Protokół Nr VIII/11
VIII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 kwietnia 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. 18.40.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 0

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji XVII Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
Przyjęcie protokołu z VII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy dla placu,
b) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”,
c) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
d) uchylenia uchwały Nr LIII/492/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na
wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką,
e) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu
położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej ozn. nr ewid. działki 236/30,
f) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej
działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej 1-3,
g) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz,
h) ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
i) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu,
j) ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka
Matołka w Zgierzu,
k) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką
w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
l) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
m) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

n) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu
terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania,
o) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
q) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
r) ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.
Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył VIII 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 wręczył radnym legitymacje Radnego Rady Miasta Zgierza
VI kadencji.
Zaproponował także zmianę porządku obrad - zamianę miejscami pkt 2 z 3. W głosowaniu: za - 18,
przeciw - 0, wstrzym. - 3, zmianę wprowadzono.
Pkt 2
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI głos oddał przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta
Zgierza, J. DUDZIK oraz D. JAGIELSKIEMU, którzy poprowadzili galę wręczenia nagród
laureatom konkursu „Ośmiu wspaniałych”.
Konkurs jest skierowany do młodych ludzi, którzy bezinteresownie podejmują służbę na rzecz
swojej szkoły, klasy, podwórka, gminy. Pomagają rówieśnikom w nauce, odwiedzają dzieci z
Domów Dziecka, osoby starsze i chore. Opiekują się niepełnosprawnymi, pomagają w świetlicach
środowiskowych i w hospicjach. Zdarza się, że sami wywodzą się z trudnych środowisk, potrzebują
wsparcia i uwagi, lecz wbrew licznym trudnościom potrafią wyciągnąć rękę do drugiego człowieka.
Są zwykli, ale wspaniali, bo wspaniałe jest to, co robią dla innych, dzieląc się dobrem, znając jego
wartość i siłę – powiedziała J. DUDZIK.
Do konkursu zgłoszono 11 osób, które reprezentują 3 zgierskie placówki oświatowe. Komisja
konkursowa wybrała 3 osoby, zasługujące jej zdaniem na miano “wspaniałego”, kolejne 3 osoby
zostały wyróżnione. W konkursie oceniane są przede wszystkim postawy świadczące o dużej
wrażliwości społecznej. Dobre wyniki w nauce i udział w olimpiadach, są dodatkowym atutem –
wyjaśnił D. JAGIELSKI.
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W konkursie nagrody zdobyli:
Trzecie miejsce zajęła Paulina Dębska – uczennica II klasy Gimnazjum Nr 2
im. J. Kochanowskiego w Zgierzu. Wieloletnia harcerka. Działaczka fundacji „Dziewczynka
z zapałkami", wolontariuszka Centrum Wolontariatu przy Młodzieżowym Domu Kultury.
Siedmiokrotnie brała udział w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowana
w pozyskiwanie funduszy na budowę zgierskiego hospicjum oraz w inicjatywę Parafii Matki Bożej
Dobrej Rady pt. „Serce na gwiazdkę". Współpracuje też z lokalnym schroniskiem dla zwierząt.
Drugie miejsce zajął Jakub Kosmalski - uczeń II klasy Gimnazjum Nr 2
im. J. Kochanowskiego w Zgierzu. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
pięciokrotnie kwestował podczas finałów i organizował lokalne imprezy dla Orkiestry. Od kilku lat
zaangażowany w działalność Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu
(pozyskiwanie funduszy, aukcje prac plastycznych). Jest też uczestnikiem świątecznych akcji
zbierania funduszy dla najbardziej potrzebujących. Odpowiedzialny i solidny, zawsze chętny do
niesienia pomocy inny.
Pierwsze miejsce i tytuł laureata zdobył Adam Nieckarz - uczeń II klasy
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu. Od 6 lat członek ZHP,
przyboczny Drużyny Wędrowniczej, uczestnik renowacji grobów legionistów Piłsudskiego
w Kostiuchnówce. Reprezentant Zgierskiego Hufca na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz
obchody upamiętniające Katastrofę Smoleńską. Członek Harcerskiego Klubu „Adrenalina",
zabezpieczającego medycznie lokalne imprezy masowe. Współrealizator projektu „Uwaga cyberprzemoc". Zaangażowany w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
odpowiedzialny i godny zaufania, potrafi mobilizować siebie i rówieśników do działania.
Adam reprezentował Zgierz w ogólnopolskich eliminacjach "Ośmiu Wspaniałych", które odbyły się
14 kwietnia. Wyniki zostaną jednak ogłoszone dopiero podczas Gali Finałowej w Gdyni.
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Joanna Banach - uczennica I klasy
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu, Anna Hulewicz uczennica II klasy Gimnazjum Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu. Dominik Tarczyński uczeń II klasy Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.
Wręczenia nagród dokonali Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, Przewodniczący RMZ
Jarosław Komorowski oraz Pani Elżbieta Żytek - Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu,
głównego sponsora konkursu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyraził uznanie dla działalności młodych ludzi.
Zauważył, że Rada również podejmuje akcje charytatywne – podziękował radnym za odzew na apel
w sprawie pomocy zwierzętom, którymi opiekuje się jedna z mieszkanek osiedla Stare Miasto.
Zebraną karmę dla psów i kotów, zobowiązał się dostarczyć pod wskazany adres.
W związku z brakiem głosów, przeszedł do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 3
W imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zaproponowała zmiany
do porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza dotyczących projektu: “Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; oraz zmianę kolejności ppkt w pkt 7.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o przygotowanie nowego porządku obrad.
3

Porządek obrad sesji.
1.
2.

Otwarcie sesji.
Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji XVII Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy dla placu,
b) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
c) uchylenia uchwały Nr LIII/492/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na
wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką,
d) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu
położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej ozn. nr ewid. działki 236/30,
e) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej
działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej 1-3,
f) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz,
g) ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
h) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu,
i) ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka
Matołka w Zgierzu,
j) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką
w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
k) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
l) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
m) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu
terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania,
n) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: “Rewitalizacja
historycznego centrum miasta Zgierza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013,
o) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”,
p) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
q) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
r) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
s) ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.
9. Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
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11.
12.
13.
14.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła konieczność wprowadzenia nowego projektu
uchwały.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiany wprowadzono.
Pkt 4
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr VII/11, z VII sesji Rady Miasta Zgierza, z dnia
28 marca 2011 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał jego przyjęcie pod głosowanie:
Protokół Nr VII/11 - głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Pkt 5
Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO, złożyła interpelację w sprawie wyliczenia
możliwych oszczędności z tytułu obniżenia diety radnych o dodatki dla przewodniczących komisji
i wiceprzewodniczących RMZ (załącznik nr 2). Poruszyła także temat wynagrodzeń dla Radców
Prawnych, którzy nadal pozostają w okresie wypowiedzenia. Zadała kilka pytań dotyczących
finansowania obsługi prawnej UMZ (załącznik nr 3).
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK złożył cztery interpelacje w tematach: przygotowania
i zebrania dokumentów dotyczących modernizacji centrum Zgierza (załącznik nr 4); odnośnie
Społecznego Programu Budowy Dróg Osiedlowych, poprosił o spowodowanie przygotowania
przez odpowiednie wydziały informatora, który by wyjaśniał prosto i precyzyjnie problem podatku
adiacenckiego i aktualne zasady partycypacji (załącznik nr 5); poprosił także o przygotowanie
informacji dot. pozyskiwania środków zewnętrznych - do starania się, o które projekty, UMZ jest
przygotowany, w jakim zakresie, jaki jest potrzebny udział własny, jaki jest zakres czasowomerytoryczny (załącznik nr 6); podziękował Prezydent za skonsultowanie „Ankiety do badania
satysfakcji pacjentów Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu” i wyrażenie zgody
na te badania - poinformował, że te badania zostana przeprowadzone pod patronatem Internetowej
Gazety „Sprawy Zgierskie”, która jest już zarejestrowana sądownie i zgodnie z prawem prasowym
może takie badania prowadzić w przestrzeni publicznej (załącznik nr 7).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA odnośnie interpelacji Z. Sobczaka,
zauważyła, że mieszkańcy z terenu osiedla Rudunki podejmują działania w sprawie partycypacji
przy remoncie ulic - szczegółowych informacji i pomocy udziela Wydział Infrastruktury UMZ.
Podziękowała za uprzątnięcie zalegających śmieci na osiedlu oraz za przestawienie tablicy
informacyjnej. Przewodnicząca złożyła także interpelację, prosząc o rozważenie możliwości
włączenia komunikacji autobusowej - linia nr 4 - w niedzielę (załącznik nr 8).
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje o przekazanie informacji: czy obecni członkowie rad
nadzorczych spółek komunalnych, posiadają stosowne uprawnienia do zasiadania w tych radach
(załącznik nr 9) oraz wyjaśnienie powodów - dlaczego Prezydent powołała m. in. samą siebie na
członka Rady Nadzorczej Spółki WodKan (załącznik nr 10).
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Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła Przewodniczącego RMZ o rozważenie
możliwości powołania zespołu ds. kontaktowania się i nawiązania współpracy z organizacjami
pozarządowymi z terenu miasta Zgierza.
Radny K. WĘŻYK poprosił o przycięcie drzew na ul. Kasztanowej (załącznik nr 11). Złożył także
interpelację, pytając o ewentualne zmiany związane z Placem Targowym oraz czy
nieuporządkowanie pasa zieleni, związanego z prowadzoną inwestycją, będzie miało swoje
konsekwencje (załącznik nr 12)?
Radny M. PILARSKI zapytał, kto nadzorował sprawy mieszkalnictwa i zagospodarowania
przestrzennego w poprzedniej kadencji?
Radny M. HILIŃSKI zgłosił kilka interpelacji w sprawach: rozpatrzenia możliwości zamontowania
windy w budynku UMZ w związku z tym, że niepełnosprawni nie mają dostępu na piętra (załącznik
nr 13); rozważenia możliwości podjęcia działania edukacyjnego na rzecz świadomego dawstwa
organów pod hasłem “Ktoś umiera, by mógł ktoś inny żyć...” (załącznik nr 14); informacji dot.
przychodów z reklam w pasie drogowym oraz innych lokalizacji będących w dyspozycji UMZ
(załącznik nr 15). Zadał także pytania nt. przedstawienia informacji w sprawie aktualnych składów
Rad Nadzorczych spółek miejskich, ilości eksmisji z mieszkań komunalnych, ilości zakupionych
kontenerów socjalnych oraz ich lokalizacji, załączył także prośbę o rozważenie możliwości nadania
nazw boiskom o sztucznej nawierzchni (załącznik nr 16). Zapytał również odnośnie przedszkoli
i żłobków - jak przebiegał nabór do placówek, z jakich części składa się opłata za pobyt
w placówkach, jaka jest alternatywa dla rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do placówek,
jakie skutki dla budżetu miasta, przyniosłaby rezygnacja z pobierania opłaty stałej za pobyt
w przedszkolu; zapytał również, czy Prezydent przewiduje spotkania z mieszkańcami - swoimi
wyborcami (załącznik nr 17)?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wtrącił, że na ul. Traugutta - na wprost ul. Milenijnej,
jest ogromna dziura stwarzająca niebezpieczeństwo. Poprosił o naprawę nawierzchni.
Radny T. KUPIS złożył cztery interpelacje dot. uporządkowania centrum miasta Zgierza - plac
Kilińskiego (załącznik nr 18), naprawy nawierzchni ulicy 1-go Maja (załącznik nr 19), rozbudowy
lodowiska przy ul. Leśmiana (załącznik nr 20), ponownego rozpatrzenia możliwości remontu
odcinka ul. Asnyka i ul. Sukienniczej (załącznik nr 21).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI poprosił o rozpatrzenie
możliwości dofinansowania dowozu, dzieci z terenu osiedla, busem do szkół. Poruszył także temat
przeniesienia pomnika im. W. Łukasińskiego.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy będą odnawiane oznakowania poziome na terenie miasta
i jeśli tak, to kiedy?
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA złożyła zapytanie kiedy zostanie wykonany rów odwadniający na końcu ul. Osiedlowej, wzdłuż ul. Prostej? Poprosiła
także o pilne naprawienie nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Chełmska – ul. Sadowa (załącznik
nr 22).
Radny A. MIĘSOK skierował do Pani Prezydent zapytanie – czy wnioski, z ankiety na temat
wybranych problemów miasta Zgierza, zostaną upublicznione? Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej
formie?
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy jest gwarancja
na wykonywanie oznakowań poziomych?
Radny M. GAJDA wypowiedział się w temacie czystości ulic, zapytał, czy zalegający na
chodnikach piach zostanie usunięty?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI nawiązał do wypowiedzi Klubu
Radnych PO w sprawie oszczędności. Mówił także o potrzebie budowania dróg na terenie miasta.
Odnośnie Kodeksu Etyki Radnych, zauważył, że nie ma żadnych sankcji za nieprzestrzeganie jego
zapisów.
Radny M. PILARSKI zwrócił się do Przewodniczącego RMZ z prośbą o sprawdzenie, czy Rada
Osiedla upoważniła Przewodniczącego H. Urbanowskiego do zadawania tych pytań w pkt
„Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli”?
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy pani Z. Niechciał nadal jest pracownikiem UMZ?
Pkt 6
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ odniosła się do wypadku przy ul. Łęczyckiej 31. W związku z tym,
że zarządcą nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
zapytała czy spółka będzie odpowiadać za stan obiektu i jego zabezpieczenie w zakresie napraw
i remontów. Poruszyła także problem braku miejsc parkingowych dla taksówkarzy oczekujących na
klientów. Zapytała o składowiska odpadów komunalnych - czy zakład Eko Boruta jest w stanie
likwidacji? Następnie poruszyła temat zanieczyszczonej Bzury, zapytała, czy miasto wystąpi do
wojewody lub marszałka o sfinansowanie oczyszczenia rzeki? Zadała pytanie – czy sprzęt, w który
wyposażony był Wydział Geodezji UMZ, będzie sprzedawany? Jeśli tak, to na jakich warunkach?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK mówił o linii tramwajowej 46 - w związku z popełnionymi
przed wielu laty, błędami koncepcyjnymi dot. linii, zaproponował jej likwidację, a w zamian utworzenie linii autobusowej. Poruszył także temat niepotrzebnych i zaniedbanych, Jego zdaniem,
drewnianych budynków znajdujących się na terenie „Miasta Tkaczy”. Odnośnie zasobu
mieszkaniowego, zasugerował, aby środki pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych
w drodze przetargu, przeznaczyć na budowę nowych pomieszczeń socjalnych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z potrzebą wydania opinii poprzez KOKSiR,
KGKiM, KBiF oraz Kst-Pr do wprowadzonego do porządku obrad projektu uchwały, ogłosił
przerwę w obradach sesji.
Po przerwie.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 7 a
nadania nazwy dla placu – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ nie wydała opinii.
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA powiadomiła zebranych, iż w tej
sprawie Rada Osiedla wydała opinię pozytywną.
Głos zabrał Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, ksiądz Z. SUDRA, pomysłodawca
i inicjator nadania nazwy. Przybliża postać Jerzego Godlewskiego, którego imię ma nosić plac.
Proboszcz nadmienił, w związku z pojawiającymi się spekulacjami w tym temacie, że nikt
z rodziny nie wnosił sprzeciwu.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/59/11 w sprawie nadania nazwy dla placu.
Pkt 7 b
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - projekt uchwały przedstawiła
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik
nr 24).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
Radny T. KUPIS zapytał, czy można zwiększyć kwotę utrzymania?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że władze miasta wystąpią do Wojewody Łódzkiego
z prośbą o zwiększenie tej dotacji celowej.
Radny M. HILIŃSKI odnośnie zapisu paragrafu 2, zapytał, czy nie powinien tam znaleźć się termin
przekazania dotacji?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że kwota zostanie przekazana w terminie do 30
dni od dokonania zmian w planie. Zgłosiła także autopoprawkę do projektu, w tytule, zamiast słowa
"zleconych" poprosiła o wpisanie słowa "powierzonych".
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 VIII/60/11 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto
Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych.
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Pkt 7 c
uchylenia uchwały Nr LIII/492/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na
wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką – projekt uchwały
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w wierszu 7 podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: „z 2011 r.”,
- w § 1, na końcu zdania wykreślić kropkę i dodać: „(Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 320,
poz. 2747).”
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS zapytał, ile licencji do tej pory zostało wydanych?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że w tym roku wydano już 6 licencji na 8
możliwych, w roku ubiegłym 7 na 7.
Radny M. HILIŃSKI poddał pod dyskusję pomysł popularyzacji miasta Zgierza, poprzez
oznakowanie taksówek herbem miasta.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że wniosek zostanie rozpatrzony.
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 VIII/61/11 w sprawie uchylenia uchwały
Nr LIII/492/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia liczby
przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta
Zgierza transportu drogowego taksówką.
Pkt 7 d
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu
położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej ozn. nr ewid. działki 236/30 - projekt uchwały
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załacznik
nr 28)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załacznik nr 29).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 1 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „pkt” wykreślić kropkę,
- w 4 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „Nr 144” postawić przecinek,
- w 5 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „Nr 48” postawić przecinek,
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- w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „roku” postawić myślnik, a wyraz „przepisy” napisać
wielka literą.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS zapytał, dlaczego podejmowane były inwestycje w zakresie infrastruktury
drogowej na tym terenie, jeśli do tej pory, nie była własnością miasta?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że w tej chwili porządkowany jest stan prawny.
W związku z brakiem dalszych 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 VIII/62/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy
Kolejowej ozn. nr ewid. działki 236/30.
Pkt 7 e
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej
działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej 1-3 - projekt uchwały przedstawił
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załacznik
nr 30).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 1 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „pkt” wykreślić kropkę,
- w 4 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „Nr 144” postawić przecinek,
- w 5 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu „Nr 48” postawić przecinek,
- w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „roku” postawić myślnik a wyraz „przepisy” napisać
rozpoczynając wielką literą.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny T. SKUPIŃSKI zapytał, jakie są plany wobec przejętej działki?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że działkę tą można skomunalizować tylko na
zadania związane z działalnością w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodał, że nie
ma planu zbycia tej działki.
W związku z brakiem dalszych 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 VIII/63/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu
przy ulicy Podgórnej 1-3.
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Pkt 7 f
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „Nr 102,” postawić spację.
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/64/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy
Miasto Zgierz.
Pkt 7 g
ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu - projekt uchwały
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „Nr 102,” postawić spację.
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/65/11 w sprawie ustalenia Statutu Miejskiemu
Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.
Pkt 7 h
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
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Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załacznik nr 38).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „Nr 102,” postawić spację.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS wyraził obawę, czy wzrost, opłaty za pobyt dziecka w żłobku - o 30 zł, nie jest
zbyt wysoki?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że stawka nie rosła od 2008 roku. Wszystko
drożeje i wysokość opłaty trzeba dostosować do realiów. Dodał, że w innych miastach, czesne jest
radykalnie wyższe, np. Piotrków Trybunalski - 208 zł.
Radny T. KUPIS wyraził swoje zdziwienie, dodając, że należało podnosić stawkę sukcesywnie,
z roku na rok. Podwyżka o kwotę 30 zł, to zbyt gwałtowny wzrost.
Radna B. ŚWIĄTCZAK dodała, iż na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektor
Żłobka im. Koziołka Matołka, pani A. Kruczek wyjaśniła, że rodzice wykazujący niski dochód,
otrzymają dofinansowanie.
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 - 4, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/66/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu.
Pkt 7 i
ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka
Matołka w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „poz.” postawić spację.
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.
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W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/67/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu.
Pkt 7 j
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką
w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Zastępca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 44).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „Nr 102,” postawić spację.
- w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „poz.” postawić spację.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ, poinformowała,
że do Prezydenta został przekazany wniosek Komisji dot. propozycji podniesienia maksymalnej
stawki żywieniowej do 126 zł miesięcznie. Wynika to z troski i obawy o zabezpieczenie
wystarczającej ilości środków finansowych, w związku z ciągle rosnącymi cenami żywności.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przyjął propozycję
Komisji w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, iż Jego zdaniem, podwyżka jest zbyt wysoka. Dodał,
że z pewnością, odbije się to negatywnie w opinii społeczeństwa.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, że żłobek nic nie zyskuje na podwyżce, wszystkie
środki przeznaczone są na wyżywienie.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/68/11 w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka
Matołka w Zgierzu.
Pkt 7 k
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 46).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce projektu uchwały poprawić nr sesji z „VI” na „VIII”,
- w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „Nr 102,” postawić spację.
- w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrażeniu: „poz.” postawić spację.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła swoje zdanie, mówiąc, iż poprawki Kst-Pr RMZ są mało istotne.
Wynajęta jest Kancelaria Prawna i uwag do projektu, zdaniem radnej, na sesji nie powinno być.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jest innego zdania. Dobrze dzieje się,
że Komisja Statutowo-Prawna RMZ jest czujna wyłapując nawet te najmniejsze literówki.
Radny M. PILARSKI, w imieniu Komisji Statutowo-Prawnej RMZ, zauważył, że poprawek do
projektów uchwał jest zdecydowanie mniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wyraził swoje
zadowolenie z tego powodu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/69/11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił godzinę przerwy w obradach, w związku
z odbywającymi się na Placu Jana Pawła II obchodami Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zaprosił wszystkich do uczestnictwa w imprezie.
Po przerwie.
Pkt 7 l
wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu – projekt uchwały przedstawił
K. WĘŻYK, zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/70/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka
Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
Pkt 7 m
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu
terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania – projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
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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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/71/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań
i sposobu ich finansowania.
Pkt 7 n
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: “Rewitalizacja
historycznego centrum miasta Zgierza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007 – 2013 – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik
nr 49).
Komisja Statutowo-Prawna nie wniosła uwag.
Radny T. KUPIS zapytał, dlaczego projekt nie uwzględnia rewitalizacji budynku SLO
im. R. Traugutta i Gimnazjum Nr 1?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zauważyła, że pytanie dotyczy kolejnej uchwały w porządku
obrad. Dodała, że obiekty wpisywane do „Lokalnego Programu Rewitalizacji” musiały spełniać
warunki wykazane w zakresie rzeczowym, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Dodała także, że aktualna koncepcja jest jak najbardziej optymalna pod względem
zabezpieczenia środków własnych, w wysokości 15%, czyli 1,5 mln zł w budżecie miasta.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał o zagospodarowanie okolic "młyna".
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że w planach jest sprzedaż działki, tworzenie
infrastruktury pod inwestycje gospodarcze (m. in. drogi dojazdowej do planowaną budowę hotelu).
Radny T. KUPIS zapytał o przestrzeń przy "młynie", czy nie była przeznaczona na inne cele kulturalne?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, iż w planie zagospodarowania, teren jest
przeznaczony pod usługi. Miasto nie ma pieniędzy na podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych,
za które nie ma dofinansowania, dlatego warto podjąć inicjatywę inwestora, chcącego stworzyć tam
bazę hotelową.
W związku z brakiem dalszych 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 VIII/72/11 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących projektu: “Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”
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ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Pkt 7 o
zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza” – projekt
uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik
nr 50).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51).
Komisja Statutowo-Prawna nie wniosła uwag.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy dla modernizacja rewitalizacji jest ustalona kolejność czasowa?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśnia, że termin składania wniosków upływa 03 czerwca br.
Na początku roku 2012 nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie, prawdopodobnie zakończą sie
również prace przygotowawczo - projektowe, rok 2013 i 2014 - budowa, rok 2015 - rozliczenie
projektu.
Radny M. HILIŃSKI proponuje wpisanie do projektu budynku Łaźni Miejskiej.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśnia, że do tego projektu nie jest możliwe wpisanie tej
inwestycji. Władze miasta starają się jednak realizować naprawę budynku w ramach innych
projektów, m. in. z Ministerstwa Kultury i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Radny T. KUPIS powrócił do pytania nt. wpisania SLO w projekt? Skierował także zapytanie do
Prezesa ZSM, co kryje się pod hasłem: „rewitalizacja, termomodernizacja osiedla”. Zapytał również
o zapis dotyczący remontu i konserwacji zabytkowego Kościoła pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Zgierzu?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że te obiekty, które są aktualnie wpisane w projekt,
znalazły się tam, ponieważ, na podstawie zasad specyficznego mechanizmu projektowego - miasto
może pozyskać środki właśnie na ich rewitalizację. Dodała, że odbyły się trzy konkursy w których
należało starać się o pozyskanie środków na infrastrukturę oświaty. Do końca okresu
programowania, tj. do końca roku 2013, nie przewiduje się ogłaszania jakichkolwiek konkursów
w tym zakresie.
Prezes ZSM M. PIERUŃ dodał, że w ramach pewnych działań, państwo dofinansowuje konkretne
cele. Aby aplikować o środki publiczne, trzeba planowaną inwestycję umieścić w „Lokalnym planie
rewitalizacji”. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu uchwały. ZSM stara się o środki m.in.
na remonty części wspólnych klatek, wind, terenów zielonych, parkingów, dróg osiedlowych.
Miasto w tym przypadku nie ponosi żadnych kosztów.
Radna E. KRZEWINA zapytała, jakie działania są przewidziane pod hasłem: "rewitalizacja Parku
Miejskiego"?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że miasto może otrzymać dofinansowanie na
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działania już podjęte, wydatki poniesione. Jest możliwość finansowania wstecz. Taka sama sytuacja
dot. Muzeum Miasta Zgierza.
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 VIII/73/11 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia
„Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”.
Przewodniczący RMZ, J. KOMOROWSKI, na prośbę Prezydent Miasta Zgierza, ogłosił 5 minut
przerwy.
Po przerwie.
Pkt 7 p
zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta
D. KUBIAK (projekt stanowi załącznik nr 52 do protokołu)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53)
Komisja Statutowo-Prawna nie wniosła uwag.
Radny M. HILIŃSKI wyraził swoje ubolewanie nad kondycją finansową miasta i nad
koniecznością zaciągania kolejnego kredytu, po to, by spłacić poprzednie.
Radny T. KUPIS wyraził swój sprzeciw zaciąganiu kredytu długoterminowego na spłacenie już
istniejącego.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że zaciągnięcie tego kredytu było zaplanowane
w budżecie miasta, który został podjęty w formie uchwały przez Radę Miasta. Dodała, że bez
realizacji pewnych zadań, miasto nie będzie się swobodnie rozwijało. Nie można drastycznie
oszczędzać na inwestycjach.
Skarbnik D. KUBIAK uzupełniła wyjaśnienia dodając, że w dochodach majątkowych na budżecie
miasta Zgierza na rok 2011, jest uwzględniony ten kredyt. Mając na względzie nowy wskaźnik
liczenia zadłużenia, kredyt został zaplanowany na takim poziomie, aby tylko spłacać raty.
Radny K. WĘŻYK zauważył, że kiedy w poprzednich latach, miasto zaciągało kredyty dużo
wyższe (16 mln zł) niż ten, o którym mowa (8 mln zł), to nie było takiej reakcji ze strony radnych –
dziwi więc postawa i głosy sprzeciwu. Dodał, że w zasadzie decyzja została już podjęta, podczas
uchwalania budżetu miasta na rok 2011.
Radny Z. ZAPART zauważył, że nie ma co dyskutować w tym temacie, ponieważ ten projekt jest
konsekwencją uchwalenia budżetu miasta Zgierza.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.
17

Głosowano: za - 9, przeciw - 8, wstrzym. - 2. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI stwierdził,
że uchwałę podjęto.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że przy zobowiązaniach finansowych, do podjęcia uchwały,
konieczna jest bezwzględna większość, o czym mówi art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
w związku z tym, uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI po analizie zapisów ustawy, tj. „Art. 58. 1. Uchwały
i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których
zobowiązania te zostaną pokryte. 2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”
stwierdził, że Rada Miasta Zgierza, uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, nie
podjęła.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zauważyła, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały i kredyt nie
zostanie zaciągnięty, miasto będzie musiało szukać oszczędności, a największą częścią budżetu
dysponuje oświata. Poprosiła także o przerwę w obradach.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła opinię, iż przedłużanie przerwy z planowanych 15 minut do
godziny, oraz wzywanie radnych, nieobecnych wcześniej na sali obrad, do przybycia na sesję
w celu przegłosowania projektu uchwały, jest karygodne i świadczy o niepoważnym traktowaniu
siebie nawzajem.
Radny M. SENCEREK, w imieniu Klubu Radnych PiS, poprosił o 20 minut przerwy celem
przeprowadzenia rozmowy z Panią Prezydent i spotkania Klubu PiS.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 20 minut przerwy.
Po przerwie.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie
w pkt 7 ppkt q, nowego projektu uchwały z dnia 28 kwietnia br., w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Dodał, że kredyt opiewa na kwotę 7 999 999 zł, na okres 10 lat,
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku
obrad. W głosowaniu: za - 12, przeciw - 9, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach, w celu odbycia posiedzenia
i wydania opinii przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Statutowo-Prawną Rady Miasta
Zgierza.
Po przerwie.

Pkt 7 q

zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.
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Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54).
Komisja Stautowo-Prawna nie wydała opinii.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 9, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/74/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Pkt 7 r
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych –
tekst jednolity, po trzech autopoprawkach przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK. Poprosiła
radnych o wyrozumiałość i chwilę na powielenie tekstu uchwały.
Radny T. KUPIS złożył wniosek formalny, aby przejść do procedowania pkt 8 porządku obrad,
w związku z przeciągającym się czasem oczekiwania na ujednolicony projekt.
Mecenas M. KUCHARSKI powiedział, że w trakcie realizacji pkt, nie można go przerwać, w celu
procedowania kolejnego.
Radny T. KUPIS wycofał wniosek.
Radni otrzymali ujednolicony projekt.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- ustępy 1 i 2 w § 2 i 5, zamienić na punkty.
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/75/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 7 s
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 - tekst jednolity, po trzech
autopoprawkach przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK. Poprosiła radnych o chwilę na
powielenie i rozdanie tektu uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 56).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w objaśnieniach dot. parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu na lata 2011 – 2038,
w pkt 2, ppk 3, lit. a) po wyrazie: „wysokości” postawić spację,
- w objaśnieniach dot. parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu na lata 2011 – 2038,
wykreślić treść zapisu lit. c) z ppkt 3 w pkt 2.
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 - 17, przeciw - 1, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/76/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 7 t
ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym – projekt uchwały przedstawiła Zastępca
Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 57).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik
nr 58)
Komisja Statutowo-Prawna zaproponowała:
- w § 10 ust. 1, wyraz „Str.” napisać rozpoczynając małą literą,
- w § 10 ust. 3, w pkt 1, 3 i 4, wyrazy: „nr” napisać rozpoczynając wielką literą,
- w § 16, na końcu zdania, wykreślić kropkę i dodać: „Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 136,
poz. 1105).”,
- w załączniku Nr 3, w oświadczeniu, wyrażenie: „art. 223” zastąpić wyrażeniem: „art. 233”,
- w nazwach załączników, wyraz „Uchwały” napisać rozpoczynając małą literą.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zapytał o wielkości środków które mogą być umarzane?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że maksymalna jednorazowa kwota umorzenia
wynosi do 10 000 zł, ale nigdy nie zdarzyło się, żeby była taka wysoka. Globalnie, w ciągu roku
to ok. od 10 000 do 20 000 zł.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VIII/77/11 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej
jednostkom organizacyjnym.
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Pkt 8
Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 59 do protokołu. Temat omówiła Zastępca
Prezydenta B. KAPUSTA.
Radny M. HILIŃSKI poruszył temat konieczności utrzymywania kontaktów władz miasta
z organizacjami pozarządowymi. Poparł apel radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej o utworzenie
programu współpracy.
Radny T. KUPIS poprosił o szerszą informację na temat współpracy z młodzieżą z zagranicy
w temacie sportu.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA przeprosiła radnego, ponieważ nie posiada tak szczegółowych
informacji. Pełnomocnik ds Społecznych i Młodzieży R. Matusiak, która przygotowała
sprawozdanie, musiała opuścić obrady, ze względu na konieczność uczestnictwa w zebraniu
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Jeżeli jest więc taka możliwość, to odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie, po sesji RMZ.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
Pkt 9
Informacja stanowi załącznik nr 60 do protokołu. Temat omówiła Zastępca Prezydenta
B. KAPUSTA. Poprosiła o ewentualne pytania.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, jaki procent udziału w "Akcji zima" mieli osadzeni?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że materiał pisemny w tej sprawie został przekazany
pod obrady jednej z komisji RMZ. Dodała, że wkład pracy osadzonych w odśnieżanie
i oczyszczanie miasta był bardzo duży, ich praca była bardzo efektywna i spotkała się
z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. Powiedziała także, że łączny koszt utrzymania
osadzonych, zapewnienia odpowiednich warunków pracy, od stycznia do kwietnia, wyniósł
85 451, 76 zł. W tym również znajdują się wydatki dot. pracy sprzętu i wywozu nieczystości przez
MPGK, które stanowią największą część ogólnej sumy (w lutym był to koszt 19 879 zł, w marcu
14 500 zł, w kwietniu ponad 12 000 zł).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA, jako Przewodnicząca Komisji Inicjatyw
Gospodarczych RMZ, potwierdziła, że na Jej ręce wpłynął materiał nt. „Akcji zima” i udziału
osadzonych. Powiedziała, że informacja została powielona i rozłożona na półeczki, znajdujące się
w Biurze Rady.
Radny T. KUPIS zapytał, jaka kwota z budżetu miasta, była zapisana na "Akcję zima" w sezonie
2010/2011 – i ile środków (od 31 marca) pozostało do końca trwania akcji, czyli do 15 maja?
Radny poprosił o pisemną informację w tej sprawie.
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Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury L. GÓRNIAK wyjaśnił, że koszty, w porównaniu do
roku ubiegłego, są porównywalne. Dodał, że środki przeznaczone na „Akcję zima” pochodzą ze
wspólnej puli na bieżące utrzymanie dróg.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK dodała, że w budżecie miasta Zgierza, na drogi publiczne - bieżące
utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, zapisana była kwota 1 643 402 zł.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10
Przewodniczący RMZ J. KKOMOROWSKI, w okresie pomiędzy sesjami, uczestniczył
w następujących spotkaniach:
• 31 marca - Recital Piosenki Rosyjskiej z cyklu Spotkania z kulturą w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej im. B. Prusa,
• 04 kwietnia - spotkanie z przedsiębiorcami z Parku Przemysłowego Boruta,
• 06 kwietnia - spotkanie z ambasadorem Azerbejdżanu; udział w gali wręczenia stypendiów
sportowych,
• 08 kwietnia - gala „Kameleon” w Miejskim Domu Kultury,
• 10 kwietnia - Msza Św. w Parafii Matki Bożej Dobrej Rady; złożenie kwiatów pod tablicą
katyńską z okazji obchodów Dnia Katyńskiego
• 12 kwietnia - konferencja w Starostwie Powiatowym, na zaproszenie Poseł A. Hanajczyk,
nt. zadań samorządów w dziedzinie opieki nad zwierzętami; nagranie w TV Centrum w
temacie - udział publiczności w sesjach RMZ; posiedzenie Rady Osiedla ChełmyAdelmówek,
• 13 kwietnia - wernisaż wystawy prac dzieci i młodzieży „Barwy Wielkanocne” w Miejskim
Ośrodku Kultury; spotkanie muzyczne w Lutni – Koncert „Czar Opery”.
Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pismo z Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Zgierzu - zaproszenie na obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną;
Informacja nt. realizacji zadania związanego z budową Sali Gimnastycznej przy SP Nr 13 od Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych L. Dąbskiego;
Pismo od p. Idziego Antczaka - prośba o zamieszczenie w protokole z sesji przedłożonych
informacji zawartych w niniejszy piśmie;
Pismo z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu – prośba o wpisanie obiektów do
„Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”;
Pismo z RIO w temacie uchwały Nr XIV/62/2001 Rady Miasta Zgierza;
Informacja Zastępcy Prezydenta B. Kapusty - odpowiedź na pismo Zarządu Osiedla
Przybyłów - w sprawie zmiany częstotliwości linii komunikacji miejskiej autobusowej;
Pismo p. Janusza Badyny do Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie podjęcia robót
konserwacyjnych dot. uregulowania koryta rzeki Maliny;
Pismo p. Alicji Kamińskiej z ul. Kamiennej, w sprawie zanieczyszczenia miasta;
Oferta ze Szkoły Administracji Samorządowej - zaproszenie do udziału w warsztatach
nt. zasad udzielania absolutorium po zmianie ustawy o jednostkach samorządu
terytorialnego.

22

W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 11
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac pomiędzy sesjami, stanowi załącznik nr 61 do
protokołu. Informacja na temat budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 12 stanowi załącznik nr 62.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK w związku z krążącymi pogłoskami o Jej stanie zdrowia,
wyjaśniła, że w dniach 21 i 22 kwietnia br. przebywała na zwolnieniu lekarskim,
w związku z zabiegiem chirurgicznym przepukliny.
Radny K. WĘŻYK zapytał, co wynikło ze spotkania, odbytego 01 kwietnia, z przedstawicielem
inwestorów francuskich? Zapytał także, jaki był wynik meczu derbowego?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że spotkanie miało charakter informacyjny dot.
wprowadzenia potencjalnych inwestorów do Zgierza. Zakres rozmów był bardzo szeroki, od tematu
fabryk i hal, po budowę małego lotniska dla biznesmenów. Prezydent dodała, że wynik meczu
derbowego, Włókniarz vs. Boruta, to 2:0.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierz z prac
pomiędzy sesjami.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
Pkt 12
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiedział na pytania. Odnośnie zapytań
Przewodniczącego Zarządu Piaskowice-Aniołów, M. Wolskiego w temacie: pomnika
Łukasińskiego - zostanie on przeniesiony w bardziej odpowiednie miejsce - do Parku Miejskiego;
finansowania dowozu dzieci do szkół - niestety nie ma możliwości finansowania, innych niż
miejskie, firm transportowych. Odpowiadając na pytanie p. Zofii Niechciał dot. odpowiedzialności
zarządcy nieruchomości za wypadek, to z pewnością każdy zarządca - od odpowiedzialności
cywilnej i szód - jest ubezpieczony; w temacie braku miejsc parkingowych dla taksówek – będą
podjęte kropki w tej sprawie; natomiast odpowiadając na pytanie nt. Eko Boruty, wyjaśnił, że
miasto Zgierz, nie ma tytułu własności, ślad tytułu ma Starosta Zgierski, będący przedstawicielem
i właścicielem nieruchomości skarbu państwa na naszym terenie. W temacie poruszonym przez
p. Ogrodowczyka - trwają dyskusje pomiędzy gminami, poprzez które, linia 46 przebiega, dodał, że
władze miasta liczą na porozumienie.
Prezydent I. WIECZOREK, radnemu S. Skupińskiemu - wyjaśniła, że pani Niechciał nie jest już
pracownikiem UMZ; radnemu K. Wężykowi - drzewa na ul. Kasztanowej zostaną przycięte, a na
remont Placu Targowego są zabezpieczone środki. Prezydent w odpowiedzi na pytanie radnego
A. Mięsoka dodała, że wstępny raport z wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców już jest. Ostateczny, będzie opublikowany na stronie internetowej.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odnośnie pytania zadanego przez radną B. Palmowską
nt. poziomego oznakowania na drogach - w najbliższych dniach rozpocznie się ich odświeżanie.
Przewodniczącej E. Frankowskiej, w odpowiedzi na prośbę, o naprawienie nawierzchni na
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skrzyżowaniu Chełmska – Sadowa, wyjaśniła, że zostanie rozpatrzona. Radnemu M. Pilarskiemu sprawy mieszkaniowe, w poprzedniej kadencji, nadzorował Zastępca Prezydenta
Ś. Gołek.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI powtórzył zapytanie
w sprawie gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że jeśli prace są wykonywane w okresie
niesprzyjającym (listopad, grudzień), pod względem warunków atmosferycznych, to faktycznie, ich
trwałość nie jest zadowalająca. Jeżeli jest taka potrzeba, to wykonawca, w zakresie gwarancji,
będzie musiał poprawić prace.
Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury L. GÓRNIAK dodał, że długość udzielonej
gwarancji, zależy od technologii której się używa do odświeżania oznakowania. Jeżeli to jest
normalna farba cienkowarstwowa, to gwarancja wynosi 6 miesięcy, natomiast, jeśli chodzi
o malowanie metodą natryskową - grubowarstwową, to wykonawca daje 3 lata gwarancji.
Radny M. GAJDA wrócił do tematu uprzątnięcia piachu z chodników.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że do 15 maja br. trwa „Akcja zima”
i w zakresie prac jest również usuwanie piachu.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA potwierdziła słowa Przewodniczącego.
Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej, w statutowym terminie.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Radny A. MIĘSOK poprosił o usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci na ul. Małej.
Radny T. KUPIS zapytał o ITZ i kolejne zmiany? Skierował także zapytanie do Przewodniczącego
RMZ, dlaczego przed świętami wielkanocnymi , na łamach zgierskiej gazety, nie ukazału się
życzenia dla mieszkńców, od Przewodnicząćgo i Rady?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWKI wyjaśnił, że brak życzeń wynika tylko z pomyłki
i przeoczenia terminu osób odpowiedzialnych. Dodał, że ma zapewnienie, że to się więcej nie
powtórzy.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że funkcjonowanie gazety podlega nadal analizie.
Radna E. KRZEWINA poruszyła problem uprzątnięcia terenu - na którym znajduje się masa śmieci
- na ul. Proboszczewice i przy nasypie kolejowym.
Radny Z. ZAPART odnośnie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zaproponował,
po rozmowie w gronie kilku radnych i Przewodniczącej Stowarzyszenia, B. Piotrowicz, przekazanie
darowizny przez radnych i władze, w celu ukończenia wjazdu do hostelu na ul. Chełmskiej.
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Całkowity koszt to ok. 4 500 zł. Dodał, że wszelkie informacje zostaną przekazane w najbliższym
czasie na piśmie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI podziękował, w imieniu pani,
która zajmuje się bezdomnymi zwierzętami, za zbiórkę karmy. Wyraził także zdanie, co do sposobu
udzielania głosu przez Przewodniczącego RMZ. Powiedział, że osoba piastująca funkcje publiczne
powinna się liczyć z osądem opinii publicznej i nie można zabraniać komukolwiek wyrażania
swojego zdania na temat innych osób, m. in. radnych. Dodał także, że poruszone przez Niego
tematy w pkt „Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli” były omawiane na posiedzeniu
Rady Osiedla.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że jeżeli wypowiedzi nie są związane
z procedowanym pkt porządku obrad, to wówczas głos jest odbierany.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiadając na pytania powiedział, że zostaną podjęte
czynności w celu uporządkowania zaśmieconych terenów, natomiast funkcjonowanie gazety –
Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego nadal podlega analizie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zauważył, że na łamach ITZ,
ani razu jeszcze, nie ukazał się artykuł krytykujący działania władz miasta, mimo, że na spotkaniu
w tym temacie, Pani Prezydent mówiła o takiej możliwości.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że w gazecie jest strona przeznaczona na informacje płynące
z miasta, pozostała część jest we władaniu Redaktor Naczelnej. Częścią informacyjną zarządza
p. Kasia Sendal i jest otwarta na różne propozycje. W planach jest utworzenie cyklu wywiadów
z radnymi i przedstawicielami Rad Osiedli. „Usta nikomu nie będą zamykane” - dodała.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zwróciła uwagę, iż na Osiedlu Kurak, w pasie ul. Czarnej od bloku
przy „Ogrodniku”, konieczne jest, specjalnie dla niepełnosprawnych, wymalowanie pasa dla
pieszych. Zapytała także, czy ewentualni przedsiębiorcy planujący inwestycje na terenie Zgierza,
oferują stanowiska pracy w sferze produkcyjnej?
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady VIII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
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