
Protokół Nr VII/11
VII sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 marca 2011 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO. 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz. 16.40.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 23
Radni nieobecni -  0

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 rok. 
3. Uwagi do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
6. Zapytania mieszkańców. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
 b) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
 c) zmieniający uchwałę Nr VI/42/90 Rady Miejskiej w Zgierzu z dnia 12 listopada 1990 

roku w sprawie przystąpienia miasta Zgierza do Związku Miast Polskich,
 d) przyjęcia  „Planu ochrony przed szkodliwością  azbestu  i  programu usuwania  azbestu

i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza”,
 e) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania,
 f) zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011,
 g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
 h) zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w zakresie  zadań 

własnych i zleconych,
 i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
 j) zmiany  uchwały  Nr  LVI/510/10  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  12  listopada  2010  r.,

w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  na  rok  2011
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w art.  3  ust.  3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  im.  bł.  o.  Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2010. 

9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
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Pkt 1

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył VII sesję Rady Miasta Zgierza.  
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie 
przywitał radnych, Zastępców Prezydenta B. Kapustę oraz G. Leśniewicza, naczelników i innych 
pracowników Urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich 
przybyłych na sesję. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o uczczenie chwilą ciszy, pamięci o zmarłym 
Marianie Pieruniu, odznaczonym tytułem honorowym „Zasłużony dla Miasta Zgierza”, wieloletnim 
samorządowcu i społeczniku.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował  zmianę  porządku  obrad:  zamianę 
miejscami punktów 2 i  3.

W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Pkt 2

Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz zgłosił  uwagę do porządku obrad. Zaproponował wycofanie
z porządku obrad,  pkt  7  ppkt  d),  projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia  „Planu ochrony przed 
szkodliwością azbestu i programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta 
Zgierza”,  w związku z brakiem pozytywnej  opinii  Zarządu Powiatu Zgierskiego.  W to miejsce 
zaproponował  wprowadzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez 
Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 
Henryka Dąbrowskiego 18.

W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Pkt 3

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odczytał  listę  osiągnięć  sportowych  zawodniczek 
wyróżnionych nagrodami sportowymi Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 2). Przewodniczący RMZ 
wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza I. Wieczorek oraz Zastępcami Prezydenta B. Kapustą oraz 
G.  Leśniewiczem  pogratulowali  i  wręczyli  nagrody  Justynie  Mospinek  (UKS  "Piątka")  oraz 
Roksanie Zasinie (Zgierskie Towarzystwo Atletyczne). 

Pkt 4

W związku  z  brakiem uwag  dot  protokołu  Nr  VI/11,  z  VI  sesji  Rady  Miasta  Zgierza,  z  dnia
24 lutego 2011 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał jego przyjęcie pod głosowanie:

                         Protokół Nr VI/11  -  głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Pkt 5

Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy prawdziwa jest pogłoska o tym, że zostanie zlikwidowana 
linia  tramwajowa  nr  46?  Poruszyła  także  temat  sprzątania  przystanków  autobusowych
i tramwajowych na terenie miasta. Zapytała, czy zostały podjęte kroki w sprawie uregulowania tej 
kwestii?
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Radna  E.  KRZEWINA  zgłosiła  dwie  interpelacje:  w  sprawie  wykonania  oświetlenia  ulicy 
Konwaliowej (załącznik nr 3) oraz w sprawie utwardzenia ulicy Romantycznej (załącznik nr 4).

Radna B. ŚWIĄTCZAK odnosiła się do złożonej 28 października 2010 r. interpelacji w sprawie 
sygnalizacji świetlnej dot. lewoskrętu u zbiegu ulic Gałczyńskiego – Łęczycka. Do chwili obecnej 
radna nie otrzymała odpowiedzi, ani z UMZ, ani z GDDKiA. Radna ponowiła więc swoje zapytanie 
w tej  sprawie.  Wyjaśniła,  że  brak  tego lewoskrętu  jest  bardzo uciążliwy dla  poruszających  się 
samochodem mieszkańców Zgierza.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK złożył dwie interpelacje: w sprawie przygotowania przez 
odpowiednie  Wydziały  UMZ kompleksowego  planu  zagospodarowania  i  rozwoju  obiektów 
sportowo-rekreacyjnych  na  Malince  wraz  przyległymi  terenami,  na  okres  najbliższych  20  lat 
(załącznik nr 5) oraz w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przygotowanie ofert terenów 
inwestycyjnych (załącznik nr 6).

Wiceprzewodniczący RMZ S.  PELIKAN na prośbę  mieszkańców ulic  Zegrzanki,  Nadrzecznej, 
Stępowizna, Przedwiośnie, wnioskuje o założenie dwóch tablic informacyjnych.

Radny Z. ZAPART odniósł się do złożonej w dniu 10 marca br. interpelacji w sprawie cen ciepła
w Centrum Obywatelskim.  Poprosił  o informację w tej  sprawie,  ponieważ nie otrzymał  jeszcze 
odpowiedzi  na  swoje  zapytanie.  W  sprawie  interpelacji  dot.  przebudowy  ulic  Parzęczewskiej
i  Targowej,  radny nie  zgadza się z otrzymaną  od Starosty Zgierskiego odpowiedzią.  Proponuje 
przyjrzenie się temu tematowi,  zastanowienie się nad pozostawieniem przystanku autobusowego
w kierunku centrum, zlokalizowanego przy SEM-ie.

Radna  E.  STEGLIŃSKA-MACIAK  złożyła  interpelację  w  sprawie  prośby  o  podanie  terminu 
ukończenia prac remontowych na „odnodze” ul. Tuwima (załącznik nr 7).

Radny M. HILIŃSKI złożył trzy interpelacje: w sprawie tworzenia i funkcjonowania przedszkoli 
prywatnych (załącznik nr 8), w sprawie firmy BIO EKO TECH (załącznik nr 9) oraz na prośbę 
mieszkańców  -  w  sprawie  polityki  kadrowej  Prezydenta  I.  Wieczorek  i  planów  związanych
z wydziałami w UMZ (załącznik nr 10). Radny zadał również dwa zapytania: dot. odpłatności za 
publikację artykułów w ITZ (załącznik nr 11) oraz dot. odszkodowań na rzecz kierowców, których 
samochody uległy uszkodzeniu, w związku ze złym stanem nawierzchni dróg administrowanych 
przez miasto Zgierz (załącznik nr 12).

Radny S. SKUPIŃSKI w nawiązaniu do ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ, zapytał, 
czy  osoby  które  jednocześnie  świadczą  pracę  i  pobierają  emeryturę,  nadal  są  pracownikami 
jednostek  podlegających  Prezydentowi  Miasta  Zgierza?  Radny  poruszył  także  problem 
nielegalnego  handlu  kwiatami  przed  Polo  Marketem  (08  marca  br.),  na  który  uwagę  zwrócili 
właściciele znajdującej się w pobliżu kwiaciarni. Radny skierował zapytanie, ile razy Straż Miejska 
interweniowała  w  tym  miejscu,  w  tym  dniu,  z  jakim  efektem  -  ile  mandatów  wystawiła,  ile 
pouczeń?

Radny  K.  WĘŻYK  skierował  dwa  pytania,  czy  z  bieżącego  utrzymania  dróg  zostanie 
wyremontowana  ul.  Żytnia,  prosi  także  o  uporządkowanie  terenu  za  Wojewódzkim  Szpitalem 
Specjalistycznym w Zgierzu (załącznik nr 13).

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  złożyła  interpelację  w  sprawie  załatania  dziury  przy 
wjeździe na Osiedle Stary Kurak, na wprost Przedszkola Nr 8 (załącznik nr 14).
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Radny S. SKUPIŃSKI poprosił o nawiezienie tłuczniem ulicy Przyrodniczej.

Radny A. MIĘSOK zwrócił uwagę, iż od początku lutego (od kiedy podziękowano za pracę pani
D.  Grycie,  która  wg  opinii  wielu  radnych,  była  jednym  z  najlepszych  naczelników  Wydziału 
Oświaty) tak ważny w strukturach urzędu wydział, pozostaje bez naczelnika. Być może decyzja o 
zwolnieniu pani Gryty była nieprzemyślana. Radny zapytał, jak długo będzie utrzymywał się taki 
stan, trzeba bowiem pamiętać, że wydział ten rozporządza znaczną częścią budżetu miasta?

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zwrócił  się z wnioskiem do 
Przewodniczącego  RMZ,  by  umożliwić  mieszkańcom  zadawanie  pytań  radnym  drogą 
elektroniczną. Poruszył także temat „otwartości” Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego na różne, 
również kontrowersyjne poglądy i tematy.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że w razie potrzeby, w Biurze Rady, dostępne 
są numery telefonów do wszystkich radnych.

Radny M. PILARSKI zwrócił uwagę, w odpowiedzi na wniosek p. Urbanowskiego, iż na stronie 
internetowej Prawa i Sprawiedliwości, znajdują się adresy mailowe radnych RMZ należących do 
Klubu PiS.

Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy aktualne są wypowiedzenia umów, dla handlujących u zbiegu 
ul. Parzęczewskiej – Gałczyńskiego. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy, radny poprosił 
o przedłużenie tych umów.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  poruszyła  temat  Kancelarii  Prawnej  zatrudnionej  na  potrzeby  UMZ,
w zamian za Wydział Radców Prawnych. Radna zapytała, czy dobrze rozumie, iż w chwili obecnej 
uposażenie  otrzymują  jedni  i  drudzy.  Zapytała  także,  czy  nie  należało  wstrzymać  się
z  zatrudnieniem Kancelarii  Prawnej  do  chwili,  w której  skończy się  okres  wypowiedzenia,  na 
którym przebywają Radcy Prawni. Jaka jest zasadność i czy miasto na to stać? – dodała.

Pkt 6

Przedstawiciele mieszkańców bloku przy ul. Narutowicza 2, w podziękowaniu za okazane serce
i  pomoc  w  dostarczeniu  ciepła  do  mieszkań,  wręczyli  kwiaty  Prezydent  Miasta  Zgierza
I. Wieczorek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI w imieniu mieszkańców złożył 
kilka zapytań (załącznik nr 15).

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy odbyło się spotkanie w sprawie przeprowadzenia linii 
„kolei  dużych  prędkości”  przez nasze miasto  i  czy uczestniczył  w nim przedstawiciel  Zgierza. 
Powiedziała  także,  że  mieszkańcy  nie  mają  wiedzy  na  tematy  dotyczące  problemów  miasta. 
Zapytała  również,  czy  Prezydent  poprze  propozycję,  aby  MDK  został  przeniesiony,  nie  na
ul.  Dąbrowskiego  ale  do  budynku  po  dawnym  internacie  „włókiennika”  na  Osiedlu  Kurak. 
Mieszkanka dodała, że SP Nr 5 nadal nie prowadzi świetlicy dla dzieci z klas 4-6.

Radny  J.  SOKÓŁ w kwestii  formalnej  przypomniał,  że  pracowników UMZ obowiązuje  droga 
służbowa, i dlatego nie rozumie dlaczego pani Niechciał zabiera głos na sesji w tym pkt porządku 
obrad. 
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Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  iż  przed udzieleniem głosu pani Niechciał,  
upewnił się, że w tym momencie nie jest w trakcie świadczenia pracy w UMZ.

Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał, czy prawdą jest, że Wydział Geodezji przechodzi „pod 
skrzydła”  Starostwa  Powiatowego.  Poruszył  problem  awaryjnego  zasilania  UMZ  w  energię
i zaopatrzenia w wodę.  Zapytał, ile kosztuje MUK ubezpieczenie szyb przystankowych na terenie 
miasta,  i  ile  sztuk  w  ciągu  roku  się  wymienia?  Pan  Ogrodowczyk  zaproponował  rozpisanie 
konkursu na projekt zagospodarowania przestrzeni w Parku Miejskim i jego okolicy.

Mieszkaniec  K.  HULEWICZ  zapytał  Prezydenta  Miasta  Zgierza  o  to,  czy  przygotuje  bilans 
otwarcia kadencji. Poruszył także temat obiecanych cyklicznych spotkań z mieszkańcami Zgierza.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  przerwę  w  obradach  w  celu  zaopiniowania 
projektów uchwał przez Komisję Statutowo – Prawną RMZ.

Po przerwie.

Pkt 7

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7 a

nadania  tytułu  honorowego  „Zasłużony  dla  Miasta  Zgierza”  –  projekt  uchwały  w  imieniu 
Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył,  że zgodnie z regulaminem, w danym roku 
można nadać maksymalnie trzy tytuły.

Radny M. Sencerek, w imieniu Klubu PiS, zgłosił wniosek o nadanie, w bieżącym roku, dwóch 
tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Radny A. MIĘSOK zaproponował wykorzystanie możliwości statutowych - zgłosił kontr wniosek
o nadanie w bieżącym roku trzech tytułów honorowych.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  propozycję  M.  Sencerka
o nadanie dwóch tytułów. W głosowaniu: za - 14, przeciw - 9, wstrzym. - 0, propozycję przyjęto.
W związku z tym bezprzedmiotowe było głosowanie nad propozycją radnego A. Mięsoka.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przedstawił  sylwetki  kandydatów  zgłoszonych  do 
nadania tytułu (załącznik nr 16). Złożonych zostało 6 wniosków o nadanie wyróżnienia dla: Idziego 
Antczaka – wniosek złożony przez Radę Osiedla Rudunki w Zgierzu;  Antoniego Lisieckiego – 
wniosek  złożony  przez  Klub  Emerytów  i  Rencistów  „Złoty  Liść”  przy  Zgierskiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej; Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu – wniosek złożony przez 
Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza; Związku Inwalidów Wojennych RP 
Oddział  w Zgierzu  – wniosek złożony przez  Związek  Żołnierzy  Wojska  Polskiego w Zgierzu, 
Oktawiana Dynowskiego – wniosek złożony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Aleksandry 
Kapczyńskiej – wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.
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Wnioski zostały sprawdzone pod względem formalno - prawnym – stwierdzono ich kompletność. 
Jednak jeden z nich, został złożony przez podmiot nieuprawniony (Klub Emerytów i Rencistów 
„Złoty Liść” przy Zgierskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej), dlatego tylko 5 pozostałych może być 
przedmiotem dalszej procedury.

Komisja Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza wyraziła  pozytywną opinię w stosunku do 
wszystkich przedstawionych wniosków.

Prezydent Miasta Zgierza wyraziła opinię pozytywną nt. zgłoszonych kandydatur.

W związku z tym, że jest pięć kandydatur, a tylko dwa tytuły do nadania, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI zarządził głosowanie poprzez oddawanie karteczek, oznakowanych pieczęcią 
Rady Miasta  Zgierza,  na wybranych  kandydatów, których  nazwiska/nazwy kolejno odczytywał. 
Każdy z radnych otrzymał dwie karteczki i mógł oddać dwa głosy.

Głosowano:

Idzi Antczak - 7 głosów,
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - 22 głosy,
Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zgierzu - 0 głosów,
Oktawian Dynowski - 14 głosów
Aleksandra Kapczyńska – 1 głos.

§ 1  projektu  uchwały  zostaje  uzupełniony  o  pkt  1  w  brzmieniu:  „Stowarzyszenie  Hospicjum
im. Jana Pawła II w Zgierzu” oraz pkt 2 w brzmieniu: „Oktawian Dynowski”.

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr VII/49/11  w  sprawie  nadania  tytułu  honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Pkt 7 b

skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  Z.  ZAPART  wyjaśnił,  że  Komisja  analizowała 
dokumenty  i  wyjaśnienia  złożone  przez  Wydział  Mieszkalnictwa  UMZ,  z  których  wynika,
że  wielokrotnie  składane  przez  skarżącą  wnioski  o  przyznanie  lokalu  socjalnego,  nie  zostały 
rozpatrzone  pozytywnie,  ze  względu  na  braki  formalne.  Komisja  Rewizyjna  RMZ stwierdziła,
że skargę należy uznać za bezprzedmiotową, bezzasadną.

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
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Rada Miasta Zgierza podjęła  uchwałę  Nr VII/50/11 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta 
Zgierza.

Pkt 7 c

zmieniający uchwałę Nr VI/42/90 Rady Miejskiej w Zgierzu z dnia 12 listopada 1990 roku
w  sprawie  przystąpienia  miasta  Zgierza  do  Związku  Miast  Polskich  –  projekt  uchwały
w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zapytał,  dlaczego  przed 
nazwiskiem Prezydenta Miasta Zgierza, występuje skrót naukowy „dr”? Przewodniczący dodał, że 
nie kwestionuje tego tytułu,  ale jeżeli  już on występuje,  to należałoby dodać, że Prezydent  jest
dr nauk ekonomicznych.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił,  że w projekcie występuje skrót „dr” ponieważ 
Prezydent  Wieczorek  posługuje  się  tym  tytułem.  Dodał,  że  Jego  zdaniem,  nie  ma  przeszkód 
formalnych, aby ten zapis pozostał.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  poparła  zdanie  przewodniczącego  Łaszczewskiego,  dodając,
iż mieszkańcy Zgierza kojarzą Prezydenta I.  Wieczorek z doktorem nauk medycznych,  czyli  po 
prostu z lekarzem. Dodała jednak, że powinno się zakończyć tą dyskusję w tej chwili, ponieważ na 
sali obrad nie ma Pani Prezydent.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI wyraził opinię, iż Jego zdaniem 
nie powinno się używać tytułów naukowych, pełniąc funkcje polityczne i społeczne.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  dyskusja  w  tym  temacie,  powinna 
odbywać się w innym pkt porządku obrad. Dodał, iż radni będą procedować nad projektem uchwały 
w którym widnieje zapis „Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek”.

W  związku  z  brakiem  dalszych  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 VII/51/11  zmieniającą  uchwałę  Nr VI/42/90  Rady 
Miejskiej w Zgierzu z dnia 12 listopada 1990 roku w sprawie przystąpienia miasta Zgierza do 
Związku Miast Polskich.

Pkt 7 d

wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa własności  zabudowanej 
działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 18 –  projekt uchwały
w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  wydała  opinię  pozytywną  (załącznik
nr 17).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu.
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Radny Z. ZAPART zapytał,  czy w poprzedniej kadencji były podpisane stosowne porozumienia
z Powiatem Zgierskim na ten temat?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  wyjaśnił,  że  ze  strony  władz  miasta  można  mówić
o kontynuacji  działań poprzedniego Prezydenta Miasta Zgierza.  Zmiana stanowiska nastąpiła po 
stronie Starosty.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA dodała, że nieruchomości zostały przekazane na rzecz skarbu 
państwa. Starosta K. Kozanecki powinien wywiązać się z postanowień poprzedniego Starosty.

Radny  J.  SOKÓŁ dodał,  że  rozmowy  prowadzone  w  trakcie  poprzedniej  kadencji  samorządu, 
prowadziły do przejęcia tej nieruchomości - taka była deklaracja Starosty Zgierskiego J. Sochy oraz 
Zarządu Powiatu Zgierskiego.

W  związku  z  brakiem  dalszych  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 VII/52/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 
przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu 
przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 18.

Pkt 7 e

udzielenia  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego
w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania - projekt uchwały 
w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).
Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  wydała  opinię  pozytywną  (załącznik
nr 20).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 9 wierszu podstawy prawnej wykreślenie wyrażenia: „z 2005 r.”,
- w § 4, na końcu zdania wykreślić kropkę i dodać: „(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
Nr 113, poz. 901).”

Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto 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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę  Nr VII/53/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat
 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
oraz określenia warunków jej stosowania.
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Pkt 7 f

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 -  projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta 
Zgierza, przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21).
Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  wydała  opinię  pozytywną  (załącznik
nr 22).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła 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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VII/54/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza 
na rok 2011.

Pkt 7 g

zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2011-2038  -  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- wykreślenie  w załączniku Nr 1, znajdującego się pod tabelami  zapisu: „Kontrola poprawności 
zmiany kwoty długu OK. OK...” 

Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła,  że nie można wykreślić tego zapisu, ponieważ jest  on 
drukowany automatycznie z programu przekazanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radny J. SOKÓŁ wyraził opinię, iż planowanie wydatków na okres do 2038 roku, to niemożliwe 
wręcz do wykonania zadanie. 

Skrbnik Miasta D. Kubiak dodała, że przedstawiony okres, związany jest z tym, na jak długi czas 
gmina  udzieliła  poręczeń i  gwarancji.  W tym przypadku chodzi  o  poręczenie  dla  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego udzielone do 2038 r.

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VII/55/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2011-2038.

Pkt 7 h

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
i zleconych - projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawiła Skarbnik Miasta 
D. KUBIAK.
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Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w § 6, w związku z tym, że zmiana w zakresie zadań zleconych jest tylko jedna, wykreślić liczbę 
„1)” pozostawiając treść punktu  pierwszego jako dalszą część treści paragrafu szóstego,
- w załączniku Nr 5, w tabeli drugiej „po zmianach”, w pkt 4, słowo: „sparcia” zastąpić słowem: 
„wsparcia”.

Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.

Radna B. PALMOWSKA zapytała kiedy jest otwarcie ofert w związku z salą gimnastyczną przy
SP Nr 12.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych L. DĄBSKI wyjaśnił, że termin otwarcia ofert nastąpi 
04 kwietnia. 

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  VII/56/11  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian  w 
budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych.

Pkt 7 i

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2038 - projekt uchwały
w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- wykreślenie  w załączniku Nr 1, znajdującego się pod tabelami  zapisu: „Kontrola poprawności 
zmiany kwoty długu OK. OK...” ,
- w części – objaśnienia dot. parametrów budżetowych i prognozy długu... - usunąć cudzysłów przy 
wyrażeniach: w pkt 1: „dochody budżetu”, w pkt 2: „wydatki budżetu” i w ppkt c) - przy podanych 
kwotach, w pkt 3: „wynik budżetu”, w pkt 4:  „przychody i rozchody budżetu”, w pkt 5: „prognoza 
kwoty długu”,
- w części  –  objaśnienia  do  załącznika  nr  2  –  usunąć  cudzysłów  przy  wyrażeniach:  „Wydatki 
poniesione w latach poprzednich” oraz „Limity wydatków w poszczególnych latach 2011, 2012”.

Uwagi  Komisji  Stautowo-Prawnej  RMZ,  oprócz  pierwszej  uwagi  Komisji,  przyjęto  w  formie 
autopoprawki.

Radny  J.  SOKÓŁ  zaproponował,  aby  w  przyszłości,  nie  kopiować  radnym  części  projektu 
zawierającego tabele,  wystarczy  treść główna.  Projekty uchwał  są  dostępne w BIP-ie  – szkoda 
papieru na wielokrotne powielanie. 

Radna B. ŚWIĄTCZAK zwróciła uwagę, iż projekty powinny być tak przygotowane, aby Komisja 
Statutowo-Prawna nie wnosiła żadnych uwag.
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W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VII/57/11 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2038.

Pkt 7 j

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/510/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 listopada 2010 r.
w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  na  rok  2011
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  -  projekt 
uchwały,  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  przedstawił  Zastępca  Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- by § 1 otrzymał brzmienie: „W załączniku do uchwały Nr LVI/510/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 
12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się następujące 
zmiany:”,
- § 1, ppk 1 otrzymał brzmienie: „W dziale IV § 5 w pkt 4 dodaje się ppkt 1) o brzmieniu: „Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa”,
-zmienić numerację pozostałych punktów paragrafu  pierwszego,  na kolejne: 2, 3, 4, 5.

Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.

Radna J. ZIELIŃSKA, w imieniu Rady Organizacji Pozarządowych,  powiedziała,  że jest całym 
sercem za wprowadzaną zmianą.

W  związku  z  brakiem  dalszych  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 VII/58/11 w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr 
LVI/510/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  na  rok  2011  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pkt 8.

Prezentację  multimedialną  nt.  analizy  przyznanych  świadczeń,  omówiła  Dyrektor  Miejskiego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zgierzu  E.  Lesiak  oraz  Koordynator  ds.  Informatyzacji
M. Melaniuk. Sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Koordynator  M.  MELANIUK  powiedział,  że  prezentacja  zawiera  informacje  ilościowe, 
wartościowe i jakościowe związane z analizą przyznanych świadczeń w 2010 roku. Podzielone one
zostały  na  działy:  pomoc  społeczna,  świadczenia  rodzinne,  fundusz  alimentacyjny,  dodatki 
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mieszkaniowe  i  projekt  EFS.  MOPS  realizuje  zadania  zlecone  (m.  in.  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  pomoc  przyznawana  poszkodowanym
w wyniku powodzi) i zadania własne gminy (m. in. zasiłki stałe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze
i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  sprawianie  pogrzebu,  zasiłki  okresowe,  Domy  Pomocy 
Społecznej, pomoc w naturze, praca socjalna) z zakresu pomocy społecznej. Zadania Gminy Miasto 
Zgierz realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to m. in. ustalenie prawa i wypłata 
dodatków  mieszkaniowych,  ustalenie  prawa  i  wypłata  świadczeń  rodzinnych,  ustalenie  prawa
i  wypłata  świadczeń  z  Funduszu  Alimentacyjnego,  a  także  postępowanie  wobec  dłużników 
alimentacyjnych.

Dyrektor MOPS E. LESIAK omówiła zrealizowany przez MOPS trzeci etap projektu systemowego 
"Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
EFS w ramach Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Celem ogólnym tego etapu projektu był wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej 80 klientów MOPS zagrożonych marginalizacją. Projekt był 
skierowany  do  mieszkańców  miasta  Zgierza  korzystających  z  pomocy  społecznej,  będących
w  wieku  aktywności  zawodowej.  Całkowity  koszt  realizacji  projektu  wynosił  602  545,  34  zł
z czego 89,5% stanowiła dotacja rozwojowa, natomiast 10,5 % stanowił wkład własny, z którego 
dla  uczestników  projektu  były  przyznawane  zasiłki.  Dodała,  że  Ośrodek  nadzoruje  również 
realizację  tzw.  prac  społecznie  użytecznych.  Kolejnym  ważnym  zadaniem  MOPS-u  jest 
prowadzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej, dzięki któremu w latach 2009 – 2010, pracę podjęło 
49 osób, a 5 - naukę. Podsumowując, główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej to przede 
wszystkim bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność. Występujące zjawiska 
to  zagrożenie  wykluczeniem  społecznym  i  dziedziczenie  biedy.  1/3  rodzin  korzysta
z pomocy społecznej przez okres co najmniej 5 lat,  a 1/6 rodzin nie ma żadnych innych źródeł 
utrzymania.  Wzrasta  również  liczba  osób  samotnych  korzystających  z  pomocy.  Rosną  koszty 
utrzymania  podopiecznych  w  Domach  Pomocy  Społecznej  związane  ze  standaryzacją.  Ogólna 
liczba bezrobotnych mieszkańców Zgierza w roku 2010 to 3855 osób. Najważniejsze zadania na 
najbliższy okres to powołanie Centrum Wolontariatu, które będzie działało przede wszystkim dla 
osób  starszych,  utworzenie  zespołów  interdyscyplinarnych  realizujących  Gminny  Program 
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  narkomani, 
współdziałanie  z  oddziałem  lecznictwa  odwykowego,  dalsza  aktywizacja  społeczno  zawodowa 
klientów  MOPS,  utworzenie  Klubu  Integracji  Społecznej,  inicjowanie  i  wspieranie  lokalnych 
inicjatyw, współpraca z jednostkami pomocniczymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi 
w obszarze pomocy społecznej.

Radny M. GAJDA zapytał jakie są prognozy na przyszłość np. w kwestii bezrobocia?

Dyrektor E. LESIAK powiedziała,  że MOPS stara się minimalizować skutki biedy i bezrobocia 
realizując konkretne, wspomniane wcześniej, zadania.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zwrócił uwagę, iż w ostatnich latach, coraz więcej jest 
bezrobotnych,  wśród  młodych  ludzi  z  wyższym  wykształceniem.  Zauważył,  że  młodzież 
bezmyślnie wybiera kierunki studiów, nie myśli przyszłościowo, nie zastanawia się, który zawód 
jest w danym momencie pożądany na rynku pracy. Trzeba to zmienić. Radny dodał, że tutaj widzi 
rolę dla Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Radna E. KRZEWINA w związku z tym, że dochód pow. 351 zł uniemożliwia starania się o pomoc 
społeczną, zapytała, jak ta sytuacja wygląda w stosunku do kwoty utrzymania podopiecznych domu 
pomocy społecznej? Dodała, że koszty są bardzo wysokie i poddaje pod rozwagę możliwość ich 
obniżenia.
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Dyrektor  MOPS  E.  LESIAK  wyjaśniła,  że  to  Dyrektor  DPS  wnioskuje  o  wysokość  stawki
za  utrzymanie  jednego  podopiecznego,  a  zatwierdza  je  Zarząd  Starostwa.  Ustawa  o  pomocy 
społecznej obliguje do tego, aby osoby, które nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku, umieszczać w domach pomocy znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania.

Radny Z. ZAPART wskazał na olbrzymią pracę MOPS-u i równie olbrzymie kwoty przeznaczane 
na opiekę społeczną. Zwrócił uwagę na wysokość środków, które samorząd musi dopłacić do zadań 
w zakresie opieki społecznej postawionych przez państwo.

Radny T. KUPIS zapytał o kierunki umożliwiające poprawienie trudnej sytuacji bezrobotnych osób, 
pozostających w tym stanie bardzo długo? Poruszył  również sprawę pomiaru efektywności tych 
działań.

Dyrektor MOPS E. Lesiak mówi, że MOPS stara się aktywizować bezrobotnych ludzi do podjęcia 
pracy i działania, w celu polepszenia ich trudnej sytuacji życiowej. Realizowane są projekty, takie 
jak  "Jestem potrzebny,  chcę  być  potrzebny"  czy  prowadzenie  Punktu  Aktywizacji  Zawodowej, 
których  zadaniem  jest  właśnie  ten  cel.  Problem jest  bardzo  złożony  i  wymaga  długotrwałego
i  wieloaspektowego  działania  systemowego,  wsparcia  psychologicznego,  prawnego,  a  także 
motywacji  ekonomicznej.  Dyrektor  wyjaśniła  także,  że celem projektu nie  jest  określona liczba 
osób które mają  podjąć pracę,  a  ilość osób przeszkolonych,  takich którym udzielono wsparcia, 
zmobilizowano do konkretnego działania. Dodała, że na dwa lata realizacji projektu, na 180 osób 
uczestniczących w jego realizacji, 49 podjęło pracę zawodową.

Radny J. SOKÓŁ zauważył, że niezwykle ważne jest zdiagnozowanie mapy pomocy społecznej na 
terenie miasta Zgierza i wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami pomagającymi. Radny 
zaapelował także do Starostwa Powiatowego, aby w trakcie roku budżetowego, nie zmieniać stawek 
za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, ponieważ trudno w tej sytuacji racjonalnie zaplanować 
wydatki.

Radny Z. ZAPART odnośnie dodatków mieszkaniowych,  powiedział,  że jest  to forma pomocy, 
która z jednej strony uszczupla budżet miasta, a z drugiej, do niego wraca. Zadłużenie czynszowe 
mieszkańców naszego miasta jest bardzo duże, ale gdyby nie owe dodatki mieszkaniowe, pewnie 
byłoby kilkakrotnie większe.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J Komorowski poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. Głosowano: za - 17,przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 9

Informację  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  w  mieście  Zgierzu  omówił  Komendant  Powiatowy 
Państwowej  Straży Pożarnej  K.  ZIELIŃSKI.  Komendant  przedstawił  prezentację  multimedialną
nt.  struktury  Straży  Pożarnej  i  stanu  dróg  pożarowych  w  mieście.  Materiał  pisemny  stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  odnośnie  zatarasowanych  przez  samochody,  słupki  i  drzewa  dróg 
pożarowych, powiedziała o konieczności interweniowania w tej sprawie. Nie ma dostępu dojazdu 
wszelkich  służb  do  budynków  wielorodzinnych,  co  stwarza  poważne  zagrożenie  dla  życia 
mieszkańców Zgierza. Radna dodała, że problem ten wynika głównie z braku miejsc parkingowych, 
zaproponowała utworzenie takiego terenu za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu.
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Radny  T.  KUPIS  zapytał,  czy  mieszkańcy  mogą  czuć  się  bezpieczni  pod  względem  stanu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków na terenie miasta?

Komendant  K.  ZIELIŃSKI  wyjaśnił,  iż  wiele  jest  jeszcze  do  zrobienia  w  tej  kwestii.  Straż 
cyklicznie przeprowadza kontrole w budynkach. Problem główny to brak sprzętu ppoż. Komendant 
dodał, że nie jest możliwe dotarcie do wszystkich nieruchomości, ponieważ kontrole prowadzone są 
w całym powiecie. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zapytał,  czy  lepiej  jest
z bezpieczeństwem w mieście?

Komendant K. ZIELIŃSKI wyjaśnił, że sytuacja nie jest doskonała. Przybywa zagrożeń, a etatów
w straży ubywa.

Radny Z. SKUPIŃSKI zapytał,  czy OSP na Proboszczewicach ulegnie likwidacji,  budynek jest
w okropnym stanie?

Komendant  K.  ZIELIŃSKI  powiedział,  iż  biorąc  pod  uwagę  standardy  przynależności
do  Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, jednostka ta nie spełnia wszystkich wymogów 
do  prowadzenia  działań  gaśniczych.  Nie  jest  jednak  przewidziana  do  likwidacji.  Komendant 
poprosił o wsparcie finansowe dla OSP i PSP.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zapytała,  czy  w  naszym  powiecie  zostanie  uruchomione  Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego?

Komendant K. ZIELIŃSKI wyjaśnił,  że CPR o zasięgu – powiat zgierski, brzeziński i łódzko - 
wschodni  powstanie,  najprawdopodobniej  w Zgierzu,  w  budynku  PSP.  Centrum jest  w trakcie 
budowy i uzależniony jest głównie od wpływu środków z budżetu państwa. 

W  związki  z  brakiem  dalszych  pytań  do  Komendanta  PSP,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI o głos poprosił Komendanta Powiatowej Policji P. Nejmana.

Komendant  Powiatowy  Policji  P.  NEJMAN  omówił  materiał  pisemny  w  sprawie  stanu 
bezpieczeństwa  w  mieście  Zgierzu  –  załącznik  nr  28  do  protokołu.  Komendant  zaapelował
o rozważenie możliwości kontynuowania programu monitoringu w mieście. Zwrócił także uwagę 
na  konieczność  uregulowania  prawnego  w  odniesieniu  do  usuwania  przez  właścicieli 
nieruchomości obraźliwych napisów znajdujących się na budynkach. Proponuje podjęcie uchwały 
w  tej  kwestii.  Poprosił  również,  aby  nadal  prowadzić  porządkowanie  przestrzeni  miejskiej, 
polegające na usuwaniu krzaków i chaszczy, czyli miejsc, które sprzyjają popełnianiu przestępstw.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zadeklarował  podjęcie  działań  w  kwestii  usuwania 
napisów z budynków.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała o wyniki poprawiające stan bezpieczeństwa przy wprowadzeniu 
monitoringu w mieście.  Poprosiła o przykład miasta,  w którym przestępczość spadła w wyniku 
działania monitoringu?

Komendant P. NEJMAN wyjaśnił, iż z rozmów z przedstawicielami miast, w których monitoring 
funkcjonuje, np. w Aleksandrowie Łódzkim, wynika spadek przestępczości i to dość znaczny. 
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Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile kosztuje profesjonalna kamera służąca do monitoringu? 

Komendant P. NEJMAN wyjaśnił, że nie może podać dokładnej ceny kamery, sprzęt jednak z roku 
na rok tanieje.

Radny T. KUPIS zapytał o kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa?

Komendant P. NEJMAN powiedział, że niezwykle istotna jest postawa obywatelska mieszkańców, 
czyli  zgłaszanie  zaobserwowanych  zdarzeń.  Nie  należy  traktować  takiego  działania  jako 
donosicielstwa, ponieważ jest to ważny element w wykrywaniu przestępstw i karaniu sprawców. 
Zdecydowanie  ułatwiłoby  to  pracę  Policji.  Komendant  dodał,  że  największa  przestępczość,
wg statystyk, występuje w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim, natomiast na tle pozostałych, powiat 
zgierski jest powiatem bezpiecznym.

Radny  S.  SKUPIŃSKI  zapytał,  czy  wykorzystanie  monitoringu  w  mieście,  w  zamian  za 
funkcjonowanie Straży Miejskiej, spowoduje większe bezpieczeństwo?

Komendant P. NEJMAN wyjaśnił, że sam monitoring niczego nie załatwi. Jest to tylko narzędzie 
ułatwiające pracę. Komendant podkreślił również bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską.

Radny Z. ZAPART na ręce Komendanta, złożył podziękowania dla Zastępcy Komendanta, pani 
Lewandowskiej, za zaangażowanie się w sprawę dot. zakazu propagowania przez sklepy handlujące 
dopalaczami, symbolu marihuany.

Radny  T.  KUPIS  poruszył  temat  udzielania  pomocy  medycznej  osobom  znajdującym  się  pod 
wpływem  alkoholu.  Poprosił  Komendanta  o  opinię  w  sprawie  potrzeby  utworzenia  izby 
wytrzeźwień na terenie miasta Zgierza.

Komendant P. NEJMAN powiedział, że wielokrotnie podejmowana już była inicjatywa utworzenia 
izby  wytrzeźwień,  zwanej  obecnie  MOPiTU  –  Miejskim  Ośrodkiem  Profilaktyki  i  Terapii 
Uzależnień.  Obecnie  temat  ponownie  wraca  w rozmowach  z  Powiatem Zgierskim.  Komendant 
powiedział,  że  trwają  prace  nad  zmianami  do  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  – 
prawdopodobnie pojawi się przepis mówiący o tym, że w miastach o liczbie mieszkańców pow.
50 000 będzie tworzony MOPiTU. Komendant poprosił także radnych o wsparcie działań mających 
na celu utworzenie ośrodka na terenie miasta Zgierza. 

Radny A.  MIĘSOK poruszył  temat  konieczności  zorganizowania  pogadanek w szkole,  spotkań 
młodzieży ze specjalistami, w temacie szkodliwości zażywania narkotyków. 

Komendant P. NEJMAN powiedział, że świadomość młodzieży w zakresie rodzajów narkotyków, 
sposobu działania,  ceny,  możliwości  nabycia  jest  ogromna.  Za  pośrednictwem internetu  można 
kupić  wszystko.  Podobnie  sprawa  wygląda  ze  spożyciem  napojów  alkoholowych  –  jest  ciche 
przyzwolenie na sprzedaż alkoholu młodym ludziom.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odnośnie utworzenia MOPiTU wyjaśnił, że jest to zadanie 
własne powiatu. Władze miasta, ze swojej strony, deklarują wsparcie, ale tym rozmowom trzeba 
nadać właściwy ton i zakres. 

Radny  J.  SOKÓŁ zapytał,  jaki  jest  udział  firm ochroniarskich  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa
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w gminie, oraz jaki procent środków z budżetu miasta jest przeznaczony na zadania profilaktyczne 
w zakresie używania środków odurzających?

Komendant  P.  NEJMAN wyjaśnił,  że  na  szczeblu  powiatu  policji,  budżetu  nie  ma.  Najniższy 
szczebel  w  zakresie  dysponowania  budżetem  to  komendant  wojewódzki.  Większość  działań 
profilaktycznych  realizowanych  przez  powiat  opiera  się  o  środki  przekazane  przez  samorząd. 
Komendant wyjaśnił, że firmy ochroniarskie z pewnością mają swój udział w poprawie poczucia 
bezpieczeństwa, ale trudno jest dokładnie określić ich procentowy udział.

Radna B. ŚWIĄTCZAK mówiła o konieczności utworzenia izby wytrzeźwień. Radna wyjaśniła,
że wspólnie z Komendant Lewandowską, od czterech lat uczestniczy w rozmowach, również ze 
Starostą.  W tej  chwili  odbyło  się  już  spotkanie  z  Dyrektorem MOPiTU.  Ośrodek  mógłby być  
finansowany  ze  środków NFZ oraz,  w  części,  z  tzw.  kapslowego.   Obecnie  poszukiwany  jest 
odpowiedni lokal.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  powiedział,  że  statystyki 
przedstawione w materiale pisemnym są optymistyczne i dobrze wróżą na przyszłość, ale to nie 
przekłada się na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Zgierza. Zapytał, co trzeba zrobić 
aby podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa - może zwiększyć ilość pieszych patroli? Poruszył 
także problem spożywania alkoholu „pod gołym niebem” - w miejscach publicznych,  który jest 
codziennością w niektórych rejonach miasta, np. zbieg ulic Parzęczewska - Suchowolca.

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  jeszcze  odnośnie  utworzenia  MOPiTU,  powiedział,
że z tzw. kapslowego jest organizowane wiele innych, równie ważnych projektów. Dodał, że oprócz 
koordynacji ze strony Starostwa, potrzeba jest także inicjatywa i zaangażowanie.

Komendant  P.  NEJMAN w odpowiedzi  na zapytania pana Urbanowskiego wyjaśnił,  że  podane
w materiale liczby są prawdziwe. Stan etatowy Policji nie pozwala na zwiększenie ilości patroli.
W  wyniku  nowych  przepisów,  woj.  łódzkie  „oddaje”  ponad  200  etatów.  W  związku  z  tym,
w  Zgierzu  prawdopodobnie  również  ulegnie  zmniejszeniu  liczba  etatów.  Stąd  apel  o  postawę 
obywatelską,  bo  to  jedynie  może  pomóc.  Bezpieczeństwo,  to  wspólny  problem  mieszkańców
i Policji.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK zauważył, że o monitoringu mówi się już od 
2002  roku.  Ze  strony  Stowarzyszenia  TV  Kablowej  były  propozycje  pomocy  (w  zakresie 
przeprowadzenia światłowodu), ale w efekcie końcowym - sprawa upadła, w związku z brakiem 
inicjatywy i poparcia ze strony ówczesnych władz miasta.

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  odnośnie  prowadzonej  niegdyś  akcji  „bezpieczne 
osiedla”, której, wspólnie z panią Złotnicką z Komendy Powiatowej, był inicjatorem, powiedział,
że warto do niej wrócić. 

W związki z brakiem dalszych pytań do Komendanta Powiatowej Policji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI o głos poprosił Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu, D. Bereżewskiego.

Informacja pisemna o stanie bezpieczeństwa stanowi załącznik  nr 29 do protokołu.  Komendant 
Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI wskazał na najbardziej wrażliwe obszary dot. bezpieczeństwa 
w mieście. Poruszył problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz temat związany
z  rosnącą  ilością  interwencji  w  związku  z  parkowaniem  samochodów  w  miejscach  do  tego 
nieprzeznaczonych.
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Radna  E.  KRZEWINA  powiedziała  o  anonimie,  który  otrzymała  od  „Zgierzanina”,  którego 
zawartość  stanowią  zarzuty  mieszkańców  wobec  pracy  Straży  Miejskiej.  Radna  poprosia 
Prezydenta o zweryfikowanie tych informacji, treść listu przekazała również Komendantowi.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyraził  swoje  zdanie  twierdząc,  że  anonimy  nie 
powinny być traktowane jako sprawa dot. stanu faktycznego i nie będą wobec tego rozpatrywane 
przez Radę.

Prezydent I. WIECZOREK popierając zdanie Przewodniczącego RMZ, powiedziała, że do UMZ 
wpływały również pisma tego typu dot. m. in.  radnych, ale w związku z tym, że były to anonimy,  
nie zostały rozpatrzone. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  poprosił  Prezydenta
o opracowanie planu utrzymania czystości w różnych miejscach miasta. Dodał, że warto przy tym 
podzielić  miasto  na  umowne  części  -  łatwiej  wtedy  dbać  o  czystość  i  egzekwować  pracę. 
Obowiązek  utrzymania  czystości  można  powierzyć  firmie,  która  zajmuje  się  zimowym 
utrzymaniem dróg.

Prezydent  I.  WIECZOREK  podziękowała  za  pozytywny  głos  Przewodniczącego  i  przedłożone 
propozycje. Dodała, że jest w planach koncepcja podzielenia miasta na sektory, które mogłyby być 
obsługiwane przez różne firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem. Brana jest także pod uwagę 
długofalowa współpraca z osadzonymi. Prezydent dodała, że jest już po rozmowach w tej sprawie
z ministrem Kwiatkowskim.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  odnośnie  działań  prowadzonych  na  terenie  miasta  przez  osadzonych, 
powiedziała,  że  dociera  do  niej  bardzo  wiele  pozytywnych  uwag  i  podziękowań  ze  strony 
mieszkańców.  Odniosła  się  również  do  wspomnianego  wcześniej  anonimu.  Powiedziała,  że 
niewiele osób zdaje sobie sprawę z ogromu pracy Policji, Straży Miejskiej czy placówek służby 
zdrowia.  Dodała,  że  jeżeli  ktoś  ma  uwagi  do  czyjejkolwiek  pracy,  to  powinien  mieć  cywilną 
odwagę powiedzieć to na forum i w prosto w oczy, a nie posługiwać się anonimami.

Radny  Z.  ZAPART poruszył  problem palenia  tytoniu  przez  młodzież,  przed  i  w trakcie  zajęć 
szkolnych. Zauważył, że to nie tylko sprawa zdrowia ale również utrzymania czystości w miejscach 
przy szkołach i w ich pobliżu. Zauważył, że należy zwracać uwagę na takie sytuacje, podejmować 
działania profilaktyczne i wyciągać konsekwencje, np. powiadamiać rodziców.

Komendant D. BEREŻEWSKI zgodził się z przedmówcą, dodając jednak, że reagowanie to także 
obowiązek i wola ze strony mieszkańców, m. in. bloków, w pobliżu których obserwujemy takie 
sytuacje. 

Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zauważył,  że konieczna jest  zmiana organizacji  ruchu
i ograniczenia prędkości na niektórych ulicach miasta. Podał przykład ul. Kasprowicza.

Komendant D. BEREŻEWSKI wyjaśnił,  że znaków ograniczenia prędkości jest zbyt wiele i nie 
mają one racjonalnego uzasadnienia, tak jak np. na ul. Piłsudskiego.

W związku z brakiem dalszych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł 
do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 10

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI,  w  okresie  pomiędzy  sesjami  uczestniczył
w następujących spotkaniach:

● 24 lutego – w otwarciu wystawy pt. „Chińska Armia Terakotowa Cesarza Qin” w Muzeum 
Miasta Zgierza,

● 02 marca – wspólnie z Prezydentem I. Wieczorek, uczestniczył w spotkaniu z jednostkami 
pomocniczymi miasta Zgierza,

● 10 marca  – uczestniczył  w szkoleniu dla  radnych,  nt.  finansów publicznych i  tworzenia 
budżetu miasta Zgierza.

Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:

● Pismo  z  Zarządu  Powiatu  Zgierskiego  w  sprawie  przebudowy  ul.  Parzęczewskiej
i ul. Targowej w Zgierzu,

● Pismo  do  wiadomości  Przewodniczącego  i  Rady  Miasta  Zgierza  od  mieszkańców
ul.  Piątkowskiej  adresowane  do  Starostwa,  w  sprawie  ujęcia  w  budżecie  wymiany 
nawierzchni tej ulicy,

● Pismo  Przewodniczącego  Komisji  Spraw  Obywatelskich  informujące  o  interwencji 
służbowej w stosunku do pracownika UMZ,

● Pismo  z  Parafii  Rzymskokatolickiej  im.  Jana  Chrzciciela,  wsparte  opinią  RO  Rudunki
w Zgierzu,  w sprawie nadania imienia Jerzego Godlewskiego części placu przy kościele 
parafialnym,

● Pismo członka RO Osiedla 650-lecia w sprawie zrzeczenia się mandatu,

● Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały budżetowej,

● Informacja  o  zamówieniu  publicznym  związanym  z  budową  Sali  Gimnastycznej  przy
SP Nr 12,

● Pismo  z  ZSM  w  sprawie  prośby  uruchomienie  procedury  związanej  z  wpisaniem 
Spółdzielni w „Lokalny program rewitalizacji centrum miasta Zgierza”,

● Pismo  Zarządu  Osiedla  Przybyłów  w  Zgierzu  w  sprawie  prośby  o  weryfikację  trasy 
autobusowej linii nr 6,

● Pismo od mieszkańców ul. Żytniej w sprawie budowy nawierzchni tejże ulicy,

● Pismo Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”- prośba o objęcie patronatem „Biegu ku 
słońcu”,

● Pismo Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu dot. gali wręczenia nagrody „Kameleona”,
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● Pisma w sprawie szkoleń dla radnych, m. in. dot. organizacji pracy Biura Rady.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego 
pkt porządku obrad.

Pkt 11.

Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI odnośnie spotkania w Koninie,
w dniu 17 marca, w temacie dot. sortowni śmieci, zapytał o efekty rozmów, nowe pomysły?

Prezydent I.  WIECZOREK wyjaśniła,  że sortownia śmieci może m. in. przynieść dochód rzędu 
półtora  mln  zł  rocznie.  Prezydent  powiedziała,  że  spotkanie  miało  charakter  informacyjny, 
ponieważ miasto Zgierz, w niedługim czasie będzie „właścicielem śmieci” i będzie trzeba podjąć 
odpowiednie działania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem dalszych uwag i pytań, poddał pod 
głosowanie przyjęcie Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierz z działalności pomiędzy sesjami.

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.

Pkt 12.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu 
RMZ G. MACIŃSKIEMU.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odnośnie linii tramwajowej nr 46, powiedział, że na dzień 
dzisiejszy nie ma konkretnych propozycji zmian, nie ma informacji na jakich warunkach miasto 
Łódź  może  ewentualnie  wystąpić  z  porozumienia.  Na  prośbę  władz  miasta  Zgierza,  Prezydent 
Łodzi ma przedstawić oficjalne stanowisko w tej sprawie i będzie to przedmiotem analizy. Zastępca 
Prezydenta  dodał,  że  miasto  Zgierz  nie  wyraziło  zgody na  zbycie  udziałów w Międzygminnej 
Komunikacji Tramwajowej. Jakkolwiek sytuacja się potoczy, mieszkańcy Osiedla Proboszczewice 
będą  mieli  zapewnioną  komunikację  z  pozostałą  częścią  miasta.  W  sprawie  funkcjonowania 
Wydziału  Oświaty  UMZ,  nie  ma  sygnałów,  żeby  Wydział  nie  wypełniał  swoich  obowiązków. 
Odnośnie publikacji w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim, Prawo prasowe wyklucza możliwość 
ingerencji  Prezydenta.  Wyłączne  decyzje  i  odpowiedzialność  za  funkcjonowanie  gazety  ponosi 
Redaktor Naczelny.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA dodała, że jednostka budżetowa, którą jest ITZ, finansowana 
jest w ten sposób, że dochody które otrzymuje są również dochodami gminy,  w związku z tym 
UMZ nie opłaca artykułów publikowanych w gazecie. Wszyscy pozostali ponoszą odpłatność za 
publikacje, które nie są inicjatywą redaktora.

Radna B. PALMOWSKA zapytała, jakie są oszczędności z tytułu zmian w ITZ?

Prezydent  I.  WIECZOREK  odpowiedziała,  że  ze  sprawozdań  przedkładanych  przez  Redaktor 
Naczelną, wynika, iż z miesiąca na miesiąc, koszty ponoszonej działalności są coraz mniejsze. 
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Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  odnośnie  Studium  uwarunkowań  i  zagospodarowania 
przestrzennego,  potwierdziła,  że  istnieje  możliwość  utworzenia  zakładu utylizacji  termicznej  na 
terenie  Boruty,  na  tą  chwilę  nie  wiadomo  jednak,  czy  będzie  to  firma  Bioekotech.  Zastępca 
Prezydenta wyjaśniła, że nie jest to nowy projekt, jest to powrót do podjętego, w formie uchwały 
RMZ  z  poprzedniej  kadencji,  planu  zagospodarowania,  który  niestety  przez  pomyłkę  został 
podmieniony i w związku z istotnymi różnicami pomiędzy przedłożonym radzie projektem z wersją 
uchwaloną, został zakwestionowany przez wojewodę. Odnośnie handlarzy na ul. Gałczyńskiego,
są opinie wielu organów w tej sprawie i prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o zakazie handlu.

Radny  A.  MIĘSOK  odnośnie  „podmiany”  planu  zagospodarowania,  wyraził  opinię,  iż  z  całą 
pewnością, plan nie został podmieniony za zgodą i przy wiedzy radnych.

Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, odnośnie zapytania dot. oszczędności z tytułu zatrudnienia 
Kancelarii  Prawnej  zamiast  Biura  Radców Prawnych,  że  są  one  znaczne.  Prezydent  wyjaśniła 
również  sprawę  dot.  Młodzieżowego  Domu  Kultury  i  nie  wyrażenia  zgody  na  przejęcie  (od 
powiatu)  zadań  z  nim  związanych.  Powiedziała,  że  decyzja  była  podyktowana  następstwami
z  jakimi  wiązałoby  się  „prowadzenie”  MDK-u,  czyli  wysokim  obciążeniem  finansowym  dla 
budżetu  miasta  związanym  z  zatrudnieniem  i  opłacaniem  (na  podstawie  zapisów  Karty 
Nauczyciela) instruktorów realizujących działania w domu kultury. 

Kierownik MUK G. KOWALSKI odnośnie utrzymania czystości na przystankach autobusowych
i  tramwajowych,  wyjaśnił,  że  kwestie  prawne  dot.  zarządzania  przystankami  zostaną  wkrótce 
uporządkowane stosownymi  umowami.  Na dzień  dzisiejszy  utrzymaniem czystości  zajmuje  się 
MPGK.

Prezydent  I.  WIECZOREK  w  sprawie  lewoskrętu  z  ul.  Gałczyńskiego,  powiedziała,  że  takie 
działanie,  jeśli  ma  ułatwić  życie  mieszkańcom  miasta,  na  pewno  zostanie  podjęte.  Dodała,
że pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie, w statutowym terminie.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  pytań  i  głosów  w  temacie,  Wiceprzewodniczący  RMZ
G. MACIŃSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 13

Radna B.  ŚWIĄTCZAK wyraziła  opinię  o  potrzebie  dyscyplinowania  wypowiedzi  i  wystąpień 
mieszkańców.

Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  powiedział,  że  swoje  stanowisko  w  tej  sprawie 
przedstawi  radnym  na  odpowiednich  komisjach.  Następnie  przekazał  prowadzenie  obrad 
Przewodniczącemu RMZ J. KOMOROWSKIEMU.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  że  jest  w  trakcie  podejmowania  decyzji
o zmianach.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poruszył temat infrastruktury 
torowiska tramwajowego. Zapytał, czy jest możliwość remontu?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ wyjaśnił,  że  w tej  chwili  nie  ma  środków finansowych
na wymianę torowiska, a jedynie na bieżące utrzymanie. Poprosił jednak o ewentualne propozycje 
zmian, wskazanie miejsc do naprawy.

20



Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  podziękowała,  w  imieniu  mieszkańców  Osiedla  650-lecia,
za usytuowanie przystanku przy kościele. 

Prezydent  I.  WIECZOREK  poprosiła  mieszkańców  o  zgłaszanie  problemów  związanych
z funkcjonowaniem miasta. Powiedziała, że będzie starała się je rozwiązywać.

Mieszkaniec  H.  ODRODOWCZYK  złożył  wniosek  o  monitorowanie  obiektów  handlowych 
zajmujących się dystrybucją alkoholu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK podziękował za uprzątnięcie zapomnianego 
od dawna fragmentu miasta.  Poruszył  także temat  wymiany pojemników na selektywną zbiórkę 
odpadów. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H.  URBANOWSKI zapytał,  czy jest  możliwość 
wsparcia przez RO jednej z mieszkanek osiedla, która zajmuje się bezdomnymi zwierzętami.

Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  należy  przemyśleć  tą  sprawę,  zasugerowała 
zorganizowanie spotkanie z Radą Osiedla w tym temacie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska M. KONTOWICZ dodała, że jest w kontakcie z tą panią 
i wie, że jeżeli czegoś potrzeba, to nie są to środki finansowe. To może być karma dla zwierząt, 
koce, poduszki, zapewnienie opieki weterynaryjnej.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował  taką  akcję  społeczną  wśród  radnych
i wszystkich pozostałych którzy przybędą na następną sesję RMZ. 

Pkt 14

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął 
obrady VII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała

              Katarzyna Kołodziejska
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