdanie za okres od 23 marca 2010 r. do  
25 kwietnia 2010 r. oraz zarządzenia od Nr 49/V/2010 do Nr 57a/V/2010 (sprawozdanie stanowi 
załącznik Nr 27  do protokołu). 

Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ zaprosił zebranych na uroczystości związane z Narodowym 
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Świętem Konstytucji w dniu 3 maja.

Wiceprzewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI odniósł  się  do wizyty  prezydenta  u  mieszkanki 
Zgierza  pani  Walczak,  która  obchodziła  setne  urodziny.  Zasugerował  aby  oprócz  kwiatów, 
prezydent wręczał także pamiątkową tabliczkę.  

Radny M. HILIŃSKI poprosił o informację w temacie czy są oferenci na przetarg inwestycji przy 
ul. Chemików? Wyraził także wątpliwości co do montażu lamp gazowych w ulicach Narutowicza 
i Rembowskiego. Zapytał czy posiadają one stosowne atesty, czy na skutek ewentualnych aktów 
wandalizmu nie nastąpi wybuch gazu?

Prezydent  Miasta  Zgierza  J.  SOKÓŁ  wyjaśnił,  iż  obok  kwiatów  wręczył  także   stuletniej 
mieszkance  list  gratulacyjny.  W kontekście  wypowiedzi  radnego  Hilińskiego  poinformował,  iż 
lampy  zapewne  posiadają  stosowne  atesty,  a  społeczeństwu  trzeba  zaufać  i  mieć  nadzieję,  że 
dewastacji nie będzie. Podobne głosy były przy budowie przystani przy stawie miejskim, a przystań 
funkcjonuje do tej pory, z korzyścią dla mieszkańców.

Pełnomocnik  ds.  Rozwoju  Miasta  A.  BOGUSŁAWSKI  poinformował,  iż  lampy  gazowe  mają 
atesty. Posiadają także urządzenie odcinające dopływ gazu.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. JUSZCZYK wyjaśnił, iż przetarg został ogłoszony 
na opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku przy ul. Chemików 9 na obiekt 
mieszkalno – usługowy. Termin składania ofert upływa z dniem 30 kwietnia. 

Naczelnik  Wydziału  Zamówień Publicznych  L.  DĄBSKI dodał,  iż  zainteresowanie  przetargiem 
było duże, wpłynęły dotychczas dwie oferty. Najwięcej ofert wpłynie najprawdopodobniej na 20 
minut przed zamknięciem ofert, gdyż otwarcie ofert jest jawne.

Radny J.  BARYLAK zapytał  czy uroczystości  z  okazji  3  Maja  będą organizowane wspólnie  
z Powiatem Zgierskim?

Prezydent  J.  SOKÓŁ wyjaśnił,  że  nie  otrzymał  jeszcze zaproszenia  od Władz Powiatu,  Miasto 
organizuje odrębne uroczystości dla mieszkańców tego miasta.

Radny R. GAJDA nadmienił,  iż prezydent  Sokół otrzymał  zaproszenie  na dzisiejsze spotkanie  
w Starostwie Powiatowym w sprawie zagrożenia związanego ze składowaniem podziemnym CO2 
w centrum Polski. Podkreślił, iż zazwyczaj prezydenta o tej porze nie ma już na sali obrad, a w dniu 
dzisiejszym jest do tej pory. W związku z tym zapytał czy na spotkaniu był przedstawiciel miasta?

Prezydent  J.  SOKÓŁ  odpowiedział,  iż  był  oddelegowany  przedstawiciel,  a  szczegółowych 
informacji udzieli Sekretarz Miasta.

Sekretarz Miasta W. GORZAK poinformował, iż na chwilę obecną nie ma informacji w temacie.

Prezydent J.  SOKÓŁ odparł,  iż obojętnie jakie działania by podjął,  radny Gajda zawsze będzie 
niezadowolony.

Radny M. PILARSKI wyraził  zdziwienie,  iż  władze miasta  nie  wiedzą kto był  obecny na tym 
spotkaniu.  Następnie  podkreślił,  iż  problem  jest  poważny,  gdyż  m.in.  Kopalnia  Bełchatów 
podejmuje próby wtłaczania pod ziemię CO2. Taka technologia stosowana była kiedyś  w RPA, 
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gdzie  doszło  do  potężnej  katastrofy  geologicznej  itd.  Tworzenie  tych  zbiorników  to  tykająca 
bomba, stwarzająca zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Sprawozdanie Prezydenta zostało przyjęte w głosowaniu: za -13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Pkt 9

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg sezonie 2009/2010 stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu.

Prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej M. HILIŃSKI poinformował, iż 
Komisja rozpatrywała przedmiotowy materiał  na swym posiedzeniu.  Podkreślił,  iż w akcji zima 
prawie  160.000  zł  przeznaczono  na  pogotowie  dyspozycyjno  –  sprzętowe.  W  związku  z  tym 
zwrócił  się  w  imieniu  Komisji  do  Prezydenta  o  odejście  od  tej  formy  w  przyszłej  akcji. 
Poinformował, iż są miasta, które w umowach na obsługę akcji zima nie posiadają takiego zapisu.  

Pkt 10

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG poinformował, iż odpowiedź na interpelacje, zapytania czy wnioski, 
które będą wymagały głębszej analizy zostanie udzielona w terminie wynikającym z zapisu statutu. 

Pkt 11

Radna  B.  PALMOWSKA w związku  ze  złożoną  przez  nią  interpelację  w temacie  parkowania 
samochodów po zachodniej stronie ul. Spacerowej, zapytała kiedy będą zrealizowane działania w 
sprawie?

Naczelnik A. JUSZCZYK udzielił wyjaśnień. Ulica Spacerowa to ulica osiedlowa, rozważana jest 
możliwość aby zagospodarować teren zielony na miejsca parkingowe. Temat jednak nie jest łatwy.

Radna S. STEFANOWICZ zapytała co dalej  z rozsypującym się budynkiem zabytkowym przy  
ul. Długiej, co z budynkami po dawnych zakładach Zeta. Poprosiła o wyjaśnienie, na co będzie 
przeznaczony teren po   boisku przy ul. Śniechowskiego?

Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK wyjaśnił, iż budynek mieszczący się na rogu ulic Długa – Narutowicza 
ma nowego właściciela, który podejmuje działania w sprawie, jest decyzja o częściowej rozbiórce 
tego obiektu. 

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG poinformował, iż obiekt ZETA jest własnością prywatną. W swoim 
czasie  powstało  tam konsorcjum,  które  deklarowało  uruchomienie  obiektu  handlowego,  jednak 
jakieś wewnętrzne spory powodują, iż prace są nadal w fazie projektowania. Dalszych informacji w 
sprawie brak.  Odnośnie boiska przy ul.  Śniechowskiego podkreślił,  iż zarządcą tego terenu jest 
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MPGM i tam należy szukać wyjaśnień.   

Radny Z. ZAPART zaprosił na wiec 1 Majowy o godz. 10.00. Spotkanie rozpocznie się przy Słupie 
Pamięci koło Centrum Obywatelskiego.

Przewodniczący  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  M.  KOLENDA  poprosił  o  wyjaśnienie  terminu 
ustawowego na udzielnie odpowiedzi oraz z jakich przepisów on wynika.

Wiceprzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nadmienił, iż chodzi tu o statutowy termin.

Sekretarz Miasta W. GORZAK poinformował, iż wynika to z zapisu § 19 załącznika nr 5 do Statutu 
Miasta Zgierza.

Wiceprzewodniczący RMZ K. KARASIŃSKI zapytał czy w kontekście komunikacji miejskiej będą 
wprowadzane zmiany po przeprowadzonej w ubiegłym roku analizie stanu komunikacji miejskiej. 
Kiedy radni dowiedzą się o tych poczynaniach?  Poprosił o wyjaśnienie czy boiska Orlik są już 
ogólnie dostępne i czy jest osoba sprawująca kontrolę nad funkcjonowaniem tych obiektów?

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyjaśnił, iż Orliki są na etapie formalnego przejęcia od wykonawcy. 
Przejęcie pierwszego Orlika odbędzie się prawdopodobnie na początku maja, drugi dwa tygodnie 
później.  Kontrolę  Orlików  prowadzić  będzie  MOSiR  po  oddaniu  inwestycji  do  użytkowania. 
Odnośnie komunikacji miejskiej poinformował, że koszty zmian przekraczają możliwości budżetu 
miasta Zgierza. Podjęte zostaną bardziej szczegółowe analizy zmian. Pewne zmiany drobne są już 
wdrażane.

Radny R. GAJDA zaprosił radnych na uroczystości poświęcenia tablicy ofiar Katynia i katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 3 maja przy Kościele Matki Bożej Różańcowej w Zgierzu.

Radny Z.  SOBCZAK nadmienił,  iż  w tym roku można  było  zgłaszać  obiekty publiczne,  OSP, 
zakłady służby zdrowia do termomodernizacji na kwotę powyżej 10 mln. zł. Zapytał czy miasto 
partycypowało w projekcie organizowanym przez NFOŚ i GW w programie „System Zielonych 
Inwestycji”?  Ponadto  zapytał  czy  Miasto  brało  także  udział  w  konkursie  na  wnioski  
o dofinansowanie na zwalczanie przemocy, agresji w instytucjach publicznych, szkołach itd. 

Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyjaśnił, iż Miasto nie brało udziału w tym projekcie. 

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poprosiła o podanie zmian jakie nastąpiły w zgierskim TBS. Zapytała 
także  czy Łódź nadal  będzie  rościła  sobie  prawa do terenów zakupionych  przez  zgierski  TBS. 
Zapytała także kiedy zostanie wykończony i sprzedany blok w Ozorkowie? Kiedy będzie wykonany 
remont bloków przy ul. Łąkowej? Jak wygląda pobieranie opłat za handel na terenie prywatnym lub 
spółdzielczym?  Poprosiła  o  odpowiedź  czy  będzie  wyższe  dofinansowanie  za  pobyt  dzieci  
w przedszkolach? Na zakończenie zapytała czy profesor diabetologii otrzymał 10.000 zł o które 
prosił na badania cukrzycowe dzieci? 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. JUSZCZYK poprosił radnego Sobczaka aby podał 
wysokość udziału procentowego Miasta w programach operacyjnych jakie pan radny przywołał. 

Radny Z. SOBCZAK poinformował, iż nie zagłębił treści programów, był tylko ciekaw czy Miasto 
w nich partycypowało?
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Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi K. MIKSA – KOLEJWA 
podkreśliła, iż żadna gmina nie jest w stanie być beneficjentem wszystkich dostępnych programów. 
Wybierane są programy najbardziej korzystne, zaspokajające najpilniejsze potrzeby miasta.  

 Pkt 12

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  wiceprzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI 
podziękował za współpracę i zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miasta Zgierza. 

Protokołowała

Sylwia Bełkowska
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