Protokół Nr I/10
I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza
odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

pod przewodnictwem radnego seniora MIROSŁAWA GAJDY.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 10.00 do
godz. 10.30.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 22
- 22
-0

Listy obecności stanowią załączniki od nr 1a do nr 1d.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2 . Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza- podjęcie uchwały.
4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza- podjęcie uchwały.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.
Pkt 1
Po stwierdzeniu quorum, otwarcia I-ej inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza VI kadencji,
dokonał radny senior MIROSŁAW GAJDA. Radny MIROSŁAW GAJDA poprosił najmłodszego
radnego MARIUSZA FORFECKIEGO o pomoc w prowadzeniu obrad.
Radny MIROSŁAW GAJDA na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym
prawomocność obrad. Następnie powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu sesji.
Radny MIROSŁAW GAJDA poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Pana Leszka
Trzcińskiego, radnego I kadencji odrodzonego samorządu gminnego w latach 1990-1994, z listy
Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Zgierz.
Radny MARIUSZ FORFECKI odczytał krótką informację dotyczącą zmarłego Leszka
Trzcińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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W związku z brakiem uwag radny MIROSŁAW GAJDA poddał pod głosowanie proponowany
porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: za- jednogłośnie.
Pkt 2
Radny MIROSŁAW GAJDA poinformował, iż w tym momencie nastąpi ślubowanie radnych.
Poprosił najmłodszego radnego MARIUSZA FORFECKIEGO o odczytanie roty ślubowania.
Radny MARIUSZ FORFECKI odczytał rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radny dodał, iż ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po odczytaniu roty ślubowania, radni wywołani w kolejności alfabetycznej z imienia i nazwiska
przez najmłodszego wiekiem radnego MARIUSZA FORFECKIEGO, wypowiadali słowo „ślubuję”
bądź „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior MIROSŁAW GAJDA ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 9 grudnia 2010 r. do
godziny 9.00.
Na tym zakończono I – ą część posiedzenia I – ej sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała

Prowadzący obrady

Agnieszka Sobczak

Mirosław Gajda
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II część
I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza
odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy
wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA. Następnie przewodniczenie przejął nowo wybrany
Przewodniczący Rady JAROSŁAW KOMOROWSKI.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 9.00 do godz.11.15.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 21
- 21
-0

-

Listy obecności stanowią załączniki od nr 1a do nr 1d.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2 . Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza- podjęcie uchwały.
4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza- podjęcie uchwały.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Radny senior MIROSŁAW GAJDA otworzył II część posiedzenia sesji Rady Miasta Zgierza. Na
podstawie listy obecności stwierdził quorum a tym samym prawomocność obrad.
Pierwsze dwa punkty porządku obrad zrealizowano na I części obrad sesji.
Pkt 3
Radny senior MIROSŁAW GAJDA na wstępie poinformował, iż rada gminy wybiera ze swojego
grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do
funkcji przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
Na Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono:
- radnego Jarosława Komorowskiego
Wyżej wymieniony wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
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W związku z potrzebą dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza w głosowaniu
tajnym, zachodzi potrzeba powołania Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono następujące osoby:
- radnego Michała Pilarskiego
- radnego Marka Hilińskiego
- radną Elżbietę Krzewinę
wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu: za- jednogłośnie.
Radny senior MIROSŁAW GAJDA ogłosił przerwę celem przygotowania przez Komisję
Skrutacyjną kart do głosowania i ukonstytuowanie się Komisji.
Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej MICHAŁ PILARSKI wyjaśnił procedurę
głosowania. Na karcie do głosowania znajdują się trzy kratki przy nazwisku Pana Jarosława
Komorowskiego - za, przeciw oraz wstrzymuję się. Kandydat zostanie wybrany jeżeli uzyska
bezwzględną większość głosów, czyli w tym przypadku minimum 12 głosów.
Po wyjaśnieniach przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
MICHAŁ PILARSKI wyczytywał radnych według listy obecności stanowiącej załącznik do
protokołu. Radni kolejno głosowali i wrzucali karty do urny.
Po oddaniu głosów ogłoszono przerwę. Komisja przystąpiła do liczenia głosów.
Po przerwie radny senior MIROSŁAW GAJDA wznowił obrady sesji. Poprosił przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej Pana MICHAŁA PILARSKIEGO o odczytanie protokołu z wyboru
przewodniczącego rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej MICHAŁ PILARSKI odczytał protokół z wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza ( protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do
protokołu).
Z przedstawionego protokołu wynikało, iż radny JAROSŁAW KOMOROWSKI został wybrany na
przewodniczącego Rady Miasta Zgierza w głosowaniu: za- jednogłośnie.
Najmłodszy radny MARIUSZ FORFECKI przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
W wyniku głosowania
Rada Miasta podjęła uchwałę nr I/1/2010 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza ( za- 19 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymujący się- 0
głosów).
Radny senior MIROSŁAW GAJDA pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu
JAROSŁAWOWI KOMOROWSKIEMU i przekazał mu prowadzenie obrad.
Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI podziękował za poparcie i wybór na stanowisko.
Następnie przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Radny MICHAŁ PILARSKI w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość poprosił o 15 minut
przerwy w obradach.
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Pkt 4
Po przerwie Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI na podstawie quorum wznowił obrady
sesji. Przewodniczący odczytał zapis ustawy o samorządzie gminnym, gdzie stwierdza się, że rada
gminy liczy od 1 do 3 wiceprzewodniczących, wybieranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ustawowego składu rady. Następnie
odczytał zapis uchwały Nr I/3/2002 RMZ w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady
Miasta Zgierza, gdzie ustalono, że liczba wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza wynosi trzy.
Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów
na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza. Przypomniał, iż członkowie Komisji Skrutacyjnej
nie mogą uczestniczyć w wyborze na wiceprzewodniczących rady.
Na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono następujących kandydatów:
- radnego Grzegorza Macińskiego
- radnego Zdzisława Sobczaka
- radnego Stefana Pelikana
- radnego Mariusza Forfeckiego
wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI zapytał czy Rada wyraża zgodę, aby powołana
Komisja Skrutacyjna w składzie:
- radny Michał Pilarski
- radny Marek Hiliński
- radna Elżbieta Krzewina
czuwała nad przebiegiem głosowania na wiceprzewodniczących RMZ?
Radni wyrazili taką wolę w głosowaniu: za-jednogłośnie.
Ogłoszona została przerwa, w czasie której Komisja Skrutacyjna po przewodnictwem radnego
MICHAŁA PILARSKIEGO przygotowywała karty do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił szczegółowe zasady głosowania.
Na karcie do głosowania znajdują się cztery nazwiska zapisane w kolejności alfabetycznej. Przy
każdym nazwisku znajdują się trzy kratki. Na każdego kandydata można oddać tylko jeden głos. Na
karcie do głosowania można postawić trzy znaki „x”, w obrębie jednego kandydata można
postawić tylko jeden znak „x”, więcej znaków „x” nie powinno być.
Po wyjaśnieniach przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
MICHAŁ PILARSKI wyczytywał radnych według listy obecności stanowiącej załącznik do
protokołu. Radni kolejno głosowali i wrzucali karty do urny.
Po oddaniu głosów Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach
celem policzenia głosów przez Komisje Skrutacyjną.
Po przerwie po stwierdzeniu quorum Przewodniczący JAROSŁAW KOMOROWSKI wznowił
obrady. Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytania wyników
przeprowadzonego głosowania.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej MICHAŁ PILARSKI przedstawił wyniki głosowania na
wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza (protokół stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Zgierza zostali:
- radny Stefan Pelikan

(głosowano: za- 16 głosów, przeciw-1 głos, wstrzymujących
się- 0 głosów)
-radny Grzegorz Maciński (głosowano:za-15 głosów, przeciw- 2 głosy, wstrzymujących
się- 0 głosów)
- radny Zdzisław Sobczak (głosowano: za- 12 głosów, przeciw-2 głos, wstrzymujących
się- 0 głosów)
Przewodniczący RMZ JAROSŁAW KOMOROWSKI przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza. Projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr I/2/2010 w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza (za-16 głosów, przeciw-0 głosów, wstrzymujących
się- 3 głosy).
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza ZDZISŁAW SOBCZAK podziękował za zaufanie
i wybór na stanowisko. Zadeklarował aktywność i poszerzenie aktywności wiceprzewodniczących.
Powiedział, iż chce, aby nad tym miastem po poranku zaświeciło słońce, a nie aby pojawiły się
ciemne chmury.
Przewodniczący RMZ JAROSŁAW KOMOROWSKI poinformował, iż po zakończeniu I-ej sesji
zostaje zwołana II sesja Rady Miasta Zgierza o godzinie 11.20. następnie przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Pkt 5
H.URBANOWSKI, Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto, poruszył kwestię budowy ulicy
Bazylijskiej. Powiedział, iż w ciągu całego roku wielokrotnie podkreślał nieprawidłowości
związane z budową tej ulicy. Przypomniał, że za 5 dni mija termin oddania do użytku tej inwestycji.
Podkreślił, iż wykonawca przez cały rok „obijał się”, a teraz przy końcu raptownie się obudził.
Prace wykonywane są również w nocy. Firma tak intensywnie wykonywała prace w nocy, że
jednocześnie został zniszczony skalniak, który Rada Osiedla wykonywała w czynie społecznym z
własnych środków. Przewodniczący interweniował w tej sprawie zarówno u wykonawcy, jak i w
Wydziale Infrastruktury Miejskiej. Pozytywny w tej całej sprawie jest fakt, iż w dniu wczorajszym
dyrektor firmy osobiście przyjechał do domu Przewodniczącego z przeprosinami, zobowiązując się
do naprawy zniszczeń. W obecnych warunkach ma być kładziony asfalt. Przewodniczący
H. Urbanowski powiedział, iż nie wierzy w zapewnienia wykonawcy, iż kładzenie asfaltu w
obecnych warunkach nie wpłynie na jakość tej drogi. Władze Miasta i odpowiednie służby powinny
na to zareagować.
Pkt 6
Radny M. HILIŃSKI, jako wiceprezes Hospicjum Jana Pawła II, poinformował, iż w najbliższą
sobotę 11 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się kolejna aukcja dzieł artystów Ziemi Łódzkiej.
Uzyskane z aukcji środki zostaną przeznaczone na budowę stacjonarnego hospicjum w przyszłym
roku. Radny serdecznie zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w aukcji.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Pani Ewy Lesiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, poprosiła o wzięcie udziału w zbiórce pieniędzy dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
z terenu naszego Miasta.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powiedziała, iż na ostatniej sesji poprzedniej kadencji została podjęta
uchwała o przejęciu dróg z powiatu na rzecz miasta. Jest to uchwała degradująca zaszeregowanie
naszych dróg w celu pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych na remont. Ta uchwała musi zostać
unieważniona. Następnie powiedziała, iż 700 tys. zł. poszło na remont ulicy Wiosny Ludów.
Niestety remont tej ulicy nie jest wykonany tak jak powinien, nie ma chodnika od ulicy
Cegielnianej w kierunku granic miasta, jak również nie ma poszerzenia jezdni. Te pieniądze muszą
być odebrane z powiatu i muszą wrócić do miasta. Następnie poruszyła kwestię sprzedaży udziałów
w sieci ciepłowniczej. To powinno zostać zrewidowane, gdyż jest to nasz majątek.
Mieszkaniec pan MORAWSKI przedstawił zarzuty w stosunku do pracowników Urzędu Miasta
Zgierza.
W związku z zakłócaniem powagi dzisiejszej sesji Przewodniczący RMZ JAROSŁAW
KOMOROWSKI odebrał głos panu Morawskiemu.
Pkt 7
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zgierza JAROSŁAW
KOMOROWSKI zakończył II część obrad I sesji.
Jednocześnie zwołał II sesję Rady Miasta Zgierza w dniu dzisiejszym o godz. 11.30.

Protokołowała
Agnieszka Sobczak
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