Protokół Nr III/10
III sesji Rady Miasta Zgierza
odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKIEGO.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz.14.30.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 0

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały o wstąpieniu w skład Rady Miasta Zgierza.
3a. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
b) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
c) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Zgierza,
d) wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych,
f) ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.
8. Informacja Przewodniczącego rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył III sesję Rady Miasta Zgierza.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie
przywitał radnych, Panią Prezydent oraz Panią Wiceprezydent, naczelników i innych pracowników
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Urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na
dzisiejszą sesję.
Radny M. PILARSKI w związku z wczorajszą rocznicą poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar
Stanu Wojennego.
Pkt 2
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zgłosiła uwagę do porządku obrad. Poprosiła o wprowadzenie
pkt 7 ppkt f) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie
zadań własnych, natomiast w pkt 7 ppkt g) będziemy procedować projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do porządku obrad. Głosowano: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0
głosów. Zmianę przyjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie zmiany- w pkt 8Informacja nt. nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
terenie miasta Zgierza.
Radny M. HILIŃSKI wyraził opinię, iż jest to temat bardzo ważny dla mieszkańców i radni
powinni dogłębnie zapoznać się z materiałem, a na następnej sesji powinni podjąć decyzję w formie
uchwały. Dziś jest za wcześnie na podejmowanie tak ważnej decyzji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że na podejmowanie decyzji w formie uchwały
jest już za późno, ponieważ minął termin.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję
do porządku obrad. Głosowano: za – 4 głosy, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 14 głosów.
Zmiana nie została przyjęta.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały o wstąpieniu w skład Rady Miasta Zgierza.
3a. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
b) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
c) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Zgierza,
d) wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych,
f) zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych,
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g) ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.
8. Informacja Przewodniczącego rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 3
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej IWONY WIECZOREK, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przedstawił projekt uchwały w sprawie wstąpienia STANISŁAWA
SKUPIŃSKIEGO w skład Rady Miasta Zgierza, następnie poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę nr III/4/10 w sprawie wstąpienia
Stanisława Skupińskiego w skład Rady Miasta Zgierza.
Głosowano: za- jednogłośnie
Pkt 3a
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 STANISŁAW SKUPIŃSKI wypowiedział słowo: „Ślubuję”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po przerwie, po stwierdzeniu quorum Przewodniczący wznowił obrady sesji.
Pkt 4
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie protokół Nr I z sesji RMZ,
w wyniku głosowania za- 21 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos protokół został
przyjęty.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie protokół Nr II z sesji RMZ,
w wyniku głosowania za- 22 głosy, przeciw- 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos protokół został
przyjęty.
Pkt 5
Radny M. PILARSKI złożył do Pani Prezydent I. Wieczorek zapytanie na piśmie jaką kwotę
utraconych przez MUK przychodów szacuje się wskutek wydania przez z-cę Prezydenta Miasta
Zgierza p. S. Łodwiga zarządzenia nr 200/V/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad korzystania z usług przewozu autobusową komunikacją miejską w dniach 3 grudnia5 grudnia 2010 r.? (zapytanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
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Radny T. KUPIS zgłosił interpelację do Pani Prezydent w trzech sprawach. Pierwsza sprawa
dotyczy nawisów śnieżnych i zwisających sopli na ulicy Narutowicza. Poprosił o usunięcie ich
w trybie pilnym, gdyż stanowią one zagrożenie dla mieszkańców naszego miasta. Następnie zwrócił
się z prośbą o przywrócenie zdewastowanej bramki ograniczającej wysokość pojazdów
wjeżdżających na wiadukt kolejowy przy ulicy Czerwińskiego. Ostatnia kwestia związana jest
z oszczędnością dla miasta, mianowicie chodzi o dopilnowanie aby oświetlenie ulicy
Rembowskiego oraz oświetlenie budynku Urzędu Miasta było wyłączane w odpowiednim czasie.
Radna E. KRZEWINA w imieniu swoim i mieszkańców Zgierza zawnioskowała na piśmie o jak
najszybsze i skuteczne działania w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego przez Zgierz. Pani
Prezydent w porozumieniu z Prezydent Miasta Łodzi, z burmistrzem Aleksandrowa i burmistrzem
Konstantynowa powinna wywierać presję na GDDKiA w celu jak najszybszego podjęcia się
budowy S-14. (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Radny M. HILIŃSKI zapytał jak wygląda sytuacja z realizacją zobowiązań podjętych przez firmę,
która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Zgierza? Jakie koszty ponosi Miasto
z tytułu należytego utrzymania dróg i chodników, ze szczególnym uwzględnieniem peryferiów
miasta.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek p. E. FRANKOWSKA zapytała dlaczego
nie są posypywane piachem lub solą ulice na odcinkach przy przejazdach kolejowych, mając na
myśli między innymi przejazdy na ul. Chełmskiej i Sosnowej. Przy przejazdach znajduje się znak
STOP, pojazdy zatrzymujące się na tym znaku nie mogą ruszyć i podjechać dalej pod górkę. Przez
to tworzą się zatory i jest wstrzymany ruch. Przewodnicząca zwróciła się prośbą o interwencję w
tej sprawie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto p. H. URBANOWSKI powiedział, iż jednostki
pomocnicze zostały zaskoczone informacją, że życzenia świąteczne zamieszczane w ITZ są płatne.
Wyraził opinię, iż po pierwsze takie informacje powinno się podawać z odpowiednim
wyprzedzeniem, a po drugie wydawcą ITZ jest Prezydent Miasta Zgierza, więc czy jednostki mają
pieniądze budżetu miasta przekazywać do budżetu miasta?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto p. A. ŁASZCZEWSKI w kwestii zimowego
utrzymania dróg wyraził opinię, że nadszedł czas, żeby zmienić sposób utrzymania dróg. Należy nie
tylko spychać śnieg ze środka ulicy na bok, ale najwyższy czas, aby zacząć go usuwać z chodników
i poboczy. Trzeba udrożnić przejścia dla pieszych.
Pkt 6
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy miasto będzie interweniować w sprawie remontu
wiaduktu kolejowego na ul. Długiej, szczególnie teraz, kiedy trasa 15-ka jest jeszcze w trakcie
remontu (jest to trasa ze Zgierza do Łowicza). Ten wiadukt wymaga przebudowy, nie ma
bezpiecznego przejścia dla pieszych, jest za niskie światło pionowe tego wiaduktu. Zaapelowała
o zabieganie Miasta o remonty wiaduktu na ul. Długiej oraz wszystkich innych wiaduktów
znajdujących się na terenie naszego miasta. Następnie wspomniała o remontach ulic, które miały
być remontowane w dużej ilości, niestety nie zostało to zrealizowane. Zapytała czy będą pozyskane
pieniądze ze schetynówki na remont ulicy Łąkowej oraz innych ulic na terenie miasta?
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Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK wspomniał o choince przed Urzędem twierdząc, że drzewko
stoi krzywo i przynosi wstyd miastu. Dalej zapytał dlaczego modernizacja ulic Staffa, Bazylijskiej
i Aleksandrowskiej została rozpoczęta późna jesienią? Stwierdził, że jest to nieodpowiednia pora na
rozpoczynanie takich inwestycji. Następnie zapytał czy Pani Prezydent przewiduje utworzenie
funduszy kryzysowych np. na akcję odśnieżania?
Mieszkaniec K. HULEWICZ zapytał, czy Pani Prezydent w swoich planach rządzenia przewiduje
kontakty ze społeczeństwem? Powiedział o potrzebie organizowania spotkań z mieszkańcami.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz p. J. OGRODOWCZYK w związku
z faktem, iż na sali obrad znajdują się dwie osoby o tym samym nazwisku poprosił, aby zabierając
głos przedstawiano się z imienia i nazwiska.
Radna E. STEGLIŃSKA-MACIAK w imieniu swoim i mieszkańców ulicy Tuwima poprosiła
o interwencję, gdyż ulica jest zasypana i zablokowana, a mieszkańcy i różne służby nie mają
swobodnego dostępu do domostw.
Przewodniczący J. KOMOROWSKI powiedział, że dopuścił radną do głosu tylko w drodze
wyjątku, gdyż w tym punkcie nie powinna zabierać głosu w imieniu mieszkańców.
Radny M. PILARSKI powiedział, że nie ma podstaw prawnych, aby w tym punkcie ograniczać
wypowiedzi radnych, tym bardziej jeśli występują w imieniu mieszkańców.
Radny T. KUPIS poprosił, aby wszelkie kwestie prowadzenia posiedzeń Rady Miasta Zgierza były
omawiane na konwencie.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy było już spotkanie z dyrekcją Zakładu Drogownictwa
i Inżynierii z Łodzi w sprawie akcji zima i porządku na terenie miasta Zgierza. Jeżeli takie
spotkanie się jeszcze nie odbyło, to należy je jak najszybciej zorganizować. Następnie powiedziała,
że położenie asfaltu na ulicy Bazylijskiej jest również bardzo ważne.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 7 a)
ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza – omówił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI. Po konsultacji z klubami oraz z radnymi niezależnymi przedstawił propozycje
liczby członków poszczególnych komisji Rady, które mają liczyć:
- Komisja Budżetu i Finansów do 10 radnych;
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do 9 radnych;
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji do 9 radnych;
- Komisja Spraw Obywatelskich do 9 radnych;
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych do 8 radnych;
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- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej do 7 radnych;
- Komisja Rewizyjna do 8 radnych;
- Komisja Statutowo-Prawna do 5 radnych.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Radny M. HILIŃSKI zapytał dlaczego są takie różnice w ilościach członków w poszczególnych
komisjach, np. w Komisji Budżetu i Finansów jest 10 członków, a w Komisji Statutowo-Prawnej
tylko 5? następnie zauważył, że przy wymienianiu poszczególnych komisji zabrakło doraźnej
Komisji Inwentaryzacyjnej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że tylu radnych wyraziło akces
do uczestnictwa w pracach danych komisji. W kwestii Komisji Inwentaryzacyjnej poinformował,
że w punkcie 7c porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej.
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek formalny, aby liczbę członków komisji przegłosować
blokiem.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.
Przewodniczący RMZ
M. PILARSKIEGO.

J.

KOMOROWSKI

poddał

pod

głosowanie

wniosek

radnego

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: za- 21 głosów, przeciw- 0 głosów, 1 głos wstrzymujący się.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/5/2010 w sprawie ustalenia liczby członków
komisji Rady Miasta Zgierza (za-20 głosów, przeciw-1 głos, 1 głos wstrzymujący się).
Pkt 7 b)
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza – omówił Przewodniczący
RMZ J. KOMOROWSKI. Po konsultacji z klubami przedstawił propozycje składów osobowych
poszczególnych komisji Rady:
- Komisja Budżetu i Finansów: K. Kupis-Wojciechowska, A. Frach, T. Kupis, K. Wężyk,
G. Maciński, J. Sokół, A. Grzelak-Makowczyńska, M. Sencerek, Z. Zapart, S. Pelikan. Radni
wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji. Radny K. Wężyk oświadczenie o wyrażeniu
zgody złożył na piśmie ( oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: T. Kupis, J. Zielińska, B. Świątczak,
G. Maciński, J. Sokół, M. Gajda, M. Pilarski, S. Pelikan, S. Skupiński. Radni wyrazili zgodę
na uczestnictwo w pracach Komisji.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji: B. Palmowska, K. Kupis-Wojciechowska,
T. Kupis, J. Zielińska, J. Sokół, G. Maciński, M. Sencerek, M. Forfecki, S. Pelikan. Radni wyrazili
zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji.
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- Komisja Spraw Obywatelskich: B. Palmowska, M. Hiliński, J. Zielińska, E. Krzewina,
E. Steglińska-Maciak, A. Grzelak, M. Forfecki, S. Skupiński, A. Mięsok. Radni wyrazili zgodę na
uczestnictwo w pracach Komisji.
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych: A. Frach, B. Świątczak, Z. Sobczak, E. Krzewina,
E. Steglińska-Maciak, A. Grzelak-Makowczyńska, M. Forfecki, A. Mięsok. Radni wyrazili zgodę
na uczestnictwo w pracach Komisji.
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej: M. Hiliński, B. Świątczak, Z. Sobczak, E. SteglińskaMaciak, M. Sencerek, Z. Zapart, A. Mięsok. Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach
Komisji.
- Komisja Rewizyjna: K. Kupis-Wojciechowska, Z. Sobczak, E. Krzewina, K. Wężyk, M. Pilarski,
M. Gajda, S. Skupiński, Z. Zapart. Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji.
- Komisja Statutowo-Prawna: B. Palmowska, M. Hiliński, K. Wężyk, M. Pilarski, M. Gajda.
Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji.
Liczba zaproponowanych składów komisji jest zgodna z zapisem uchwały Nr III/5/2010.
W związku z chwilową nieobecnością radnego K. Wężyka, który nie mógł wyrazić zgody
na uczestnictwo w komisjach RMZ, Przewodniczący J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 7 c)
ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Zgierza – omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Po konsultacji z klubami przedstawił propozycje
składu osobowego Komisji:
A. Frach, J. Sokół, A. Grzelak-Makowczyńska, M. Forfecki, S. Pelikan, S. Skupiński, K. Wężyk.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 5 minut przerwy czekając na powrót na salę
obrad radnego K. Wężyka.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.
Pkt 7 b-cd)
Radny K. WĘŻYK wyraził zgodę na uczestnictwo w komisjach.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza (za-23 głosy, przeciw-0 głosów, 0 głosów
wstrzymujących się).
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Pkt 7 c-cd)
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/7/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Zgierza (za-21 głosów, przeciw-0 głosów, 0 głosów
wstrzymujących się).
Radna B. ŚWIĄTCZAK zgłosiła wniosek o 3 minuty przerwy.
Po przerwie po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady
sesji.
Pkt 7 d)
wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wprowadził autopoprawkę - w §1 dodać pkt.9)
radną(ego) na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących
komisji.
Na przewodniczących komisji zgłoszono:
- Komisja Budżetu i Finansów – radnego Krzysztofa Wężyka;
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – radnego Tomasza Kupisa;
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - radnego Jerzego Sokoła;
- Komisja Spraw Obywatelskich- radnego Marka Hilińskiego;
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych – radną Agatę Grzelak-Makowczyńską oraz
radnego Aleksandra Fracha;
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – radną Beatę Świątczak;
- Komisja Rewizyjna- radnego Zbigniewa Zaparta;
- Komisja Statutowo-Prawna- radnego Michała Pilarskiego;
- Komisja Inwentaryzacyjna – radnego S. Skupińskiego.
Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie na przewodniczącą Komisji
Inicjatyw Gospodarczych kandydaturę radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej. Głosowano: za-14.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie na przewodniczącego Komisji
Inicjatyw Gospodarczych kandydaturę radnego A. Fracha. Głosowano: za-8.
W wyniku głosowania do projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady
Miasta Zgierza na przewodniczącą Komisji Inicjatyw Gospodarczych zostaje wpisana radna
A. Grzelak-Makowczyńska.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pełną treść projektu uchwały i poddał pod
głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/8/2010 w sprawie
wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza (za-21 głosów, przeciw-0 głosów,
1 głos wstrzymujący się).
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Przewodniczący J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę na zebranie się Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Statutowo-Prawnej celem zaopiniowania trzech kolejnych projektów uchwał.
Po przerwie po stwierdzeniu quorum Przewodniczący J. KOMOROWSKI wznowił obrady sesji.
Pkt 7 e)
zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta p. D. KUBIAK.
Opinie komisji:
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. WĘŻYK – opinia pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI – opinia pozytywna, brak uwag
do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/9/2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta
Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych (za-21 głosów-, przeciw-0 głosów, 0 głosów
wstrzymujących się).
Pkt 7 f)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta p. D. KUBIAK.
Opinie komisji:
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. WĘŻYK – opinia pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI – opinia pozytywna, brak uwag
do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/10/2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie Miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych (za-22 głosy-, przeciw-0
głosów, 0 głosów wstrzymujących się).
Pkt 7 g)
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza
Projekt uchwały przedłożył i omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Opinie komisji:
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. WĘŻYK – opinia pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 7 do protokołu).
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI – Komisja proponuje:
- w wierszu 12 podstawy prawnej po wyrazach: „poz. 1721” dodać przecinek i wyrazy: „z 2010 r.
Nr 229, poz. 149”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte jako autopoprawka.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy wysokość wynagrodzenia była konsultowana z Panią Prezydent?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odpowiedział, że propozycja została przedłożona Pani
Prezydent. Decyzję podejmuje Rada.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza (za-15 głosów-, przeciw-0 głosów, 7 głosów
wstrzymujących się).
Pkt 8
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż w dniu 13 grudnia br., w 29. rocznicę
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, uczestniczył we mszy św. odprawionej w intencji ofiar
stanu wojennego, w kościele Farnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Po
nabożeństwie złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną w kościele. Następnie odczytał
pisma jakie wpłynęły na jego ręce: pismo z RIO w sprawie kontroli realizacji zadania przez firmę
REUS, wnioski od mieszkańców w sprawie utrzymania dotychczasowych, bądź obniżenie
nowych stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, pisma w sprawie zawiązania
Klubów Radnych PiS, PO, KWW Jerzego Sokoła.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych. Następnie zapytał czy radni są zainteresowani szkoleniem nt. finansów publicznych.
Poprosił o przedłożenie ewentualnych zgłoszeń do Biura Rady Miasta. Zaproponował
wprowadzenie legitymacji radnego RMZ. Poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie
harmonogramu prac komisji. Poinformował, że sesja budżetowa planowana jest na dzień
27 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę celem zaproszenia Pani Prezydent
na salę obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.
Pkt 9
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK przedstawiła sprawozdanie za okres od 9 grudnia 2010
r. do 12 grudnia 2010 r. oraz zarządzenia nr 210/VI/2010 i nr 211/VI/2010 (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie sprawozdanie Prezydenta Miasta
Zgierza, które przyjęto do wiadomości w głosowaniu za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
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Pkt 10
Odpowiedzi na pytanie radnego M. Pilarskiego udzielił Kierownik Miejskich Usług
Komunikacyjnych p. G. KOWALSKI. Wyjaśnił, że strata wskutek zwolnienia z opłaty
komunikacyjnej w dniach 3-5 grudnia 2010 r. wyniosła ok. 12 300 zł netto. To oszacowanie strat
zostało dokonane na podstawie miesiąca grudnia ubiegłego roku.
Odpowiedzi na pytania radnego T. Kupisa udzieliła Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
B. KAPUSTA. W kwestii ogrzewania na ul. Narutowicza poinformowała, że w dniu wczorajszym
odbyło się spotkanie Pani Prezydent z mieszkańcami tych bloków. Prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej p. I. ANTCZAK został zobowiązany do znalezienia w
dniu dzisiejszym firmy, która jest w stanie w trybie natychmiastowym dostarczyć tymczasową
kotłownię. To będzie rozwiązanie tymczasowe. Docelowo ciepło będzie dostarczane z zewnątrz
z sieci miejskiej. Zadeklarowała, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby mieszkańcy jak
najszybciej mieli dostarczone ciepło.
Radny T. KUPIS powiedział, iż nie zadawał pytania związanego z ogrzewaniem na
ul. Narutowicza, ale dziękuje za wyczerpujące wyjaśnienia.
Kontynuując odpowiedzi na zapytania radnego T. KUPISA, w kwestii zdewastowanej bramki
ograniczającej wysokość na wiadukcie przy ul. Czerwieńskiego z-ca Prezydenta B. KAPUSTA
poinformowała, że policja podjęła czynności wyjaśniające w celu wyłonienia sprawcy tego
zdarzenia. Na dzień dzisiejszy sprawca nie został zidentyfikowany. Poinformowała, że zdarzenie
zostało zgłoszone w piątek, bramka została zabezpieczona, zostało zlecone firmie zewnętrznej
naprawienie bramki. Jeśli sprawca zostanie ujęty, wówczas obciążymy go kosztami naprawy
zdewastowanej bramki. Następnie w kwestii pytania dotyczącego oświetlenia ulicy Rembowskiego
oraz budynku Urzędu Miasta wyjaśniła, że Pani Prezydent przeanalizuje tą kwestię i udzieli
informacji pisemnej.
Odpowiadając na kolejne pytanie radnej E. Krzewiny, dotyczące ruchu tranzytowego przez Zgierz,
z-ca Prezydent B. KAPUSTA poinformowała, że planowane jest wystąpienie w tej sprawie
do Ministra Infrastruktury.
W odpowiedzi na pytanie radnego M. Hilińskiego z-ca Prezydenta B. KAPUSTA poinformowała,
że o godz. 13.00 była u niej na wizycie pani prokurent K. Doniec. Panie odbyły rozmowę
dyscyplinującą w związku z wykonaniem umowy. B. KAPUSTA poinformowała, że od kilku dni
próbowaliśmy skontaktować się z władzami firmy, która została wyłoniona w przetargu, w celu
poproszenia o uregulowanie pewnych czynności. Poinformowała, że mamy dosyć dobry III
standard zimowego utrzymania dróg, ale nigdy nie będzie tak, że ulice będą całkowicie czarne,
gdyż nie jest to taki standard odśnieżania i mieszkanki stosowane przez wykonawcę nie gwarantują
takiego efektu. W kwestii egzekwowania postanowień umownych postawiliśmy twarde wymagania.
System reagowania na zgłoszenia nie był należycie wykonywany. Jednak umowa, która została
zawarta z wykonawcą, czyli Zakładem Drogownictwa i Inżynierii z Łodzi, w dniu 20 października
2010 roku, nie zabezpiecza należycie interesów Gminy Miasto Zgierz. Są również problemy
z systemem monitoringu i kontroli tej umowy, w związku z czym nie ma możliwości dogłębnego
sprawdzenia i udokumentowania tego, że pewne czynności nie zostały wykonane. W dniu
dzisiejszym zostały poczynione rozmowy, aby zmienić system kontroli i nadzoru nad realizacją tej
umowy. Zwróciliśmy się również do wykonawcy z prośbą o natychmiastową wywózkę śniegu.
Wywózka będzie realizowana sukcesywnie, poczynając od dnia dzisiejszego.
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W kwestii problemu poruszonego przez radnego T. Kupisa, związanego z usuwaniem nawisów,
poinformowała, że zostanie wydane Straży Miejskiej polecenie, aby bardziej informowała
i reagowała w stosunku do zarządców nieruchomości. Będziemy prosić zarządców nieruchomości,
aby na bieżąco usuwali śnieg i nawisy przy dachach.
Prezydent I. WIECZOREK wracając do wcześniejszego tematu powiedziała, że jest zaskoczona
brakiem ogrzewania w dwóch blokach przy ulicy Narutowicza. Na wczorajszym spotkaniu
mieszkańcy poinformowali, że ten problem nie jest problemem nowym i dotyczy ich od 2007 roku.
Na nową Panią Prezydent spadł on w drugim dniu kadencji. Prezydent wyraziła zdanie, iż tym
problemem należy zająć się natychmiast. W kwestii umowy z ZDiI podkreśliła, że jest to spadek po
poprzedniej władzy. Obecnie prowadzone rozmowy mają na celu zapewnienie jak najlepszego
odśnieżania miasta. Podkreśliła, że obecną władzę będzie można rozliczać w przyszłym roku za
umowę, którą ona będzie negocjować. W kwestii interpelacji radnej E. Krzewiny Pani Prezydent
podkreśliła, że nie od dziś trasa krajowa nr 1 się blokuje, nie od dziś jest problem ruchu
tranzytowego przez Zgierz. Dlatego jedną z koncepcji jest uruchamianie bocznych dróg
wyjazdowych z osiedli.
Radny T. KUPIS w kwestii zdewastowanej bramki na wiadukcie przy ulicy Czerwieńskiego zapytał
w jakim terminie bramka zostanie ponownie zainstalowana?
A. JUSZCZYK, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, odpowiedział, że obecnie ustalany
jest z wykonawcą jak najkrótszy termin naprawy tej bramki.
Z-ca Prezydenta p. B. KAPUSTA odpowiadając na pytanie H. Urbanowskiego odnośnie decyzji
o odpłatnym zamieszczaniu ogłoszeń, wyjaśniła, że jest to suwerenna decyzja kierownika ITZ. My
nie możemy w tej chwili kwestionować tej decyzji. Przeanalizujemy tą sytuacje i udzielimy
odpowiedzi na piśmie.
Przechodząc do pytania mieszkanki Z. Niechciał z-ca Prezydenta B. KAPUSTA poinformowała,
iż w kwestii inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a nie realizowanych, Pani
Prezydent musi przeanalizować tą sprawę. Odpowiedź zostanie udzielona w statutowym terminie.
Dalej odpowiadając na pytanie mieszkańca H. Ogrodowczyka w kwestii prac remontowych na
ulicach Staffa oraz Tuwima, wyjaśniła, że termin został przesunięty w Urzędzie Wojewódzkim do
dnia dzisiejszego, jednak inwestycja nie została dokończona w tym terminie. Inwestycja zostanie
dokończona, jednak trzeba poczekać na warunki pogodowe, które nie będą przeczyły technologii
wykonania prac. Prezydent będzie dochodziła roszczeń z tytułu nienależytego i nieterminowego
wykonania tej umowy. Następnie B. KAPUSTA w kwestii funduszu kryzysowego na akcję zima
powiedziała, iż corocznie zima jest przewidywalna i nie ma potrzeby utworzenia specjalnych
funduszy, wystarczy zabezpieczyć pieniądze w budżecie.
Prezydent I. WIECZOREK wracając do sprawy Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego powiedziała,
że jest to złożony problem który przedłoży Radzie Miasta Zgierza do przedyskutowania.
Do dyskusji zaprosi również przedstawicieli gazety „Bez Cenzury”, która może być przykładem
dobrej praktyki.
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA odpowiadając na pytanie mieszkańca K. Hulewicza poinformowała,
że zarówno ona jak i Pani Prezydent deklarują chęć uczestnictwa w spotkaniach z mieszkańcami
Zgierza. Powiedziała, iż spotkania z mieszkańcami będą organizowane sukcesywnie, w miarę
potrzeb.
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Pkt 11
Radny T. KUPIS poprosił o podanie terminu kolejnego posiedzenia sesji rady miasta Zgierza w tym
miesiącu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, iż o terminie kolejnej sesji poinformuje na
zakończenie dzisiejszego posiedzenia.
Radny M. HILIŃSKI zapytał czy godzina rozpoczęcia sesji 9.00 zostanie zachowana, czy wrócimy
jak wcześniej do godziny 10.00?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że z przyczyn praktycznych zostaniemy
przy godzinie 9.00.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, iż w dniu
jutrzejszym mija termin zakończenia budowy ulicy Bazylijskiej. Mimo prowadzonych w ostatnim
czasie intensywnych prac, termin nie zostanie dotrzymany. W związku z tym zapytał kiedy
przewiduje się oddanie do użytku ulicy Bazylijskiej? Podkreślił, że jednostka pomocnicza
koniecznie chce brać udział w odbiorze tej inwestycji, ponieważ ma wiele krytycznych uwag.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy budowa kanalizacji na zachodniej części Proboszczewic została
ukończona? Jeżeli tak, to kto tą budowę odebrał?
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy spotkania opłatkowe organizowane przez jednostki
pomocnicze to przejaw oszczędności? Następnie wyraziła pogląd, iż sesja RMZ powinna
rozpoczynać się o godzinie 10.00. Zapytała również kiedy będzie uruchomiona kolej regionalna?
Mieszkaniec M. KOLENDA zapytał, czy dostęp do pisma Regionalnej Izby
Obrachunkowej, dotyczącego zadania wykonywanego przez firmę REUS, mają wszyscy
zainteresowani, czy można zapoznać się z tym pismem?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odpowiedział, że na tym dokumencie nie ma klauzuli
poufności, więc nie będzie problemu z uzyskaniem wglądu do tego pisma.
Mieszkaniec M. KOLENDA w kwestii remontu ulicy Bazylijskiej wyraził opinię, iż obecna władza
nie miała wpływu na realizację tej inwestycji.
Radny A. FRACH w kwestii zimowego utrzymania dróg zapytał czy Prezydent przewiduje raport
dotyczący merytoryki i wykonania tej umowy?
Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej
obiecywał, że ulica Bazylijska zostanie ukończona do 15 grudnia br. Zapytał, czy jeżeli ta
inwestycja nie zostanie w tym terminie zakończona, Prezydent wyciągnie konsekwencje?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że kolejna sesja Rady Miasta Zgierza
odbędzie się 28 grudnia br. o godzinie 9.00.
Na zakończenie Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI złożył wszystkim życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a dzisiejszemu Jubilatowi radnemu Mariuszowi
Forfeckiemu życzenia wszelkiej pomyślności i sto lat.
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Pkt 12
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął
III sesję Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
Agnieszka Sobczak
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