Protokół Nr V/11
V sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz. 16.25
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 22
- 01

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112038.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza,
b) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.,
c) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
d) zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów
oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,
e) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
f) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1-go Maja i ul. Długą,
g) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
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Pkt 1
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył V sesję Rady Miasta Zgierza.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie
przywitał radnych, Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek, Zastępców Prezydenta B. Kapustę oraz
G. Leśniewicza, naczelników i innych pracowników Urzędu, przedstawicieli jednostek
pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.
Pkt 2.
W imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA proponuje, by do
porządku obrad wprowadzić następujące projekty uchwał:
w pkt 8 ppkt a) w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/479/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30
września 2010 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza pełnomocnictwa do wykonania
zadań wynikających z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego
na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie
intermodalnych przystanków z Łódzka Koleją Aglomeracyjną – etap I”;
Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
w pkt 8) ppkt b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2038;
Radny Z. ZAPART wyraził wątpliwość, czy przed uchwaleniem budżetu i Wieloletniego Programu
Finansowego można wprowadzać na sesje projekty uchwał zmieniające, nie podjęte jeszcze,
uchwały.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że tych zmian nie można wprowadzić w formie
autopoprawki, uchwały muszą być podejmowane w przedstawionej kolejności.
Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
w pkt 8) ppkt c) w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych;
Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
w pkt 8) ppkt d) w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych;
Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112038.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia uchwały nr LIII/479/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza pełnomocnictwa do wykonania zadań
wynikających z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa
przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa
dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzka
Koleją Aglomeracyjną – etap I”,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2038,
c) zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
d) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
e) zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza,
f) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.,
g) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
h) zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej
organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,
i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
j) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: Księdza Szczepana Rembowskiego, ul.
Gabriela Narutowicza, ul. 1-go Maja i ul. Długą,
k) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Pkt 3.
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr IV/10, z IV sesji Rady Miasta Zgierza, z dnia
28 grudnia 2010 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROSKI poddał jego przyjęcie pod głosowanie:
Protokół Nr IV/10 - głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 4.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelację (stanowi załącznik nr 2) w sprawie
przygotowania i przedstawienia planu naprawy finansów publicznych miasta Zgierza na VI
kadencję.
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Radna E. KRZEWINA nawiązała do ostatnio często zdarzających się kradzieży trakcji tramwajowej
na linii 46. Radna prosi, by uczulić policję i straż miejską, tak by do podobnych incydentów nie
dochodziło.
Głos polemiczny zabrał radny M. PILARSKI, twierdząc, że radny Sobczak wielokrotnie składał
interpelacje w tej sprawie i nigdy nie uzyskał zadowalającej odpowiedzi.
Radna B. ŚWIĄTCZAK skierowała do Prezydenta I. Wieczorek zapytanie, czy można, na
właścicieli psów, nałożyć obowiązek sprzątania odchodów po swoich pupilach? Radna zdaje sobie
sprawę, że podjęcie takiej uchwały wiąże się z kosztami leżącymi po stronie miasta, ale widok
chodników i trawników po zimie, jest absolutnie nie do przyjęcia. Radna zapytała także, czy
prawdą jest, że pani D. Gryta, nie pełni już funkcji naczelnika Wydziału Oświaty UMZ, a jeśli tak,
to jakie były merytoryczne przesłanki do podjęcia tej decyzji i kto zostanie powołany na to
stanowisko? Swoje pytanie p. Świątczak kieruje do Prezydent I. Wieczorek, ponieważ w swoim
orędziu podkreślała wagę, którą przywiązuje do merytorycznego przygotowania urzędników UMZ,
a pani D. Gryta wykazywała się zawsze ogromna wiedzą i umiejętnościami.
Radny K. WĘŻYK złożył interpelację, by Prezydent I. Wieczorek wpłynęła na zarządcę drogi
powiatowej – ul. Gałczyńskiego, o natychmiastowe załatanie ok. 40 dziur od skrzyżowania ul.
Musierowicza do Aleksandrowskiej.
Radny Z. ZAPART złożył dwie interpelacje. Jedna dot. planowanej przebudowy ul. Parzęczewskiej
(stanowi załącznik nr 3), druga nt. cieku wodnego pomiędzy ulicami: Konstantynowską i
Pułaskiego (stanowi załącznik nr 4).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zaapelowała do wszystkich, o przekazywanie 1%
podatku na rzecz fundacji pod opieką której, jest mała, dwu i pół letnia mieszkanka Zgierza, u
której zdiagnozowano Zespół Wolfa-Hirschhorna.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że kilka dni wcześniej sam przyniósł ulotki
informacyjne w tej sprawie. Zainteresowani numerem konta fundacji, mogą się zgłosić do Biura
Rady Miasta Zgierza.
Radny M. SENCEREK złożył trzy interpelacje. Jedna w sprawie nadania im. Jana Pawła II Szkole
Podstawowej Nr 10 w Zgierzu (stanowi załącznik nr 5). Druga, to prośba o szczegóły nt. sytuacji, o
której radny dowiedział się z prasy – prawdopodobnemu zejściu z placu budowy, wykonawcy
realizującego inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 (stanowi
załącznik nr 6). Trzecia interpelacja dotyczy prośby o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi, w sprawie racjonalizacji oznakowania poziomego na
wyremontowanym, dwa lata temu, odcinku ul. Ozorkowskiej (stanowi załącznik nr 7).
Radny M. HILIŃSKI poruszył temat więźniów, którzy na terenie miasta wykonują prace
porządkowe. Radny zapytał, jakie są koszty utrzymania tej grupy oraz dlaczego zamiast więźniów
nie zatrudniono bezrobotnych zarejestrowanych w PUP - w ramach prac interwencyjnych?
Pkt 5.
Mieszkaniec K. HULEWICZ skierował do Prezydenta I. Wieczorek zapytanie, czy ma w planach
przygotowanie tzw. „bilansu otwarcia”, którym zainteresowani byliby mieszkańcy Zgierza? Pyta
również o cykliczne spotkania Prezydenta z mieszkańcami miasta? Mówi także o potrzebie jawnych
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- imiennych głosowań nad uchwałami Rady Miasta Zgierza.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK pyta, czy i kiedy zostanie wyremontowany, najładniejszy w
mieście, budynek, w którym znajduje się siedziba ITZ-u. Porusza problem targowiska przy ul.
Aleksandrowskiej, jego organizacji i potrzebie modernizacji. Mówi o podwyżkach produktów
spożywczych, pyta czy Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza wydając opinię do
projektu budżetu, bierze to pod uwagę?
Mieszkaniec ul. Żytniej M. JANISZEWSKI przypomina o planie modernizacji nawierzchni tej
ulicy. Prosi, aby tą sprawą zajęła się Komisja Budżetu i Finansów RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę o obradach, w związku z potrzebą
zaopiniowanie przez komisje RMZ, wprowadzonych do porządku obrad projektów uchwał.
Po przerwie, po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady
sesji.
Pkt 6.
Głos zabrała Prezydent Miasta Zgierza, I. WIECZOREK, omawiając przedłożone Radzie Miasta
Zgierza projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112038, oraz w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. Wystąpienie stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ na podstawie opinii poszczególnych komisji wydała opinię
pozytywną. (załącznik nr 9)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 8 podstawy prawnej po: „poz. 1020” przed nawiasem, dodać: „Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726”;
- w wierszu 11 podstawy prawnej po: „poz. 1020” przed nawiasem, dodać: „Nr 161, poz. 1078, Nr
226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS w nawiązaniu do przedstawionej autopoprawki do w. w. projektu uchwały, zgłosił
wniosek formalny o wygospodarowanie i przeznaczenie części środków - które w Dz. 600
Transport i łączność, Rozdz. 60016 drogi publiczne i gminne zostały przeniesione z inwestycji dot.
przebudowy ul. Sokołowskiej 1.883.000 zł, na budowę odwodnienia ul. Zawiszy 1.487.000 zł i
budowę ul. Witosa 396.000 zł – na:
remont ok. 50 m bieżących ul. Asnyka – 15.000 zł;
remont ok. 150 m bieżących ul. Sukienniczej – 35.000 zł;
remont ok. 600 m bieżących ul. Dygasińskiego – 250.000 zł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego T. Kupisa.
Głosowano: za – 8, przeciw – 10, wstrzym. - 3. Wniosek upadł.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
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W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/21/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 7.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ przedstawił uchwałę Nr I/4/11 z dnia 03 stycznia 2011 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
projektu budżetu miasta Zgierza na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ na podstawie opinii poszczególnych komisji wydała opinię
pozytywną. (załącznik nr 11)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w ostatnim wierszu podstawy prawnej po: „poz. 1020” przed nawiasem, dodać: „Nr 238, poz.
1578, Nr 257, poz. 1726”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS zgłosił wnioski formalne o przeniesienie środków finansowych:
o zmniejszenie w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 środki będące
w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia UMZ, o kwotę 50.000 zł
zwiększenie w Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75075 promocja jednostki samorządu
terytorialnego, o kwotę 50.000 zł, na zadanie: Promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach
sportowych kraju, Europy i świata;
o zmniejszenie w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90013 schroniska
dla zwierząt, środków w wysokości 50.000 zł,
zwiększenie w Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75075 promocja jednostki samorządu
terytorialnego, o kwotę 50.000 zł, na zadanie: Promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach
sportowych kraju, Europy i świata;
w nawiązaniu do autopoprawki do projektu budżetu na rok 2011 – przeniesienie środków w Dz. 600
Transport i łączność, Rozdz. 60016 drogi publiczne i gminne, z inwestycji dot. przebudowy ul.
Sokołowskiej 1.883.000 zł, na budowę odwodnienia ul. Zawiszy 1.487.000 zł i budowę ul. Witosa
396.000 zł - część środków przeznaczyć na:
remont ok. 50 m bieżących ul. Asnyka – 15.000 zł;
remont ok. 150 m bieżących ul. Sukienniczej – 35.000 zł;
remont ok. 600 m bieżących ul. Dygasińskiego – 250.000 zł.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK nie przyjęła wniosków o wprowadzenie zmian w
projekcie budżetu.
Radny T. KUPIS zgłosił również wniosek formalny o głosowanie imienne nad w/w propozycjami.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek o głosowanie imienne
w sprawie propozycji do projektu budżetu na rok 2011.
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Głosowano: za - 9, przeciw - 9, wstrzym. - 3. Wniosek upadł.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła opinię, że dziwi się, dlaczego radni boją się głosować imiennie
nad wnioskami radnego Kupisa.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie pierwszy wniosek radnego T.
Kupisa o przeniesienie środków z Działu 921 do Działu 750.
Głosowano: za – 11, przeciw – 5, wstrzym. - 5. Wniosek przeszedł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie drugi wniosek radnego T.
Kupisa o przeniesienie środków z Działu 900 do Działu 750.
Radny M. PILARSKI, w imieniu Klubu Radnych PiS, poprosił o 5 minut przerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie, po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady
sesji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI poparł wniosek radnego
Kupisa, o promocję miasta poprzez sport. Do tej pory Zgierz był już promowany w Pekinie - kiedy
p. Agnieszka Wieszczek zdobyła brązowy medal w zapasach; w Lozannie - gdzie p. Justyna
Mospinek zdobyła puchar świata w łucznictwie; oraz, trochę innego „kalibru”, promocja miasta - na
stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego (przy okazji pożegnania reprezentanta Polski w piłce
nożnej, p. Tomasza Kłosa, byłego zawodnika drużyny Boruta Zgierz) gdzie rozegrany został mecz
podczas którego zawodnicy biegali w koszulkach z herbem Zgierza.
Radny M. SENCEREK zauważył, że nie można zapominać o zwierzętach, których los, często jest
okrutny.
Radny M. PILARSKI dodał, że pomysł promowania Zgierza poprzez sport jest jak najbardziej
dobry, ale nie kosztem bezdomnych, błąkających się po mieście zwierząt.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie drugi wniosek radnego T.
Kupisa o przeniesienie środków z Działu 900 do Działu 750.
Głosowano: za - 8, przeciw - 12, wstrzym. - 2. Wniosek upadł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie trzeci wniosek radnego
T. Kupisa o przeznaczenie części środków na remont nawierzchni ulic: Asnyka, Sukiennicza
i Dygasińskiego.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK przypomniała, że w podjętej chwilę wcześniej uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2038, zapisane są środki na budowę ul. Zawiszy –
1 487 000 zł i ul. Witosa – 396 000 zł. Zgodnie z zapisami uchwały o finansach publicznych, zapisy
w WPF muszą być zgodne z zapisami uchwały budżetowej.
Radny M. FORFECKI zauważył, że RO Podleśna wystosowała do Prezydenta I. Wieczorek pismo
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Dygasińskiego. Z informacji uzyskanych z Wydziału
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Infrastruktury wynika, że na remont ulicy wystarczy znacznie mniej środków, niż proponowane
przez radnego Kupisa 250 000 zł. Ponadto zostały prowadzone już rozmowy na ten temat i nie ma
potrzeby zapisywania tej inwestycji w uchwale budżetowej.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA potwierdziła, iż tak jak było obiecane, ul. Dygasińskiego
zostanie wyremontowana w taki sposób, by była przejezdna i nie stwarzała zagrożeń.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK dodała, że inwestycja ul. Proboszczewickiej powinna
być realizowana, choćby ze względu na plan wprowadzenia połączeń komunikacji miejskiej w tym
rejonie miasta.
Radny T. KUPIS powiedział, że jeżeli jest zapewnienie Prezydenta o tym, że ul. Dygasińskiego
zostanie wyremontowana, to radny skłonny jest wycofać się z części wniosku.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że ul. Dygasińskiego zostanie wyremontowana,
natomiast na pozostałe ulice nie uda się wygospodarować środków w ramach bieżącego utrzymania
dróg.
Radny T. KUPIS wycofał się z części wniosku dot. wyremontowania ul. Dygasińskiego,
jednocześnie podtrzymał wniosek o przeniesienie środków na remont ul. Asnyka – 15.000 zł i ul.
Sukienniczej – 35.000 zł.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK ponownie przypomniała, że przyjęcie wniosku w takiej formie nie
będzie zgodne z WPF.
Radny T. KUPIS, w związku z tym, wycofał swój wniosek.
Radny A. FRACH złożył wniosek formalny o przeniesienie środków:
zmniejszenie w Dz. 720 Rozdz. 72095 Informatyka o kwotę 150.000 zł
zmniejszenie w Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu
terytorialnego (organizacja imprez) o kwotę 150.000 zł;
zwiększenie w Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 szkoły podstawowe, o łączna kwotę
300.000 zł z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej w SP Nr 1.
Prezydent I. WIECZOREK odrzuciła wniosek, zaznaczając, że dobro i bezpieczeństwo dzieci leży
wszystkim na sercu i będziemy się starać wyremontować okna. Prezydent dodała, że w porównaniu
do roku ubiegłego środków na promocję jest zdecydowanie mniej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że w ostatnich latach, na remonty w placówkach
oświatowych przeznaczono bardzo duże środki i na pewno teraz też Prezydent nie zapomni o
potrzebach zgierskich szkół.
Radna B. PALMOWSKA wyraziła opinię, że należałoby promować Zgierz organizując mniej ale
bardziej „konkretnych” imprez miejskich.
Radny M. FORFECKI w związku z wnioskiem radnego Fracha, zapytał Prezydenta, czy wpłynęło
jakiekolwiek pismo od Dyrektora SP Nr 1 w sprawie zapotrzebowania na wymianę okien?
Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty UMZ M. ANDRZEJEWSKA wyjaśniła, że SP 1 potwierdza na
bieżąco konieczność wykonania tego typu prac.
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Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, że Dyrektor SP 1 zgłaszała takie wnioski tylko w
formie ustnej.
Radna J. ZIELIŃSKA powiedziała, że środki przeznaczone na promocję i organizacje imprez w
mieście są i tak niewielkie i nie byłoby z korzyścią dla mieszkańców kolejne ich zmniejszanie.
Radny M. FORFECKI złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i głosowanie nad wnioskiem
radnego Fracha.
Radny J. SOKÓŁ zauważył, że w mieście są 23 placówki oświatowe i żłobek, a środki należy
zostawić do dyspozycji Prezydent I. Wieczorek, która z pewnością rozdzieli je z rozwagą, biorąc
pod uwagę plany remontowe.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego M.
Forfeckiego.
Głosowano: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 5. Wniosek przeszedł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Fracha.
Głosowano: za - 7, przeciw - 14, wstrzym. - 1. Wniosek upadł.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stera Miasto H. URBANOWSKI zauważył, że w budżecie
drastycznie obcięto wydatki jednostkom pomocniczym, co można rozumieć jako działania
oszczędnościowe lub marginalizujące jednostki. Najgorsze jest jednak to, że kwoty przeznaczone
na inwestycje drogowe są tragicznie małe. 90% spraw poruszanych przez mieszkańców,
przychodzących na posiedzenia rad osiedli, dotyczy budowy dróg i chodników. Przewodniczący
zapytał, w jaki sposób Prezydent chce rozwiązać ten bardzo trudny problem?
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że „zastała budżet, taki jaki jest”. Prezydent dodała, że w
tym zakresie zamierza zaktywizować wydział, który odpowiada za pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, czy Prezydent widzi jakąkolwiek możliwość, aby w ciągu roku,
przesunąć środki na potrzeby mieszkaniowe?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że interesuje się sprawami mieszkaniowymi. Była w
Aleksandrowie by obejrzeć tzw. kontenery, które być może, mogłyby w naszym mieście pełnić
funkcję mieszkań socjalnych. Zostały także poczynione kroki, by w budynku dawnego internatu na
ul. Sokołowskiej utworzyć lokale użytkowe i komunalne. Prezydent dodała, że zamierza podjąć
kroki, aby przeprowadzać eksmisje z zadłużonych mieszkań.
Radny T. KUPIS dodał, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wystosowała
wniosek o utworzenie planu polityki w zakresie potrzeb i działań dot. mieszkalnictwa, na najbliższą
kadencję samorządu. Radny zauważył, że taki sam plan powinien powstać w temacie naprawy dróg
oraz promocji sportu.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że plany już niedługo zostaną przedstawione, będą także
zawarte w dokumencie nt. kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, kiedy mija termin składania wniosków dot. tzw. „schetynówki”?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że termin skoczył się w zeszłym roku. W planie są
pewne projekty, a Starostwo Powiatowe w Zgierzu stara się o środki z ministerstwa w ramach
rezerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy w temacie projektu budżetu, radni
niezrzeszeni w klubach, chcą wygłosić swoje stanowisko? W związku z brakiem zgłoszeń,
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o wystąpienia Klubów.
W imieniu Klubu Radnych PiS wystąpiła radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA: „Przez
ostatnie cztery lata Klub Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie krytykował ówczesnego Prezydenta,
za zbyt lekką rękę wobec środków publicznych. Zbyt drogie inwestycje realizowane na kredyt nie
przynosiły wymiernych efektów dla miasta. Brak reorganizacji finansów publicznych doprowadził
do zapaści finansowej miasta. Wiele wydatków przedstawionego projektu budżetu, na rok 2011,
budzi pewne wątpliwości. Zwróćmy uwagę na wydatki związane z oświatą. Przerażające jest to, że
całość wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia, a nie ma środków na inwestycje, a wszyscy
wiemy jak wyglądają nasze szkoły.
Niepokojący jest ciągły wzrost dotacji dla Miejskich Usług Komunikacyjnych i planowany wzrost
cen biletów za przejazdy autobusowe. Należy przeprowadzić pełną reorganizację funkcjonującej
komunikacji, być może nawet tak drastyczna jak zmiana przewoźnika i zapewnić mieszkańcom
komfort podróży, zamiast sięgać do coraz bardziej dziurawej kieszeni. Kolejnym problemem jest
zbyt mała kwota na bieżące utrzymanie dróg, których stan nie wymaga odrębnego komentarza.
Wg naszego Klubu, należałoby się przyjrzeć funkcjonowaniu Łaźni Miejskiej, a w szczególności jej
rentowności, gdyż, tylko w tym roku, planujemy do niej dopłacić 500 000 zł.
Kolejnym zauważalnym problemem jest nasz drogi, dosłownie, Ilustrowany Tygodnik Zgierski.
Każde miasto powinno mieć możliwość informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach, ale
dobrze zarządzana gazeta powinna przynajmniej na siebie pracować, a nie wyciągać rękę po
publiczne pieniądze.
Uważamy również, że należy rozpocząć odpowiednie procedury związane ze ściąganiem
zadłużenia związanego z zaległościami czynszowymi.
Można by wiele wymieniać, ale podsumowując. Działania Pani poprzednika doprowadziły do
zapaści inwestycyjnej w najbliższych latach 2012 – 2013 oraz do zadłużenia miasta, sięgającego
astronomicznej kwoty, prawie 60 mln zł. Mamy nadzieję, że więcej nie będzie.
Mamy świadomość, że przedłożony projekt został przygotowany przez krytykowanego przez nas
Prezydenta. Wierzymy jednak, że Pani doświadczenie jako ekonomisty i twarda ręka, wyprowadzą
nasze miasto z przepaści.
Mamy nadzieję również, że w trakcie roku, uda się uzyskać pewne oszczędności, które zostaną
racjonalnie zagospodarowane.
Wiedząc, że projekt budżetu na rok 2011 nie jest zbyt dobry i na pewno, gdyby miała Pani więcej
czasu pojawiły by się w nim większe i bardziej radykalne zmiany, wierzymy, że będzie pani działać
na rzecz miasta i mieszkańców, Klub PiS zagłosuje za przyjęciem budżetu z autopoprawkami”
W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Sokoła głos zabrał radny J. SOKÓŁ,
wyjaśniając, że radni należący do Klubu będą głosować za przyjęciem budżetu.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej wypowiedziała się radna B. ŚWIĄTCZAK,
twierdząc, że radnych nie obowiązuje dyscyplina klubowa i każdy będzie głosował wg własnego
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uznania. W swoim imieniu, życzyła Prezydentowi I. Wieczorek, aby w pracę na rzecz miasta
włożyła całe swoje serce i gospodarnie zarządzała środkami budżetowymi.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/22/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Zgierza na 2011 r.
Pkt 8.
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 8 a).
uchylenia uchwały nr LIII/479/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających
z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na
lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie
intermodalnych przystanków z Łódzka Koleją Aglomeracyjną – etap I” - projekt uchwały,
przedstawiając w formie prezentacji multimedialnej, omówiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Z wyjaśnień wynika, iż uchwała zostaje uchylona z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego
obejmującego przystanki na terenie miasta Zgierza w projekcie pn.: „Budowa, przebudowa
przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności
komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją
Aglomeracyjną”. Z projektu usunięto większość założeń dotyczących przystanków na terenie
miasta Zgierza. Zgierz – Północ: zakładał: budowę dojścia pieszego, dojazdu i parkingu z wiatą
rowerową, pętlą autobusową. Obecnie: wyłącznie dojazd i dojścia piesze do peronów z
udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Zgierz – Jaracza: zakładał wykonanie pasa jezdnego
o nawierzchni asfaltowej (ul. Jaracza) oraz parking z wiatą rowerową, budową, przebudową
chodników oraz dojazd (ul. Graniczna). Obecnie: wyłącznie dojazd i dojścia piesze do peronów z
udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Zgierz – Kontrewers: zakładał wykonanie pasa
jezdnego nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem (ul. Miodowa). Obecnie: wyłącznie dojazd i
dojścia piesze do peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Reasumując, z zakresu
rzeczowego wyłączono drogi dojazdowe do powyższych przystanków. Gmina Miasto Zgierz
zobowiązuje się jednocześnie w okresie trwałości projektu do zapewnienia przejazdu do
przystanków kolejowych w Zgierzu: Zgierz Jaracza – dojazd ulicą Jaracza, Zgierz Północ – dojazd
do przystanku kolejowego od ulicy Parzęczewskiej, Zgierz Kontrewers – dojazd ulicą Miodową, w
ramach bieżącego utrzymania, a w miarę możliwości finansowych do polepszenia standardu
jakościowego.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik
nr 12)
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Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, czy planowana jest przebudowa wiaduktów
nad ulicami Długą i Łódzką? A jeśli nie, to czy Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad w
porozumieniu z PKP „podniosą” wiadukt nad ul. Długą i zostanie utworzone przejście dla
pieszych?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, iż w poprzednim wniosku były zapisy dotyczące
przebudowy, natomiast obecnie jest to zupełnie inny, nowy wniosek. Prezydent dodała, że
dokładnej odpowiedzi udzieli w pkt. 11 porządku obrad.
Radny T. KUPIS odnośnie wiaduktu nad ulicami Czerwieńskiego – Dygasińskiego pyta, czy jest on
ujęty w projekcie?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odpowiedziała, że przedstawiając projekt uchwały
opowiedziała o inwestycjach z udziałem miasta. Być może PKP realizuje na tym terenie pewne
inwestycje, ale bez udziału miasta.
Radny Z. ZAPART podziękował Zastępcy Prezydenta B. Kapuście za zaprezentowanie projektu.
Radny dodał, że mimo wszystko brakuje na sali przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i
zaproponował, aby zaprosić go na kolejną sesje RMZ.
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego R. GAJDA przyznał rację rademu Zapartowi, dodał, że
poruszy tą sprawę na najbliższej sesji sejmiku.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA dodała, że Studium Wykonalności, nowy wniosek i aneksy do
Umowy Partnerskiej zostały przesłane w ubiegłym tygodniu, w piątek, z prośbą o podpisanie w
ciągu dwóch godzin. Prezydent I. Wieczorek podjęła jedyną i słuszną decyzję, o nieprzekraczaniu
własnych uprawnień i niedecydowaniu o tym, czego Rada Miasta Zgierza nie uchwaliła. Wynikiem
analiz i dyskusji jest dzisiejszy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/23/11 w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/479/10
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Zgierza pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających z wniosku o przyznanie
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 dla
projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych
przystanków z Łódzka Koleją Aglomeracyjną – etap I”.
Pkt 8 b).
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2038 - projekt uchwały omówiła
Zastępca Prezydenta B. KPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 13)
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Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną. (załącznik
Nr 14)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 8 podstawy prawnej po: „poz. 1020” przed nawiasem, dodać: „Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726”;
- w wierszu 11 podstawy prawnej po: „poz. 1020” przed nawiasem, dodać: „Nr 161, poz. 1078, Nr
226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/24/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011 – 2038.
Pkt 8 c).
zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych - projekt uchwały
omówiła Zastępca Prezydenta B. KPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 15)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w § 1 wykreślić wyrażenie: „Nr 1”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/25/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza
na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 d).
zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych - projekt uchwały
omówiła Zastępca Prezydenta B. KPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 16)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu.
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W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/26/11 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na
rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 e).
zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował, aby w regulamin komisji wpisać pkt dot.
zadań, które powierza się Sekretarzowi Komisji, tj.: w § 4 dodać pkt 9) o brzmieniu: „sekretarz
Komisji wykonuje inne zadania wskazane przez przewodniczącego lub zastępcę, mające związek z
pracami Komisji.”
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie wprowadzenie w. w. pkt.
Głosowano: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Uwagę przyjęto.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w § 1 załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wyraz „powołana” zamienić na wyraz „powoływana”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/27/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminów
komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 8 f).
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r. – projekt
uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/28/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.
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Pkt 8 g).
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały
omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/29/11 w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza
Pkt 8 h).
zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów
oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta
W. Gorzak. Sekretarz wyjaśnił, że wysokość diet musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, tj.
z art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi: „wysokość diet przysługujących
radnemu nie możne przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw”. W mieście Zgierzu, kwota diety radnego nie
może przekroczyć sumy 1987,27 zł. Dlatego, projekt uchwały proponuje obniżenie diet o 5%, w
stosunku do dotychczasowego wskaźnika procentowego.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 17)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05
Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział
w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta
Zgierza.
Pkt 8 i).
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu – projekt
uchwały zgłosiła Komisja Statutowo-Prawną, a przedstawił Przewodniczący Komisji M.
PILARSKI. Wyjaśnił, że uchwała jest związana z pisemną rezygnacją z mandatu radnego Rady
Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
15

W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/31/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
Pkt 8 j).
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Zgierzu ograniczonego ulicami: Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza,
ul. 1-go Maja i ul. Długą – projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Urbanistyki A.
Kropp-Nowacka.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik
nr 18)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w całym tekście projektu uchwały, w miejscu występowania nazwy ulicy „1-go Maja”, wykreślić
„-go”, pozostawiając zapis „1 Maja”,
- w tytule projektu uchwały wyraz: „sporządzenia” zamienić na wyraz: „uchwalenia”,
- w tytule projektu uchwały, po „:” dodać wyraz „ul.”
- w tytule projektu uchwały wykreślić kropkę znajdującą się na końcu,
- w 2 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach „Dz. U.” wykreślić „z 2003 r.”,
- w 11 wierszu podstawy prawnej, po Nr uchwały: „Nr XVII/173/2004” należy dodać wyrażenie:
„Rady Miasta Zgierza”,
- w § 1, ust. 3 po Nr uchwały: „Nr XVII/173/2004” należy zamienić miejscami kolejność wyrażeń:
„z dnia 26 lutego 2004 r.” na „Rady Miasta Zgierza” - prawidłowy zapis to: „Nr XVII/173/2004
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2004 r.”,
- w § 1, ust. 3, pkt 3, wykreślić wyraz: „im.”,
- w § 2, pkt 16, wyraz „przekrycia” zamienić na wyraz „przykrycia”,
- w § 18, pkt 2, wykreślić wyrazy: „1-do”,
- w § 20, ust. 2, po wyrazie: „pkt.” wykreślić kropkę,
- w § 20, ust. 3, wyraz „Miasta” zastąpić wyrazem: „miasta”,
- w nazwie Załącznika Nr 1, wyraz „Uchwały” zamienić wyrazem: „uchwały”,
- tytuł Załącznika Nr 1 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza” zastąpić wyrażeniem: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza”,
- w Załączniku Nr 2, treść § 2 wpisać jako § 2, ust. 1, natomiast treść pkt 1 wpisać jako § 2, ust. 2,
- w § 3, pkt 3 i w § 6, ust. 3 wyrazy: „Energetyczne” zamienić na wyrazy: „energetyczne”,
- w § 6, ust. 1, skreślić wyrazy: „i gminy lub”, a po wyrazie: „miasta” dodać wyraz: „Zgierza”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/32/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami:
ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.
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Pkt 8 k).
nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” - projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wnosi uwag do projektu, wydała opinię pozytywną.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie, projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr V/33/11 w sprawie nadania Tytułu Honorowego
„Zgierski Dawca Krwi”.
Pkt 9.
W okresie między sesjami Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI uczestniczył w następujących
spotkaniach i uroczystościach:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

28 grudnia 2010 r. - brał udział w posiedzeniu Rady Osiedla Nowe Miasto,
28 grudnia 2010 r. - uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Osiedla Piaskowice –
Aniołów,
29 grudnia 2010 r. - brał udział w sesji Rady Powiatu Zgierskiego,
29 grudnia 2010 r. - uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Osiedla Przybyłów,
30 grudnia 2010 r. - uczestniczył w sesji Rady Gminy Zgierz,
31 grudnia 2010 r. - 1 stycznia 2011 r. - brałem udział w Sylwestrze Miejskim,
05 stycznia 2011 r. - brał udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
08 stycznia 2011 r. - uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Osiedla Proboszczewice –
Lućmierz,
09 stycznia 2011 r. - uczestniczył w Jasełkach w Kościele p.w. Jana Chrzciciela,
11 stycznia 2011 r. - brał udział w posiedzeniu Rady Osiedla Krzywie - Chełmy,
12 stycznia 2011 r. - uczestniczył w meczu ligi futsalu (Auto – Mark Boruta Zgierz –
Akademii Pniewy),
13 stycznia 2011 r. - uczestniczył w spotkaniu Noworocznym w Gminie Zgierz,
14 stycznia 2011 r. - uczestniczył w spotkaniu Noworocznym w Pałacu Ślubów w Zgierzu,
15 stycznia 2011 r. - uczestniczył w koncercie kolęd i pastorałek Golec uOrkiestra w
kościele p.w. Świętej Katarzyny,
16 stycznia 2011 r. - brał udział w nagraniu w TV Centrum (cykl „W INNYM ŚWIETLE”),
19 stycznia 2011 r. - uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Kurak,
20 stycznia 2011 r. - brał udział oficjalnym zasiedleniu budynku TBS przy ul. Dubois,
21 stycznia 2011 r. - uczestniczył w spotkaniu noworocznym połączonym z Dniem Babci
zorganizowanym przez Radę Osiedla Nowe Miasto,
22 stycznia 2011 r. - złożył kwiaty na grobach Powstańców Styczniowych,
25 stycznia 2011 r. - uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów.

Przewodniczący RMZ odczytał również pisma które wpłynęły na Jego ręce:
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●
●

●

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi pana Jacka Gmaja na
Prezydenta Miasta Zgierza;
Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
zajęcia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania planowanej
aktualizacji „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla
Województwa Łódzkiego na lata 2009 – 2011";
Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zawiadomienia, iż przedmiotem
badania Kolegium będzie Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych;

W związku z tym pismem, i spotkaniem które się już odbyło, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKi zapytał Prezydenta I. Wieczorek czy na tym spotkaniu był przedstawiciel
miasta i jaka decyzja zapadła?
W imieniu Prezydenta, głos zabrała Skarbnik D. KUBIAK, wyjaśniając, że nikt z władz miasta nie
będzie uczestniczył w spotkaniu, gdyż odbyło się w dniu dzisiejszej sesji budżetowej. Problem
poruszony przez RIO dotyczy mylnie wpisanej kwoty deficytu budżetowego, natomiast o
postanowieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej jeszcze nic nie wiadomo.
●

●

●

●
●
●

●

●
●

Pismo Prezydenta Miasta Zgierza dot. zaproszenia na spotkanie z projektantem Panem
profesorem Jakubem Wujkiem w sprawie omówienia głównych założeń opracowania
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”;
Wniosek Zarządu Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu dot. udrożnienia
wewnątrzosiedlowej komunikacji poprzez wytyczenie,wybudowanie odcinka drogi łączącej
wewnętrzną drogę osiedlową pozbawioną wylotu i połączenia jej z istniejącym wjazdem do
ul. Dubois;
Pismo Rady Osiedla Kurak w Zgierzu dot. poparcia negatywnego stanowiska Rady Miasta
Zgierza w sprawie dokonania planowanej aktualizacji „Planu działania systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego na lata 2009 – 2011";
Pismo od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości RMZ w sprawie informacji o wyborze
Przewodniczącego Klubu w osobie radnego M. Sencerka;
Pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu, J. Dębowskiej;
Pismo z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Zgierzu w sprawie
poinformowania o przejęciu, w dniu 04 listopada 2010 r., rocznego przewodnictwa nad
Porozumieniem Organizacji Gospodarczych;
Zaproszenie od Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” na IX. Ogólnopolski
Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar
Wojewody Lubuskiego;
Pismo od Nadleśnictwa Grotniki w sprawie prośby o informowanie o terminach odbywania
się sesji Rady Miasta Zgierza;
Pismo od panów Gazewskich w sprawie wzięcia pod rozwagę budowy parkingu.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał również informację Prezydenta Miasta
Zgierza o możliwości składania wniosków i przyznania, w roku 2011, tytułów „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza” i „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił również radnych o uczestnictwo, po sesji, w
spotkaniu (w pokoju 109) nt. propozycji „zinformatyzowania” pracy radnych, tj. zakupu laptopów.
Przewodniczący przypomniał również o możliwości złożenia informacji dot. wydania przepustki na
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parkowanie pojazdu na terenie UMZ oraz o składaniu zdjęć do legitymacji radnego. Powiedział
także o możliwości korzystania z hali MOSiR-u, w poniedziałki, w godz. ok. 20.30, w formie
odpłatnej.
Pkt 10.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Prezydenta I. WIECZOREK podkreśliła, iż szczególnie ważna była wizyta w Międzynarodowym
Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, której wynikiem będzie funkcjonujący od
lutego, w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, punkt konsultacyjny poradni
onkologiczno-genetycznej. Od lutego wznowione będą również bezpłatne badania mutacji genu
BRCA1 odpowiedzialnego za raka piersi i jajnika wśród kobiet.
Radny T. KUPIS odnośnie spotkania z dnia 10 stycznia br., z działaczami zgierskich klubów
sportowych, poprosił o informację nt. dotacji.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że Jej zdaniem ważna jest nie tylko ocena jakościowa ale
przede wszystkim ilościowa i wprowadzenie kryterium mierzalności z wykorzystaniem metody
benchmarkingowej przy ocenie działalności zgierskich klubów sportowych. Merytoryczny wydział
UMZ opracowuje narzędzie, na podstawie którego będziemy przyznawać dotacje. Prezydent
dodała, że będzie zwracać szczególną uwagę na dokładną analizę kosztów osobowych w kosztach
ogółem.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
Pkt 11.
Przewodniczący
RMZ
J.
KOMOROWSKI
Wiceprzewodniczącemu RMZ Z. SOBCZAKOWI.

przekazał

prowadzenie

obrad

sesji

Głos zabrał Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ udzielając odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania. Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Z. Sobczaka zostanie udzielona w
statutowym terminie. Odnośnie zapytania radnej E. Krzewiny, wyjaśnił, że sprawa zostanie
przekazana do Komendy Powiatowej Policji z prośba o podjęcie właściwych działań.
W odpowiedzi na interpelacje radnej B. Świątczak, powiedział, że nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest w trakcie przygotowania. W drugiej sprawie
poruszonej przez radną, odpowiedź zostanie udzielona w statutowym terminie, na piśmie. W
sprawie interpelacji radnego Z. Zaparta dot. przystanku na ul. Parzęczewskiej, wyjaśnił, ze wszelkie
projekty przygotowuje Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Dokumenty zostaną przekazane. Na
pozostałe pytanie odpowiedź udzielona będzie w statutowym terminie. Radnemu M. Sencerkowi,
nt. SP Nr 10, Zastępca Prezydenta odpowiedział, że wyłączna inicjatywa należy do organów szkoły.
W sprawie tzw. „fuszerek” na A1 oraz lewoskrętu z ul. Gałczyńskiego w ul. Łęczycką, stanowisko
miasta zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odnośnie
zapytania radnego K. Wężyka nt. ul. Gałczyńskiego, wyjaśnił, że będzie naprawiana w miarę
możliwości i posiadanych środków. Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz odpowiedział również na
zapytania mieszkańców. Panu Hulewiczowi, na zapytanie o bilans otwarcia, podobnie jak w
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przypadku odpowiedzi na interpelacje radnego Z. Sobczaka, będzie to przedmiotem analiz władz
miasta. Natomiast formuła spotkań prezydenta z mieszkańcami będzie wkrótce wypracowana i
realizowana. Nt. jawności i imiennych głosowań, jest wyłącznie kompetencja radnych RMZ. W
odpowiedzi na zapytania pana Ogrodowczyka, remonty budynków na ul. Długiej, G.
LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że są dokonywane sukcesywnie przez gospodarza tychże, czyli przez
MPGM Sp. z o. o. Nt. targowiska, powiedział, że nie jest naszym celem powoływanie kolejnej
spółki nadzorującej jego pracę. Wręcz przeciwnie, będziemy się starać racjonalizować działanie
spółek poprzez ograniczenie płac, w tym płac zarządów i rad nadzorczych. W sprawie remontów ul.
Śniechowskiego i ul. Popiełuszki, będą realizowane na tyle, na ile pozwoli budżet miasta. Zasiłki z
MOPS, wspomniane przez pana Ogrodowczyka, były wypłacane w takiej wysokości, w jakiej
przekazane zostały ze Skarbu Państwa. W odpowiedzi na wniosek mieszkańca M. Janiszewskiego
dot. ul. Żytniej, zgodnie z Jego sugestią, sprawę przekazuje pod obrady KBiF RMZ.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odniosła się do interpelacji Wiceprzewodniczącego Z.
Sobczaka wyjaśniając, w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych, iż na roku 2011 , w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, nie ma żadnego konkursu, w którym gmina mogłaby
wystartować. W temacie SP 12, faktycznie, w dniu 05 stycznia br. wykonawca odstąpił od umowy.
Przekazał nam projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę w grudniu. Na realizację
inwestycji i wykonanie projektów wykonawczych, niestety, zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Inwestycja SP 12 uzyskała dofinansowanie z RPO, pierwotna wartość inwestycji wynosiła ponad 6
mln zł. Wykonawca złożył ofertę na 2,5 mln zł. Wszystkie możliwe i przewidziane w ustawie
prawo zamówień publicznych, środki zostały wykorzystane w celu sprawdzenia kwestii bardzo
niskiej ceny, nie znaleziono żadnej podstawy prawnej by odrzucić ofertę. Wykonawca został więc
wybrany, niestety, jak czas pokazał, nie dysponował odpowiednim potencjałem finansowym. Cała
sprawa jest na tyle skomplikowana, że złożyliśmy doniesienie do prokuratury i Sądu Okręgowego
w Łodzi. Realizacja inwestycji, na dzień dzisiejszy, nie jest zagrożona, otrzymaliśmy bowiem
zgodę na przedłużenie terminu realizacji rzeczowej i finansowej projektu.
Radny T. KUPIS złożył wniosek, aby radni RMZ, raz w miesiącu, byli informowani o przebiegu i
postępie realizacji inwestycji w SP 12.
Radny A. MIĘSOK oraz radny M. PILARSKI zgłosili uwagi, by doprecyzować wniosek.
Radny T. KUPIS dodał, aby informacja była przedkładana na sesji RMZ, jako część sprawozdania
Prezydenta Miasta Zgierza.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zaproponował przełożenie dyskusji nad wnioskiem do
następnego pkt porządku obrad , tj. zapytania i wolne wnioski.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że będzie nadzorować tą inwestycję i zawsze może
udzielić informacji w temacie.
Sekretarz Miasta Zgierza W. GORZAK udzielając odpowiedzi na pytanie radnego M. Hilińskiego
w sprawie kosztów, które ponosi miasto w związku z zatrudnieniem grupy więźniów, wyjaśnił, że z
Zakładem Karnym (grupa 25 więźniów) w Garbalinie została zawarta umowa na roboty publiczne
na rzecz miasta Zgierza. Więźniowie nie pobierają wynagrodzenia za pracę, po stronie miasta leżą
koszty związane z przeszkoleniem BHP (ok. 900 zł), objęciem ubezpieczeniem NW (ok. 260 zł),
zapewnieniem posiłku – zupa z wkładką mięsną (5 zł/osobę), sprzętu do pracy (łopaty, szufle).
Więźniowie, oprócz brania udziału w tzw. „akcji zima”, sprzątają miasto z zalegających śmieci. Do
kosztów należy wliczyć również nadzór nad dwiema grupami (100 zł na grupę), nadzór sprawują
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brygadziści z MPGK. Z informacji wynika, że do końca marca br. Powiatowy Urząd Pracy nie
dysponuje środkami, które można by przeznaczyć na prace interwencyjne lub roboty publiczne,
dlatego miasto zdecydowało się na taką formę współpracy.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, jaką sumą zamknie się koszt utrzymania więźniów w ciągu trzech
miesięcy? Zapytał również, czy prawdą jest, że więźniowie otrzymują papierosy?
Sekretarz W. GORZAK wyjaśnił, że trudno jednoznacznie określić koszty, bowiem, do niektórych
prac niezbędny jest sprzęt wypożyczany przez spółkę (np. wywiezienie śmieci – 1 tona kosztuje ok.
360 zł). Prawdą jest, że więźniowie otrzymują papierosy. Jest to forma gratyfikacji i motywacji do
efektywnej pracy. Jak wiadomo, papierosy stanowią, swego rodzaju, walutę w środowisku
więziennym.
Radny M. HILIŃSKI nawiązał do posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich RMZ, na którym
jedna z mieszkanek Zgierza, zapytała, czy więźniowie mogą zostać skierowani do prac
porządkowych na terenie Rad Osiedli?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że właśnie w dniu dzisiejszym grupa osadzonych
została skierowana do pracy w jednostkach pomocniczych. Dodał, by przewodniczący rad zgłaszali
takie zapotrzebowanie.
Pkt 12.
Radny T. KUPIS powtórzył wniosek, aby radni RMZ, raz w miesiącu, byli informowani o
przebiegu i postępie realizacji inwestycji w SP 12. Dodał, aby informacja była przedkładana na sesji
RMZ, jako część sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza.
Radny M. PILARSKI zauważył, że nie należy i nie wypada sugerować Prezydentowi, co ma się
znajdować w sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powtórzyła, że nie widzi żadnego problemu, by na każdej sesji
RMZ, przekazywać informacje na ten temat.
Prowadzenie obrad sesji przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zauważył, że zadawał inne pytanie, niż to, na które
odpowiedział Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz. Mieszkaniec pytał, czy jest w planach likwidacja
targowiska przy ul. Targowej, czy nie warto by było powołać spółkę kupców, którzy mogliby
współfinansować tą inwestycję. Pan Ogrodowczyk wnioskował, by wolne działki na terenie maista
Zgierza przekazać TBS-owi pod zabudowę wielorodzinną.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła problem braku przejść przez tory kolejowe.
Mieszkanka J. RABENDA poruszyła problem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w okolicy Jej
miejsca zamieszkania.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zaprosił mieszkankę na swój dyżur, by podjąć próbę
rozstrzygnięcia tego problemu. W odpowiedzi na pytanie mieszkańca Ogrodowczyka, powiedział,
że każdy może powołać spółkę prawa handlowego.

21

Pkt 13.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął V
sesję Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
Anna Kowalska

Protokół sporządziła
Katarzyna Kołodziejska
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