
Protokół Nr II/10
II sesji Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKIEGO. 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 11.30 do godz.12.30.

Tabela obecności:

Ustawowa liczba radnych      - 23
Stan faktyczny radnych      - 22
Radni obecni             - 22
Radni nieobecni                                   -  0

Listy obecności stanowią załącznik nr 1a i nr 1b.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. 
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Zgierza.
3a. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Złożenie ślubowania przez radnego. 
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.        

Pkt 1

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAW  KOMOROWSKI  otworzył  II  sesję  Rady 
Miasta Zgierza.   Na podstawie listy obecności stwierdził  quorum, a tym samym prawomocność 
obrad.  Na  wstępie  przywitał  wicemarszałek  Sejmu  panią  E.  KIERZKOWSKĄ,  posłów 
A. DUNINA oraz M. MATUSZEWSKIEGO, senatora P. BŁASZCZYKA, Starostę Łaskiego pana 
C.  GABRYJĄCZYKA,  Starostę  Zgierskiego  pana  K.  KOZANECKIEGO,  Starostę  Powiatu 
Łódzkiego  Wschodniego  pana  P.  BUSIAKIEWICZA,  Przewodniczącego  Rady  Powiatu 
Zgierskiego  pana  J.  DZIEMDZIELĘ.  Przywitał  również  radnych,  przedstawicieli  jednostek 
pomocniczych,  naczelników  UMZ,  duchowieństwo,  zaproszonych  gości,  byłych  Prezydentów 
Miasta Zgierza oraz wszystkich obecnych na sali obrad.     

Przewodniczący J. KOMOROWSKI wprowadził autopoprawką punkt 1a w brzmieniu: Przyjęcie 
porządku obrad.     

Pkt 1a)
Porządek obrad został przyjęty.
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Pkt 2

W związku z pisemną rezygnacją złożoną przez radną Iwonę Wieczorek w dniu 9 grudnia 2010 r. 
Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu. Pisemna rezygnacja z 
mandatu  stanowi  załącznik  nr  2 do  protokołu.  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI 
przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnej,  następnie  poddał  go  pod 
głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę  nr II/3/10 w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnej. 
Głosowano: za- jednogłośnie

Pkt 3

Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów wręczył oficjalnie Pani Prezydent Elekt IWONIE 
WIECZOREK zaświadczenie o wyborze na urząd.

Pkt 3a)

Prezydent elekt IWONA WIECZOREK złożyła ślubowanie, wypowiadając słowa:
„Obejmując  urząd  prezydenta  miasta  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

S.  ŁODWIG,  jako  przedstawiciel  Urzędu  Miasta  Zgierza,  zaprosił  Panią  Iwonę  Wieczorek 
do objęcia urzędu Prezydenta. Złożył gratulacje i zaprosił Panią Prezydent do stołu prezydialnego.   

Następnie Prezydent Miasta IWONA WIECZOREK wygłosiła expose. Podziękowała za zaufanie 
i poparcie. Podziękowała wszystkim tym, którzy opowiedzieli się za jej osobą i za jej programem. 
Powiedziała, iż pragnie obudzić nasze Miasto do życia. Zadeklarowała współpracę z mieszkańcami 
i  kontynuację działalności  poprzednich władz miasta.  Podziękowała ustępującemu Prezydentowi 
Jerzemu  Sokołowi  oraz  Radzie  Miasta  Zgierza  V kadencji.  Podkreśliła,  iż  ważna  jest  dla  niej 
ciągłość władzy samorządowej oraz  kontynuacja wcześniej stawianych zamierzeń. Podkreśliła, że 
będzie  inwestować  w  ludzi,  służyć  na  rzecz  rozwoju  Zgierza.  Przedstawiła  swoje  plany  do 
zrealizowania  w  czasie  VI  kadencji  Samorządu  Zgierskiego.  Podkreśliła,  iż  jej  program 
ukierunkowany  jest  na  zaktywizowanie  działalności  w  zakresie  pozyskiwania  środków 
strukturalnych i inwestorów. Powiedziała, iż chce, aby nasze miasto było bardziej  przyjazne dla 
młodzieży, jak również pragnie w naszym mieście odnowy kontaktu z szeroko rozumianą kulturą i 
sztuką.   Powiedziała,  iż  chce  kontynuować  przeobrażenie  parku  miejskiego  i  Malinki  oraz 
wzbogacić  ofertę  wydarzeń  kulturalnych  i  rozrywkowych.  Wspomniała  również  o  dalszej 
rewitalizacji  Placu Kilińskiego oraz ulicy Długiej.  Powiedziała,  iż  postawi również na poprawę 
nawierzchni oraz oświetlenia dróg osiedlowych. Położy również nacisk na lepsze funkcjonowanie 
zgierskich  klubów  i  obiektów  sportowych.  Wspomniała  również  o  konieczności  dostosowania 
naszego miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przypomniała o swoim nadal aktualnym haśle 
wyborczym „Wieczorek dla ludzi, poranek dla Zgierza”. Na zakończenie jeszcze raz podziękowała 
wszystkim za zaufanie, a swoim najbliższym za wyrozumiałość i wsparcie. 

Przewodniczący J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę na wręczanie kwiatów i gratulacje dla Pani 
Prezydent. 
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Po  przerwie  po  stwierdzeniu  quorum Przewodniczący  JAROSŁAW KOMOROWSKI  wznowił 
obrady.

E.  KIERZKOWSKA,  wicemarszałek  Sejmu,  zabrała  głos  gratulując  nowo  wybranej  Prezydent 
Miasta Zgierza Iwonie Wieczorek oraz nowo wybranej Radzie Miasta Zgierza VI kadencji. Życzyła 
udanej  współpracy w trakcie  VI kadencji.  Na zakończenie złożyła  również wszystkim życzenia 
bożonarodzeniowe. 

Pkt 4

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 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”. Przewodniczący dodał, iż 
ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ”Tak mi dopomóż Bóg”.

Po odczytaniu roty ślubowania, radny J. SOKÓŁ wypowiedział zdanie „Ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg”.

Prezydent I. WIECZOREK wręczyła kwiaty radnemu J. SOKOŁOWI.

Pkt 5

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zwróciła się z prośbą o jak najszybsze oczyszczenie 
przystanków autobusowych z zalegającego śniegu.

Pkt 6

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  poruszył  problem  zdewastowanego  Pomnika  Polaków 
Zamordowanych  przez  Wermacht  znajdujący  się  w  Lesie  Dąbrowskim.  Zwrócił  się  z  prośbą 
o odtworzenie zniszczonego napisu na pomniku. 

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła kwestię potrzeby utworzenia żłobka na Nowym Mieście. 
Następnie  wspomniała  o  wysokości  diet  radnych  i  członków  jednostek  pomocniczych, 
przypominając,  że  są  to  funkcje  społeczne.  Poprosiła  Panią  Prezydent  o  wytypowanie  jej 
zastępców.

Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  zaapelował,  do  Pani  Prezydent  o  usprawnienie  przepływu 
informacji pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami miasta.

Mieszkaniec  pan  MORAWSKI  ponownie  poruszył  kwestię  działania  urzędników  na  szkodę 
mieszkańców. 

Pkt 7

Brak zapytań i wolnych wniosków.
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Pkt 8

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  JAROSŁAW  KOMOROWSKI
zamknął  obrady  II  sesji  Rady  Miasta  Zgierza.  Jednocześnie  Przewodniczący  poinformował,  iż 
kolejna sesja Rady Miasta Zgierza odbędzie się 14 grudnia 2010 r. o godzinie 9.00.

    Protokołowała

Agnieszka Sobczak
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