Protokół Nr IX/11
IX sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 maja 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. 17.00.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 22
- 01

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

8.
9.
10.
11.
12.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Wręczenie tytułów „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
b) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,
c) ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Zgierz,
d) likwidacji jednostki budżetowej - „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego
w Zgierzu”,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza” i zmiany
uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. 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”,
f) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,
g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
i) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów
oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.
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.
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Pkt 1
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył IX sesję Rady Miasta Zgierza.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, Prezydenta Miasta I. Wieczorek, Zastępców Prezydenta B. Kapustę
oraz G. Leśniewicza, Skarbnik Miasta D. Kubiak, Sekretarza A. Majewską, 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 zmarłego,
wieloletniego, zgierskiego samorządowca, pana Janusza Kowalewskiego oraz uczczenie kolejnej
rocznicy śmierci „Żołnierza Wyklętego” rotmistrza Witolda Pileckiego.
Następnie Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI z okazji Dnia Matki, złożył wszystkim
mamom życzenia pomyślności i radości ze swoich pociech, natomiast z okazji Dnia Samorządowca
przypadającego na dzień 29 maja br. - najlepsze życzenia, moc sukcesów i powodzenia.
Pkt 2
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 ppkt e) w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza do podjęcia działań w sprawie wydawania dwutygodnika informacyjno - promocyjnego o
nazwie "itz".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję Zastępcy Prezydenta
G. Leśniewicza. W głosowaniu: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 7, zmianę wprowadzono.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, wycofała z pkt 7 ppkt g)
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w
zakresie zadań własnych, i poprosiła o wprowadzenie w tym samym punkcie, projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
i powierzonych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję Skarbnik D Kubiak.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 7, zmianę wprowadzono.
Radny A. MIĘSOK zapytał Przewodniczącego RMZ J. KOMOROWSKIEGO, co stoi na
przeszkodzie wprowadzeniu pod obrady rady, projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Zgierza. Radny dodał, że radni V kadencji włożyli wiele pracy w uporządkowanie jego
zapisów, organ nadzoru uchylił tą uchwałę tylko ze względu na błędną technikę prawodawczą.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że w obecnej chwili należy dokonać kolejnych
zmian, nie tylko z zakresu techniki prawodawczej. Dodał, że zwrócił się już w tej sprawie do
Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję Zastępcy Prezydenta
G. Leśniewicza. W głosowaniu: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 7, zmianę wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję (w obecnym pkt 7
2

ppkt h) Skarbnik D Kubiak W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 7, zmianę
wprowadzono.
Pkt 3
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał uchwałę VII/49/11 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”. Tytuł
honorowy nadaje się: Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu i panu Oktawianowi
Dynowskiemu. Przewodniczący zaprosił osoby wymienione przed stół prezydialny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał krótko informację na temat wyróżnionych
tytułami. Wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza I. Wieczorek, Zastępcą Prezydenta B. Kapustą
oraz Zastępcą Prezydenta G. Leśniewiczem, pogratulował uhonorowanym, wręczył kwiaty
i dyplomy.
Gratulacje złożyli także przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radny Z. Zapart oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej SLD P. Dziemdziela.
Następnie głos zabrali zasłużeni, dziękując Radzie za wyróżnienie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach, w celu wydania, przez
merytoryczne komisje RMZ, opinii do wprowadzonych do porządku obrad projektów uchwał.
Po przerwie.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ w związku z wnioskami dwóch Komisji tj. Komisji Budżetu
i Finansów RMZ oraz Komisji Spraw Obywatelskich RMZ, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza,
poprosił o zmianę porządku obrad - wycofał dwa projekty:
Pkt 7 ppkt d) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego w Zgierzu”;
Pkt 7 ppkt e) w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań w sprawie
wydawania dwutygodnika informacyjno - promocyjnego o nazwie "itz".
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej T. KUPIS w imieniu Komisji
poprosił o zmianę do porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie sporu pomiędzy Zgierska Spółdzielnią Mieszkaniową
a kupcami zgierskimi.
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek formalny w celu uporządkowania porządku obrad, tj. zdjęcie
dwóch projektów zgłoszonych przez Zastępcę Prezydenta G. Leśniewicza, a co za tym idzie,
przesunięcie numeracji w górę oraz o wprowadzenie jako ostatni ppk pkt 7 - projekt uchwały
zaproponowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego
M. PILARSKIEGO.
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł, zmiany wprowadzono.
Porządek obrad po wszystkich zmianach.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Wręczenie tytułów „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
b) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,
c) ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Zgierz,
d) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza” i zmiany
uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. 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”,
e) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,
f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
i powierzonych,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
h) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów
oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,
i) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie sporu pomiędzy Zgierską
Spółdzielnią Mieszkaniową i kupcami zgierskimi.
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 4

W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr VIII/11, z VIII sesji Rady Miasta Zgierza, z dnia
28 kwietnia 2011 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał jego przyjęcie pod
głosowanie:
Protokół Nr VIII/11 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 5
Radna B. PALMOWSKA podziękowała za uporządkowanie ul. Spacerowej, zapytała, czy na ul.
Jedlickiej będzie możliwość położenia dywanika asfaltowego, w ramach bieżącego utrzymania
dróg?
Radna E. KRZEWINA również poprosiła o naprawę nawierzchni ulicy Jedlickiej, mieszkańcy nie
mogą poruszać się swobodnie po ulicy, ze względu na unoszący się kurz.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK w związku z wnioskami (dot. słupków na ul. Suchowolca i przejścia dla
pieszych) przekazanymi na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ,
poprosiła Zastępcę Prezydenta B. Kapustę o odpowiedź. Poprosiła także, w przypadku obszernych
materiałów na sesję, o kierowanie jednej kopii do wglądu dla poszczególnych klubów radnych.
Zgłosiła interpelację dotyczącą przenośnej kotłowni, kosztów jej uruchomienia (załącznik nr 2).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie kierowania obszernych materiałów, po jednym
egzemplarzu na klub, wyraził zgodę.
Radna E. STEGLIŃSKA-MACIAK prosiła o ograniczenie prędkości i zainstalowanie progów
zwalniających na ulicy Ossowskiego (załącznik nr 3).
Radny K. WĘŻYK zgłosił kilka wniosków - o zlikwidowanie budki handlowej mieszczącej się przy
ul. Konstantynowskiej, obok cmentarza komunalnego; o informację nt. stanu prac związanych z
inwestycją drogową ul. Zawiszy; o rozważenie możliwości przeprowadzenia wyborów do
wszystkich rad osiedli w 2012 roku (załącznik nr 4).
Radna E. KRZEWINA zapytała o plany zagospodarowania dworca przy ul. Kolejowej.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił dwie interpelacje. Pierwsza dot. artykułu
zamieszczonego w „itz” z dnia 19 maja br., pt. „Będą protesty. Obwodnica podzieliła zgierzan”.
Zauważył, że odpowiednie komisje RMZ, rady osiedlowe i władze miasta powinny zająć się
temetam budowy S-14. Powiedział, że plany obwodnicy Zgierza powstały dawno temu, a od tego
czasu bardzo zmieniła się sytuacja urbanistyczna miasta. „Potrzeba, np. tak zaplanować ekrany
osłonowe, wjazdy i kładki, żeby mieszkańcy mogli korzystać wygodnie z tej obwodnicy i z lasu
jako miejsca rekreacji. Osłony powinny być estetyczne i maksymalnie zmniejszać zagrożenia oraz
zapobiegać tzw. fali zwrotnej; hałas i spaliny nie powinny się odbijać się o ścianę lasu i nie wracać
ze zdwojoną siłą na osiedle... Jest jeszcze jeden aspekt o którym mało się mówi, a który jest bardzo
istotny ekonomicznie. Wjazdy i droga powinny być zaprojektowane tak, żeby umożliwić rozwój
inwestycji budowlanych w tej części miasta: przed, jak i za lasem, gdzie jest prawie 1/3
powierzchni Zgierza." (załącznik nr 5) Druga interpelacja dot. problemów, z jakimi zdaniem
Wiceprzewodniczącego Sobczaka, będzie borykała się nowa Naczelnik Wydziału Oświaty UMZ,
I. Olszewska-Nowak. Poruszył problem nadchodzącego niżu demograficznego. Poprosił o prognozę
i propozycje rozwiązań w tej sprawie. Skierował do Naczelnik pytania: "jak widzi problem ucieczki
najlepszych uczniów do Łodzi (chodzi o uczniów gimnazjów i liceów, najczęściej tych
najlepszych)... jak chce mierzyć i monitorować tzw. wartość dodaną w systemie edukacji oraz losy
uczniów, a szczególnie stypendystów?" (załącznik nr 6).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poprosił o rozpatrzenie
możliwości usunięcia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Dubois, na wysokości bloku nr 9,
podcięcie gałęzi drzew na ul. 3-maja i Łąkowej, oraz rozpatrzenie zasadności wycięcia brzozy
stojącej w okolicy skrzyżowania „majowego” (załącznik nr 7).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, jakie były przesłanki
do rozpisania konkursu na dyrektora SP Nr 4, ponieważ obecna pani dyrektor pełniła swoje
obowiązki bez zarzutu? Poruszył także temat dot. możliwości powstania lotniska na terenie miasta.
Jedną z proponowanych lokalizacji był teren przy ul. Aleksandrowskiej. Przewodniczący zapytał,
czy decyzje w tej sprawie już zapadły?
Radny A. MIĘSOK złożył trzy interpelacje: poprosił o przedstawienie podstawowych danych
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z kontroli przeprowadzonej w Miejskich Usługach Komunikacyjnych (załącznik nr 8); poruszył
temat przeprowadzanych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, tj. składu komisji –
członkostwa Pani Prezydent (załącznik nr 9); mówił również o likwidacji Biura Radców Prawnych
- zapytał czy nie została naruszona ustawa prawo zamówień publicznych, zapytał także o kancelarie
świadczące usługi dla UMZ oraz o koszty utrzymania kancelarii (załącznik nr 10).
Przewodnicząca Rady Osiedla Krzywie-Chełmy S. STEFANOWICZ poprosiła o wymianę
i naprawę krawężników na ul. Kasztanowej (załącznik nr 11), założenie oświetlenia na
ul. Jarzębinowej (załącznik nr 12) oraz założenie tablic informacyjnych z legendą oraz planem
osiedla (załącznik nr 13).
Radny T. KUPIS powiedział, że do dnia sesji nie została podjęta naprawa nawierzchni ul. 1-Maja,
na odcinku przy drodze krajowej E75, mimo, iż w odpowiedzi na interpelację w tej sprawie, została
podana informacja o zleceniu wykonania robót spółce MPGK.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o przyczynę odwołania dyrektora SP Nr 10.
Radny M. HILIŃSKI złożył cztery interpelacje dot.: podjęcia działań celem eliminacji "zapadnięć"
i dziur w nawierzchni zatok autobusowych (załącznik nr 14); prośby o złożenie przez Panią
Prezydent wniosku, do projektu budowy drogi S14, uwzględniającego przejścia dla pieszych
w kierunku zachodniej części miasta (załącznik nr 15); starych drewnianych słupów znajdujących
się na ul. Łódzkiej, poprosił o ich wyeliminowanie i ewentualne zastąpienie betonowymi (załącznik
nr 16); informacji w sprawie ilości asystentów Prezydentów Miasta Zgierza - ich obowiązków
i zadań (załącznik nr 17). Radny zgłosił także cztery zapytania w sprawach: jaki podmiot jest
odpowiedzialny za utrzymanie porządku na rondzie upamiętniającym katastrofę pod Smoleńskiem
oraz druga sprawa dot. notorycznego braku możliwości nabycia biletów na przejazd tramwajem
linii 16 bezpośrednio w automatach umieszczonych w tramwaju (załącznik nr 18); kolejne dwa
zapytania dot. uregulowania prawnego sytuacji, gdy prywatny właściciel stawia garaż przenośny na
gruncie miasta oraz następne w sprawie ustawiania śmietników na każdej posesji administrowanej
przez MPGM (załącznik nr 19).
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA podziękowała za naprawienie nawierzchni dróg na Osiedlu
Stary Kurak. Poprosiła o informację, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic
1-Maja i Łódzkiej.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ
poruszyła problem braku informacji, dla Komisji, ze strony władz, odnośnie rozpisywania
konkursów na dyrektorów szkół.
Radna J. ZIELIŃSKA zgłosiła dwie interpelacje w sprawach: współpracy ze zgierskimi artystami
niezależnymi (załącznik nr 20) oraz podjęcia działań w celu stworzenia przejścia dla pieszych na
Osiedlu Kurak (załącznik nr 2)1. Zgłosiła także jedno zapytanie dot. potańcówek nad stawem
(załącznik nr 22).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do Pani Prezydent z prośbą o zbadanie
zasadności nadmiernej wycinki drzew w lasach państwowych, znajdujących się na terenie Gminy
Miasto Zgierz.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał o formy promowania Zgierza na arenie międzynarodowej,
w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej.
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Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA odczytała stanowisko (z dnia
15 listopada 2007 r.) RO 650-lecia w sprawie przebiegu S14, dot. lokalizacji drogi za lasem
Krogulec (stanowisko stanowi załącznik nr 23). Przewodnicząca zauważyła, że teraz może być
ciężko z jakimikolwiek zmianami planu.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, jak długo tiry będą poruszały się w samym środku osiedla, tj.
po ul. Gałczyńskiego. Prosi o rozważenie ustawienia w tym miejscu znaku ograniczenia tonażu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI, zapytał o wprowadzony
w UMZ system zamówień publicznych, w związku m. in. z zakupami Rad Osiedli - kiedy zostanie
zmieniony?
Pkt 6
Mieszkanka A. KAZIMIERCZAK podziękowała radnej Palmowskiej i Krzewinie za poparcie
stanowiska mieszkańców ul. Jedlickiej. Mieszkanka poprosiła o utwardzenie nawierzchni ulicy
chociaż cienką warstwą asfaltową, na odcinku zamieszkałym. Poprosiła także o rozważenie
możliwości naprawy całej ulicy Jedlickiej i doprowadzenia komunikacji miejskiej.
Mieszkaniec J. BADYNA zapytał, czy Zarząd Wojewódzki Melioracji i Urządzeń Wodnych
sfinansuje i wykona oczyszczenie rzeki Maliny, pomiędzy ul. Proboszczewicką a ul. Przyrodniczą?
Poruszył także temat powtarzających się awarii wodnych na ul. Przyrodniczej, w związku
z realizacją (przez firmę z Rzeszowa) zadania poprowadzenia kanalizacji. Mówił również
o przedłużającym się czasie tworzenia, przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych o Autostrad,
projektu kolektora deszczowego wzdłuż torów kolejowych. Takie opóźnienie zagraża wykonaniu
inwestycji zaplanowanej w planie inwestycyjnym na rok 2011, tj. ul. Witosa. Deszczówka
z ul. Witosa musi mieć „wejście” do kolektora głównego wzdłuż ul. Ozorkowskiej. Pan BADYNA
w związku z informacją o wyjeździe Pani Prezydent do Chin, w celu pozyskiwania inwestorów,
powiedział, że od Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy dowiedział się, że łódzka strefa dysponuje
powierzchnią ok. 80 hektarów, w tym udział swój mają Radom, Tomaszów, Łódź, itp. Zgierz nie
dysponuje natomiast żadną wolną strefą.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 7 a
wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu – projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ, J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
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,
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Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IX/78/11 w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla
650-lecia w Zgierzu.
Pkt 7 b
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r. – projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ, J. KOMOROWSKI. W formie autopoprawki zaproponował
wprowadzenie do projektu uchwały następujących zapisów:
- w sierpniu – Informacja na temat Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto
Zgierz wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz;
- w październiku – Informacja dotycząca likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta
Zgierza dla mieszkańców o różnych dysfunkcjach;
- w listopadzie – Informacja dotycząca obwodnicy miasta Zgierza S14 – obecny stan przygotowania
inwestycji, terminy związane z jej realizacją, a także zabezpieczenie środków finansowych.
Radny M. HILIŃSKI zaproponował, aby w planie pracy RMZ - w miesiącu wrześniu – ująć temat:
Informacja dotycząca przygotowania do „Akcji zima” - 2011/2012.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
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 IX/79/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.
Pkt 7 c
ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Zgierz – projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Wyjaśnił, że
zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ustawa o nowelizacji ustawy o systemie
oświaty została przyjęta 5 sierpnia 2010 r., z mocą obowiązującą od września br. Zmiany wynikają
z faktu, iż nakładanie opłat w pełnym zakresie, na rodziców dzieci, które są w przedszkolach, jest
niezgodne z prawem – stąd reorganizacja systemu opłat. Prezydent dodał, że przy konstruowaniu
uchwały, władze miasta kierowały się nie tylko troską o budżet gminy, ale także o budżety domowe
mieszkańców Zgierza
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 8 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrażenie: „z 2003 r. 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69,
poz. 624, Nr 109, poz. 161,”
- w § 5, w 4 wierszu, po wyrażeniu: „Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego” wykreślić: „z
2005 r.” i w wierszu 5, po wyrażeniu: „Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego” wykreślić
wyrażenie: „z 2008 r.”.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, wyjaśniła, że klub jest przychylny
podjęciu w. w. uchwały.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy stawka (2,80 zł) nie ulegnie zmianie do września przyszłego
roku? Zapytał także, czy obowiązek uiszczania opłaty w wysokości 120 zł/miesięcznie - w roku
ubiegłym - bez względu na to, czy dziecko było w przedszkolu, czy nie i jak długo – był narzucony
na rodziców zgodnie z prawem?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że stawka jest zależna od minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Na drugi pytanie, powiedział, że nie może się wypowiadać w imieniu
władz V samorządu. Dodał, że orzecznictwo wydane na skutek skarg składanych w innych
gminach, wskazuje na to, że tego typu opłaty stałe, nie znajdowały podstaw prawnych.
Indywidualnych skarg w tym zakresie, na terenie Gminy Zgierz, nie było. Za podstawę edukacyjną,
(czyli od godz. 8 -13) odpłatności nie ma.
Radny J. SOKÓŁ zapytał, czy w związku ze zmianami, gmina będzie dopłacać więcej, a przeciętny
klient przedszkola - mniej?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że przedstawiona kalkulacja zakłada
osiągnięcie wpływów z tytułu opłat, na poziomie zbliżonym do poprzedniego.
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. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IX/80/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI, w imieniu KWW Jerzego Sokoła, poprosił o przerwę
w obradach sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 7 d
zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza” i zmiany
uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. 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” - projekt wraz z
autopoprawkami (str. 10 załącznika nr 1 – pkt 1.5.1 „W trakcie przygotowania jest projekt
termicznej utylizacji odpadów z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Uruchomienie
powyższego rozwiąże definitywnie problem utylizacji odpadów w mieście.”; str 23 w analizie
SWOT, pkt S-6 zamiast wyrażenia: „jedna z najnowocześniejszych w Europie spalarnia odpadów (w
realizacji)” wyrażenie: „jeden z najnowocześniejszych w Europie zakład utylizacji”) przedstawiła Zastępca
Prezydenta B. KAPUSTA. Wyjaśniła m. in. że wpis do programu, nie obliguje Gminy Miasto
Zgierz do czynienia jakichkolwiek inwestycji z nią nie związanych. Wpis uprawnia podmiot do
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złożenia wniosku o dofinansowanie, czego jednak nie gwarantuje. Dodała, że załącznik do uchwały
z 2004 roku nie uległ zmianie, zostały jedynie zaktualizowane dane statystyczne i dopisane
działania zrealizowane do 2009 roku.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr
27).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w § 3, wyrażenie: „z chwilą opublikowania” zamienić na wyrażenie: „z dniem ogłoszenia”.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI odniósł się do pkt 1.5.1. Zauważył, że zapis otwiera inwestorowi „furtkę” do
uruchomienia, na terenie miasta, spalarni odpadów niebezpiecznych. Wyraził obawę, czy zapis
uchwały jest właściwy?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zauważyła, że w uchwale z 2004 widnieje zapis: „W trakcie
przygotowania budowy jest jedna z najnowocześniejszych w Europie spalarni odpadów, której
technologia opiera się na zjawisku pirolizy. Uruchomienie spalarni rozwiąże definitywnie problem
utylizacji odpadów w mieście” a do tej pory, wolą RMZ, taka spalarnia nie powstała. Zaznaczyła
również, że zapis w lokalnym programie rewitalizacji nie daje żadnemu podmiotowi legitymacji
do tego by, uzyskał pozwolenie na budowę. W polskim systemie prawnym funkcjonuje decyzja
o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wyrys pozwala
potencjalnemu inwestorowi na zbudowanie spalarni. Ale to RMZ, kształtując politykę planowania
przestrzennego w mieście, określa, czy taki zakład może powstać. Dodała, że w trakcie tworzenia
jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” - podczas spotkania
w tej spawie, zostało wyjaśnione, że studium przewiduje możliwość utworzenia spalarni, ale to
rada, w głosowaniu, zadecyduje o dalszych jej losach. Wyjaśniła także, że uzyskanie pozwolenia na
utworzenie takiej inwestycji wiąże się z szeregiem uzgodnień, m. in. z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska.
Radny A. MIĘSOK odniósł się do proponowanego w formie autopoprawki zapisu,
tj. wprowadzenia wyrażenia: „utylizacja termiczna” zamiast „spalarni”. Wyjaśnił, że są to dwa
różne terminy. Spalarnia to jest „teren zakładu na którym funkcjonuje instalacja bądź urządzenie
techniczne, którego głównym celem jest termiczne przekształcenie odpadów, w celu ich
unieszkodliwiania, wraz ze wszystkimi urządzeniami, które umożliwiają prawidłowe
funkcjonowanie tej spalarni”. Natomiast pod hasłem „utylizacja” może funkcjonować
współspalarnia, czyli „cały teren zakładu na którym funkcjonuje instalacja bądź urządzenie
techniczne, którego głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów materialnych, przy
wykorzystaniu odpadów, jako paliwa zwykłego lub dodatkowego”. Dodał, że próba
„przeforsowania” „spalarni odpadów” to nic innego jak wykreślenie ze studium zapisu, mówiącego
o tym, że odpady, które zostaną wytworzone, w wyniku działalności gospodarczej, prowadzonej
na terenie miasta Zgierza, mogą być utylizowane, w sposób termiczny - w spalarni lub
współspalarni. Radny zauważył, że wspólnie z radnym G. Macińskim wnioskował niegdyś
o zmiany w studium i przywrócenie wykreślonego, z programu z 2004 roku, zapisu który, chronił
miasto przed sprowadzaniem odpadów różnego rodzaju, niewiadomego pochodzenia, z różnych
miejsc spoza Zgierza. Radny skierował zapytanie do Z-cy Prezydenta B. Kapusty,
czy zaproponowany zapis odnosi się do spalarni czy współspalarni? Zapytał także,
Wiceprzewodniczącego RMZ G. Macińskiego, czy podtrzymuje ówczesną decyzję i wniosek o
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powrót wspomnianego zapisu, po to by ustrzec mieszkańców przed napływem niebezpiecznych
odpadów i ich utylizacją na terenie miasta?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że załącznik, zarówno w roku 2004 jak i teraz,
przygotowywał profesor Wesołowski. Dodała, że jest to propozycja rozwiązania wpisana rzez
profesora, która funkcjonuje w obiegu prawnym od 2004 roku. Z-ca Prezydenta powiedziała także,
że jeśli będzie taka wola rady, to wycofa autopoprawkę, ale nie można wykreślić istniejącego już
zapisu. Zauważyła także, że wnioski zaproponowane przez radnego Mięsoka są zasadne ale przy
procedowaniu studium uwarunkowań, a nie programu rewitalizacji. Jeszcze raz przypomniała,
że procedowany akt, nie wnosi nic do możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Pokreśliła, że dzięki zapisom lokalnego programu można pozyskać pieniądze dla miasta,
nie ryzykując niczym.
Radny A. MIĘSOK przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Z-ca Prezydenta B. Kapusta
stwierdziła, że środków unijnych z projektów 2007-2013, już nie ma.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że konkurs na rewitalizację obszarów problemowych
został ogłoszony 18 kwietnia, a na poprzedniej sesji, uchwałą, zostały wprowadzone zmiany
w budżecie po to, by Gmina Miasto Zgierz mogła pozyskać środki.
Radny Z. ZAPART zauważył, ze nie ma wątpliwości, że należy wykorzystywać każdą szansę, by
pozyskać środki. Powiedział także, że zaproponowane przez B. Kapustę autopoprawki powinny
zostać wprowadzone, ponieważ aktualizują zapisy studium. Dodał, że okazja do formułowania
zapisów studium uwarunkowań będzie w momencie podejmowania uchwały w tej sprawie.
Radny T. KUPIS powiedział, że o konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych chyba nikogo
nie trzeba przekonywać. Każda sytuację trzeba wykorzystać. Radny podziękował, za wpisanie do
programu, budynku SLO im. R. Traugutta.
Radna B. PALMOWSKA wyraziła swoja obawę, dodając, że na terenie miasta jest już jedno
wysypisko – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Na jego powstanie również były
pozyskiwane środki zewnętrzne, były plany i nadzieje, a do tej chwili miasto boryka się z tą
„bombą ekologiczną”.
Radny A. MIĘSOK zapytał, skąd - w lokalnym programie - wzięły się takie podmioty jak:
Esportivo Club - Elżbieta Kaźmierczak (590 400,00) zł; Renowacja budynku przy ulicy Łąkowej 10
- Zofia Niechciał (1 000 000,00 zł). Jakie kryteria zostały zastosowane przy wpisie tych podmiotów
prywatnych do załącznika do procedowanej uchwały?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odnośnie podziękowań od radnego Kupisa wyjaśniła,
że to Dyrektor SLO wystąpił z kompletnym wnioskiem o wpisanie wskazanego zadania
do programu. Dodała, w odp. radnemu Mięsokowi, że władze miasta nie odrzucały żadnego
wniosku, zostały wpisane te podmioty, które złożyły komplet dokumentów.
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 - 3, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IX/81/11 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia
11

„Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza” i zmiany uchwały Nr VIII/73/11 Rady
Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. 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”.
Pkt 7 e
zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 – projekt przedstawiła Zastępca
Prezydenta B. KAPUSTA. Wyjaśniła, że jest to kolejny dokument który musi ulec modyfikacji w
celu przystosowania jego zapisów do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Uaktualnione zostały dane statystyczne w załączniku.
Skarbnik Miasta D. Kubiak w imieniu Prezydenta I. Wieczorek zgłosiła autopoprawkę – w tabeli 9
załącznika, w pkt 2, wyrażenie: „wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” zastąpić
wyrażeniem: „wydatki określone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2038”
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną(załącznik nr 29)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
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 IX/81/11 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju
Transportu Publicznego na lata 2009-2015.
Pkt 7 f
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
i powierzonych – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. Kubiak.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w tytule wykreślić wyrażenie: „w sprawie”,
- w nazwach załączników, wyrazy „Uchwały” napisać, zaczynając małą literą.
Uwagi Komisji Stautowo-Prawnej RMZ przyjęto w formie autopoprawki.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o umowę z zakładem w Garbalinie i środki przeznaczone na ten
cel, czyli 90 000 zł.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że kwota 90 000 zł pozostała do wypłaty na rzecz
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Garbalina do końca czerwca br. Osadzeni nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Środki te są
przeznaczone na zakup m. in. odzieży i posiłków. W skład wchodzą także koszty wykazane przez
MPGK – praca sprzętu (koparki, ładowarki) i osób obsługujących.
Prezydent I. WIECZOREK dodała, że cena obiadu wynosi 5 zł. Dodała, że zdecydowana większość
przeznaczonych na ten cel pieniędzy trafia do spółki MPGK.
Radny T. KUPIS zapytał, czy znajdują się w tym projekcie środki finansowe pochodzące
z likwidacji „ITZ”?
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że w nowym projekcie uchwały (z dnia 26 maja 2011 r.)
takich środków nie ma.
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 IX/82/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych.
Pkt 7 g
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 – projekt uchwały wraz
z uzupełnieniem dot. objaśnień przedstawiła Skarbnik miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IX/83/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2038 .
Pkt 7 h
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów
oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawiła, w imieniu
Klubu Radnych PO, radna B. ŚWIĄTCZAK. Powiedziała, że zgłoszenie projektu uchwały nie
miało na celu poróżnienie radnych, tylko wygenerowanie oszczędności rzędu ok. 40 000 zł
miesięcznie. Cele przekazania ewentualnych środków nie są dokładnie określone, ale mogą to być
np. dopłata do wypoczynku najuboższych dzieci, utworzenie placu zabaw, parkingu, położenie
chodnika, itd.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 33).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
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- w § 1, wykreślić wyrażenie: „wprowadza się następujące zmiany:”, a treść pkt 1 wpisać jako
dalszą część § 1.
Komisja zwróciła uwagę na zapis artykułu 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, mówiącym:
„Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez
radnego”. Brak jest w projekcie uchwały zróżnicowania kwotowego z uwagi na pełnione funkcje.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyjaśniła, że zróżnicowanie jest, nie obniża się diety Przewodniczącemu
RMZ z racji pełnienia ważnej i wymagającej poświęcenia czasu i pracy. Dodała, że na projekcie
podpisana jest mecenas, która sprawdziła projekt, pod względem formalno-prawnym, nie wnosząc
uwag.
Mecenas K. FIJAŁKOWSKA powiedziała, że Jej zdaniem, sam zapis nie nakłada na radę
konieczności dokonania modyfikacji, czy podwyższenia diet dla osób pełniących funkcję. Zapis
nakłada obowiązek jedynie brania pod uwagę zróżnicowania wysokości diet.
Radny A. MIĘSOK nie zgodził się z mecenas Fiajłkowską, twierdząc, że zapis art. 25 jest
obligatoryjny, a nie fakultatywny, czyli zobowiązuje do rozróżnienia wysokości diet w związku
z pełnionymi funkcjami.
Pierwsza uwaga Komisji Stautowo-Prawnej RMZ została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem dalszych uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 8, przeciw - 13, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Pkt 7 i
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie sporu pomiędzy Zgierską
Spółdzielnią Mieszkaniową i kupcami zgierskimi – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ, T. KUPIS.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie zmiany w tytule projektu
uchwały: w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie sporu pomiędzy kupcami
zgierskimi a Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową, w związku z tym, że to kupcy są inspiratorami
sporu i to oni zwrócili się do rady, nadając bieg całej tej sprawie.
Radny M. PILARSKI powiedział, że to nie kupcy rozpoczęli konflikt, tylko zgłosili się do RMZ
o pomoc i wsparcie. Radny zgłosił kontrwniosek, by nie przyjmować wniosku Przewodniczącego
RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wycofał propozycję zmiany.
Radny M. PILARSKI zaproponował wprowadzenie zmiany w tytule, tj. „w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego sporu pomiędzy Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową
a kupcami zgierskimi”.
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Zmiany przyjęto w formie autopoprawki.
Radny J. SOKÓŁ wyjaśnił, że na posiedzeniach KGKiM RMZ obecni byli kupcy wraz
z pełnomocnikiem i przedstawiciele Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Istotą sprawy jest to,
by Walne Zgromadzenie Członków ZSM podjęło decyzję w sprawie sprzedaży gruntów, które
dzierżawią kupcy. Radni służą wszystkim mieszkańcom, dlatego stanowisko Rady Miasta Zgierza
ma pomóc w załagodzeniu konfliktu i doprowadzeniu do kompromisowego rozwiązania.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK powiedział, że całej tej sprawie nie rozumie
słowa: konflikt – spór, ponieważ na ten moment, wniosek który złożyli kupcy do Zarządu
Spółdzielni, został wprowadzony pod obrady Walnego Zgromadzenia ZSM.
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. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IX/84/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Zgierza dotyczącego sporu pomiędzy Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową a kupcami
zgierskimi.
Pkt 8
Przewodniczący RMZ J. Komorowski w okresie między sesjami:
●
●
●
●
●
●

3 maja – brał udział we Mszy Św. oraz złożył kwiaty z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji,
9 maja – brał udział w nagraniu TV Centrum "Polityczna Mapa Zgierza",
10 maja – dostarczył zebraną podczas VIII sesji RMZ, karmę dla zwierząt mieszkance
Zgierza opiekującej się psami i kotami,
14 maja – brał udział w pogrzebie Janusza Kowalewskiego, w posiedzeniu KOKSiR RMZ
oraz RO Krzywie-Chełmy,
19 maja – brał udział w przedstawieniu słowno-muzycznym "Królewna Śnieżka i pięciu
krasnoludków" w SP 8,
20 maja – brał udział w obchodach 93. rocznicy proklamowania Demokratycznej Republiki
Azerbejdżanu w Warszawie, na zaproszenie ambasadora.

Odczytał także pisma które wpłynęły na Jego ręce:
●
●

●
●

Pismo w sprawie propozycji upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego, poprzez np.
nadanie nazwy Jego imieniem, alejce w parku im. Tadeusza Kościuszki;
Zaproszenie od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Zgierzu i Rady Osiedla Krzywie-Chełmy do wzięcia udziału w Pikniku
Integracyjnym „Wspólne Więzi”, który odbędzie sie 19 czerwca br. w Centrum
Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu;
Pismo z Koła Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczące rozważenia
możliwości wprowadzenia dodatkowych tematów do planu pracy Rady Miasta Zgierza;
Zaproszenie, od Prezydent I. Wieczorek i Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
M. Jędrzejczaka, do udziału w VI Jarmarku Zdrowia „Lecz się w Zgierzu”, który odbędzie
się przed Ratuszem Miejskim, w dniu 05 czerwca br., w godz. 10.00 – 14.00;
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●
●

●

●

Informacja o zamówieniu publicznym dotyczącym budowy wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej przy SP Nr 12 w Zgierzu;
Pismo od Komisji Spraw Obywatelskich RMZ w sprawie rozważenia możliwości
zorganizowania spotkania, w obecności Przewodniczącego RMZ, Starosty Zgierskiego,
resortowej komisji przy Radzie Powiatu, dotyczącego Młodzieżowego Domu Kultury i jego
sytuacji oraz wypracowania rozwiązań w celu dalszego działania jednostki;
Pismo od Komisji Spraw Obywatelskich RMZ w sprawie zorganizowania spotkania
z przedstawicielami jednostek pomocniczych Rad Osiedli Nowe Miasto i ChełmyAdelmówek, radnych RMZ - wybranych z tych okręgów i Przewodniczącego KSO RMZ.
Hilińskiego, w celu wypracowania programu organizacyjno - wyborczego mającego na celu
rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców o wyborach do Rad Osiedli;
Pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie ustalenia liczby ławników na kadencję
2012-2015.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z zapytaniem radnego M. Pilarskiego
skierowanego do Niego, podczas poprzedniej sesji RMZ, dot. zabierania głosu przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto H. Urbanowskiego, odpowiedział, że pan
Urbanowski, z racji pełnionej funkcji, korzysta z tzw. zasady generalnej wg Statutu Osiedla Stare
Miasto. Dodał także, że akurat w pkt „Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli”
wypowiedzi pana Urbanowskiego były niewłaściwe, ponieważ, w formie komentarza odnosiły się
do wcześniej złożonych przez inne osoby interpelacji i zapytań.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował radnych o planowanym na dzień 06 lub
07 czerwca br., wspólnym posiedzeniu merytorycznych komisji RMZ, w celu analizy i wydania
opini do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 r.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się także do radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej,
która poruszyła temat konieczności powołania zespołu ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, o przedstawienie propozycji w tej sprawie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział również, że na Jego ręce wpłynął kolejny
anonim. Wyjaśnił, że nie będzie reagował na żadne anonimy. Jeżeli ktoś ma komuś coś do
zarzucenia i chce to wyartykułować, niech również ma odwagę i podpisze się imieniem
i nazwiskiem oraz poda adres, tak, by jasnym było, do kogo wystosować odpowiedź.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 9
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza w prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 35 do protokołu.
Prezydent I. WIECZOREK w związku ze spekulacjami w temacie „słynnego już lotu nad
Zgierzem” wyjaśniła, że potencjalny inwestor, swoim samolotem z zatankowanym przez siebie
paliwem, zaprosił Panią Prezydent wspólnie z dwoma innymi osobami z UMZ, na lot w celu
obejrzenia terenów pod inwestycje. Prawdą jest niestety to, że inwestorowi spodobały się tereny
należące do gminy. Ponieważ kontrowersje budzi również wyjazd do Chin, Pani Prezydent
powiedziała, że jedzie na zaproszenie, więc z kasy miejskiej nie przeznaczono na ten cel ani jednej
złotówki. W delegacji do Chin znajdują się również przedsiębiorcy z terenu miasta, regionu
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i głównym celem wizyty jest podpisanie umów i kontraktów korzystnych właśnie dla nich.
Prezydent odniosła się również do uczestnictwa w Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych
w dniach 07 i 08 maja. Prezydent wyjaśniła także, odnośnie zarządzenia odwołującego dyrektora
SP Nr 10, że sprawa zaistniała na wniosek dyrektora, dotyczącego rezygnacji ze stanowiska.
Dodała, że wspólnie z Z-cą Prezydenta G. Leśniewiczem, Pani Prezydent podjęła decyzję,
iż w każdym przypadku (zakończenia kadencji dyrektora, rezygnacji), nabór na stanowisko
odbędzie się w drodze konkursu. Wyjaśniła, że komisja konkursowa składa się z 9 osób, w tym
tylko trzy są z UMZ, pozostałe to: dwie z kuratorium, dwie ze związków zawodowych,
przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Ustawa mówi jasno,
że Prezydent powołuje skład komisji, i nie ma przeciwwskazań, aby sam w niej uczestniczył.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła swoje zdanie, twierdząc, że decydując się na objęcie urzędu
prezydenta, trzeba liczyć się z opiniami, dobrymi i złymi. Natomiast „obnażanie się” przed radą,
czasem z bardzo osobistych sytuacji, jest zupełnie niepotrzebne. Radni znają intencje Pani
Prezydent, a „ludzie w mieście mówią, mówili i mówić będą” i na to nikt nie ma żadnego wpływu.
Radna E. KRZEWINA odniosła się do spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Zapytała, czy była poruszana kwestia budowy kanalizacji deszczowej na
ul. Ozorkowskiej?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że spotkanie było organizowane przede wszystkim na prośbę
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. Wolskiego, w związku z nieustannie
wybijającym „źródełkiem”. Naczelnik UMZ i Przedstawiciel GDDKiA zobowiązali się dalej tą
sprawą zająć i rozwiązać.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, iż był obecny na tym spotkaniu i kontynuując je
wspólnie z dyrektor GDDKiA starał się poruszyć wszystkie nurtujące Zgierz problemy. Rozmowy
trwają.
Radny T. KUPIS zapytał, czy na tym spotkaniu był poruszany temat stan dróg w mieście. Zapytał
także o wyniki wizji lokalnej terenów będących pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zgierzu.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, ze kwestia stanu dróg była poruszana. Jeżeli chodzi
o MOSiR to potrzeby są bardzo duże. Prezydent powiedziała, że zorganizowała spotkanie
z przedstawicielami NFOŚ w celu omówienia możliwości pozyskania środków na remont śluzy
przy stawie w Parku Miejskim. Dodała, że również wsporniki na hali sportowej MOSiR również
wymagają prac naprawczych i remontowych.
Radna B. PALMOWSKA odnośnie dyrektor SP Nr 10, zapytała, czy jeżeli osoba sama rezygnuje
ze stanowiska, to czy należy się jej odprawa? Jeżeli tak, to jak wysoka?
Mecenas K. FIJAŁKOWSKA wyjaśniła, że tak, należy się odprawa. Jej wysokość zależy od okresu
zatrudnienia, prawdopodobnie byłaby to kwota równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. Jednak
bez konkretnych danych, trudno jest jednoznacznie to określić.
Radna B. ŚWIĄTCZAK by uciąć spekulacje w tym temacie, zapytała, czy zgodne z prawem było
to, że dyrektor SP Nr 10, która jest mamą Pani Prezydent, pełniła funkcję, mimo, że Jej córka objęła
urząd Prezydenta Miasta Zgierza?
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Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że tak. By jednak uniknąć niepotrzebniej dyskusji, Prezydent
zwróciła się także o potwierdzenie do wojewody, która również odniosła się do tego w sposób
pozytywny, ponieważ, jak uzasadniła: „był to stan zastany”.
Radny A. MIĘSOK zapytał z jakiej branży był inwestor, z którym Pani Prezydent odbyła lot nad
miastem? Odniósł się także do spotkania 06 maja z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki
Waldemarem Pawlakiem – zapytał, czego dotyczyło?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że jedną z prowadzonych przez inwestora działalności jest
budowanie małych lotnisk dla awionetek. Spotkanie z W. Pawlakiem odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi. Rozmowy prowadzone były m. in. w temacie pozyskiwania inwestorów.
Radny S. SKUPIŃSKI odniósł się do uczestnictwa Pani Prezydent w obchodach 93 rocznicy
Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej – zapytał, co łączy Zgierz z Azerbejdżanem?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że utrzymywane są stosunki dyplomatyczne
z Azerbejdżanem. O słowo w tej sprawie poprosiła Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego,
który także brał udział w tej uroczystości.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że wspólnie z Panią Prezydent brali udział
w kurtuazyjnym spotkaniu w związku z obchodami święta republiki. Ambasador zaprosił
przedstawicieli władz miasta w rewanżu za Jego wizytę w Zgierzu.
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. - 3, sprawozdanie przyjęto.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosił o przerwę w obradach w celu przygotowania się
do kolejnego pkt porządku obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 10
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odnośnie ul. Jedlickiej wyjaśniła, że do tej pory na wysypanie
i wyrównanie tłucznia wydano już ponad 200 000 zł. Obecnie, w ramach bieżącego utrzymania
dróg realizowane są remonty w miejscach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. W
odpowiedzi na pytanie pana Badyny, powiedziała, że wymiana wodociągowych rur azbestowych na
rury PCV będzie postępować na terenie miasta Zgierza (do roku 2032), w tym również na ul.
Przyrodniczej, na odcinku od ul. Ciosnowskiej do ul. Ozorkowskiej. Odnośnie stanu realizacji ul.
Zawiszy – najprawdopodobniej 29 maja br. ukarze się przetarg na tą inwestycję ok. września/października powinna zostać zakończona W kwestii S14 – władze miasta zwrócą się
do organów właściwych. Zastępca Prezydenta przeprosiła za błąd w procesie przekazywania
informacji odnośnie naprawy nawierzchni ul. 1 Maja – zgodnie z obietnicą zostanie naprawiona.
Co do wymiany słupów z drewnianych na betonowe, można tylko wystąpić z taką prośbą do
zarządcy drogi. Podobna sytuacja jest w sprawie ograniczenia tonażu na ul. Gałczyńskiego.
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Odnośnie obsługi prawnej, w roku ubiegłym koszty – łącznie, przekroczyły sumę 240 tys zł.
Obecnie, wszystko wskazuje na to iż, będą one dużo niższe. Do połowy lutego to kwota rzędu
6,5 tys zł, w marcu 13 tys zł. Dodała, że do konkursów i zamówień poniżej 14 tys euro, nie stosuje
się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Do tej pory nie przekroczono tej kwoty.
Postępowanie przetargowe jest jednak w toku, do tej pory złożona została jedna oferta, która
poddana została badaniu. Panu Urbanowskiemu odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach
publicznych to kierownik jednostki – prezydent – odpowiada za realizacje budżetu, za finanse
i ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli. Dlatego właśnie podjęte zostały działania
eliminujące, w procesie kontroli, ewentualne wątpliwości.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiedział na zapytania radnego Hilińskiego. Wyjaśnił,
że odpowiedzialny za utrzymanie porządku na rondzie upamiętniającym katastrofę smoleńską jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi; odpowiedzialny za uzupełnianie automatów biletowych na
przejazd tramwajem linii 16 jest MPK Łódź Sp. z o. o. Na pytanie, czy prowadzone są kontrole ze
strony miasta, w kwestii zajmowania gruntów miasta pod przenośne garaże, przez prywatnych
właścicieli, odpowiedział, że tak.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że jest bardzo otwarta na współpracę z artystami.
Odnośnie "potańcówek" w Parku Miejskim, po konsultacjach społecznych, okazało się, że jest
problem, ponieważ część mieszkańców jest przeciw. Kompromisem jest organizacja owych
"potańcówek" jednego dnia weekendu, tj. w niedziele. Odnośnie zagospodarowania dworca przy ul.
Kolejowej, to podlega on pod PKP. Po rozmowach z dyrekcją dworca, podjęta została inicjatywa
włączenia się w kwestię monitorowania go. Prezydent dodała, że rozmawiała także z kibicami piłki
nożnej - prosiła, aby swoje wizje artystyczne realizowali gdzie indziej, omijając dworzec i
przystanki.
Pkt 11
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI poinformował o sukcesach członków Zgierskiego
Towarzystwa Atletycznego. W dniach 1 - 2 maja br., w Łomży, odbyła się Olimpiada Młodzieży nasi reprezentanci zdobyli dwa złote medale. Wiceprzewodniczący powiedział także, że 03
czerwca, w Poznaniu, odbędzie się Zjazd Polskiego Związku Zapaśniczego, w którym będzie
uczestniczył radny Tomasz Kupis, jako przedstawiciel zgierskiego klubu zapaśniczego.
Radny Z. ZAPART odnośnie akcji charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Zgierzu przekazał krótkie sprawozdanie. Radny podziękował radnym oraz
kierownictwu UMZ za wsparcie i przekazane środki, w sumie uzbierano kwotę 4450 zł.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI w kwestii ogłaszania
konkursów na dyrektorów szkół, powiedział, że Jego zdaniem, każda praca powinna podlegać
ocenie i ewentualnemu wyróżnieniu. Jeżeli dyrektor nie wypełnia swoich obowiązków i nie
zasługuje na następna kadencję to konkurs należy rozpisać, ale w innym przypadku, np. Dyrektor
Sp Nr 4, można było przedłużyć kadencję na następne lata. Przewodniczący zapytał także, czy
zostały podjęte już jakieś decyzje po rozmowach z inwestorem (lot nad miastem)?
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że mówiła już, iż inwestor nie podjął jeszcze żadnych
decyzji. Bardziej zainteresowany był terenami należącymi do gminy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI udzielił głosu mieszkańcowi I. Antczakowi.
Prowadzenie obrad przekazał Wiceprzewodniczącemu RMZ G. MACIŃSKIEMU.
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Mieszkaniec I. ANTCZAK powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym państwu
przekazać kilka informacji, które moim zdaniem, wynikają z przypadku zmian które są czynione w
spółkach z udziałem miasta. Powiem to na przykładzie firmy MPGM, ale nie wiem czy w innych
spółkach nie było podobnie. Żeby do tego się ustosunkować, wrócę, proszę państwa, do roku 1982.
Kiedy w lipcu, tego roku, opuściłem Zakład Karny w Łowiczu, gdzie byłem internowany, wracając
do ZPB Boruta, poczułem od razu, że dyrekcja chce mnie zwolnić. Po latach dowiedziałem się, że
w konsultacjach z pierwszym sekretarzem PZPR i tzw. „opiekunem zakładu” z SB, była
konieczność mnie zwolnienia, z uwagi na różne uwarunkowania. I pomimo tego, że nie było
żadnych przyczyn, leżących, czy po stronie zakładu, czy po stronie pracownika, w 1983 roku
zostałem zwolniony z pracy. W 1989, ustawą sejmową, zostałem przywrócony do pracy na
poprzednim stanowisku. I, proszę państwa, mamy styczeń roku 2011. 11 stycznia, wzywana jest na
rozmowę do pani Prezydent, pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej MPGM Sp. z o. o. W
towarzystwie pani Wieczorek, jest pani Kapusta, pan Leśniewicz i pan Radosław Gajda – były
radny Rady Miasta, obecnie działacz PiS-u. Z przekazanych mi wniosków i stanowisk,
przekazanych przez Przewodniczącą, wynikało, że całą rozmowę prowadził pan Gajda, sugerując
pani Przewodniczącej, że najlepiej by było, żeby pan Prezes Antczak podał się do dymisji. Zostało
to pani Przewodniczącej przekazane. Naturalnie takiej dymisji, ode mnie, pani Przewodnicząca i
pani Prezydent, nie otrzymała. No i zaczął się pat. Pat, który trwał przez kilka dni, gdzie były
wpływy, wiem to osobiście, przez działaczy PiS-u na członków Rady Nadzorczej Spółki MPGM,
żeby, po prostu, do tej rezygnacji doprowadzić. Rada Nadzorcza była tak zdeterminowana, że 21
stycznia, na posiedzeniu, które było wcześniej planowane, nie podjęła żadnej decyzji, z uwagi na to,
że nie miała ku temu podstaw. Natomiast, po weekendzie, 24, Rada Nadzorcza przyniosła...
pokazując mi uchwałę, gdzie w tej uchwale, zostałem odwołany, a powołana została do Zarządu
inna osoba, natomiast na Prezesa – pani Anna Idczak. Proszę państwa, odwołanie to, było
niezgodne z umową spółki i z regulaminem Rady Nadzorczej, ponieważ umowa spółki mówi
wyraźnie, i regulamin Rady Nadzorczej, że w sprawach personalnych, należy przeprowadzać
głosowanie tajne. Takiego głosowania nie było. Nie zgodziłem się z tymi decyzjami. I proszę
państwa, rozpoczęły się sytuacje, przypuszczam naciskowe na Radę Nadzorczą, która mnie
naciskała, żeby z tego pata, który się stał, wyjść. Chce powiedzieć, że na posiedzeniu Rady
Nadzorczej – 21, członkowie Rady Nadzorczej, mówili wprost, że ich zdaniem, jest to działanie
polityczne. Proszę państwa, sytuacja doprowadziła do tego, że w dniu 30 miałem problemy
zdrowotne i w związku z tym, raczej już dwa, trzy dni wcześniej – 30 zostałem przyjęty na Oddział
Kardiologii w szpitalu, w związku z tym, 27 – podpisałem takie pismo, w którym napisałem, że
chcę, zamierzam przejść na wcześniejszą emeryturę. Proszę państwa... po co to państwu mówię... to
jest moja prywata sprawa – ale chciałbym, żeby radni, mieszkańcy Zgierza, wiedzieli jak odbywają
się zmiany personalne w spółkach. Chce powiedzieć tak, że pani Prezydent nie spotkała się ze mną
w ciągu tego miesiąca, od 05 grudnia do 11 stycznia, ani razu. Nie rozmawiała ze mną na tematy
spółki ani razu. A sugerowała na spotkaniu z Przewodniczącą Rady, że nie widzi możliwości
współpracy. Chce powiedzieć, że nie pani Prezydent prowadziła to spotkanie, tylko działacz partii
PiS, i sugerował, narzucał pewne działania, zmiany kadrowe. Proszę państwa, w wyniku tego
działania została powołana osoba - do Zarządu, która nie posiada licencji na zarządzanie, mało tego,
jedynym jego atutem, to było to, że jest działaczem PiS-u, bo... ponieważ prowadząc własna firmę,
miał wyniki negatywne w tej firmie, a jego przychód np. w roku 2009, to było 276 000 zł rocznie,
gdzie jeden wydział remontowy w MPGM, taki przychód ma miesięcznie. W związku z tym,
smiem twierdzić, że te działania, były tylko, strikte polityczne. Proszę państwa, czas pokaże, jakie
będą efekty tych działań pani Prezydent, bo za te wszystkie działania odpowiada Prezydent Miasta,
nieważne, że ktoś tam narzuca... ale przyjrzyjcie sie państwo jak się stało w innych spółkach... skąd
przyszli ludzie do tych spółek, bądź, dlaczego tak się działo, a nie inaczej. Śmiem twierdzić, że
podobne, może nie aż tak drastyczne przypadki, były również w innych spółkach. Proszę państwa,
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w drugiej części mojego wystąpienia, ponieważ zakończyłem pracę w MPGM-ie 30 kwietnia.
Pracowałem od roku 1991. Chciałem, przede wszystkim, podziękować za współpracę wszystkim
pracownikom urzędu, z którymi współpracowałem przez wiele lat, a przede wszystkim,
pracownikom Wydziału Mieszkalnictwa, Wydziału Nieruchomości i Wydziału Infrastruktury, wraz
z naczelnikami. Dziękuje również pani Dorocie Kubiak Skarbnikowi Miasta, dziękuję również
wszystkim prezydentom, a więc panu Janowi Maciejowi Czajkowskiemu, Stanisławowi
Łodwigowi, Zbigniewowi Zapartowi, Karolowi Maślińskiemu, Świętosławowi Gołkowi i Jerzemu
Sokołowi. Dziękuje radnym wszystkich kadencji, od I do V. Serdecznie dziękuję za to, że ta
współpraca, była na pewno trudna, ale byliśmy w stanie dojść do kompromisu i wiele
newralgicznych sytuacji załatwiać, na zasadach rozmów, a nie podchodów i innych tego typu
rzeczy. Państwu radnym VI kadencji, dziękuję państwu za głosowanie, nad niedawaną uchwałą,
pod tytułem „Zasłużony dla miasta Zgierza”. Dziękuję bardzo.”
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała: „Przepraszam... panie Przewodniczący, szanowni
państwo radni, chciałam powiedzieć, że ja się czuję urażona, że pan Antczak nie podziękował
nam... wszystkim, to wszystkim... Natomiast, chciałam też powiedzieć, że pan Antczak, niestety,
ale skłamał, w tym swoim wystąpieniu, ponieważ 13 grudnia było takie spotkanie. Osobiście w tym
spotkaniu uczestniczyłam razem z panią Prezydent Wieczorek i mieszkańcami bloku przy
Narutowicza 2a i 2b... i powiem szczerze, delikatnie mówiąc, byli niezadowoleni z działań
podejmowanych przez pana Prezesa, co też tam wyrażali niejednokrotnie jeszcze później. I z tego
co pamiętam, wtedy nasza rozmowa merytoryczna skończyła się na takim poziomie, że „nic nie
moge i nic nie zrobię i dalej sobie marznijcie”. Na takim poziomie skończyła się ta rozmowa...
zostały podjęte działania ze strony Urzędu Miasta, oraz później właśnie przez panią Idczak, która
rzeczywiście stanęła na wysokości zadania i zostały te bloki podłączone. Co do kwestii tego, w jaki
sposób prowadzone są rozmowy na tym spotkaniu, które rzeczywiście przytoczył pan Antczak.
Osobiście też uczestniczyłam i dementuję, żadne takie sformułowania nie padły. Natomiast myślę,
że to zostało zaprotokołowane i konsekwencje prawne również z tego zostaną wyciągnięte.
Dziękuję.”
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję
bardzo za udzielenie głosu, ponieważ ja też nie mogę zostawić pewnych słów, tak po prostu, w
powietrzu, bo to są poważne zarzuty. Ja chociaż formalnie muszę na nie odpowiedzieć. Pragnę
państwa zapewnić, jako Radę Miasta, że w firmie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, że dzisiaj miasto Zgierz posiada 62,29
udziałów, a więc mniej niz 2/3 głosów. Wszelkie decyzje zapadają decyzjami dwóch organów, a
więc, z jednej strony – Rady Nadzorczej, z drugiej strony – Zgromadzenia Udziałowców. Ja mam
przekonanie, jestem przekonany, że decyzja Rady Nadzorczej, to była... poprawna prawnie decyzja.
Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, pan Prezes Idzi Antczak, zwrócił uwagę Sądowi Rejestrowemu
na decyzję Rady Nadzorczej i z tego co wiem, to sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości w tym
zakresie. Podobnie jak na wniosek, bo takie wnioski były zapowiadane, pana byłego Prezesa, były
badane uchwały Zgromadzenia Udziałowców, na którym brałem udział. I ja, na dzień dzisiejszy,
nie mam takowej wiedzy, aby sąd który rejestruje takie zmiany, dopatrzył się jakichkolwiek
uchybień w tym zakresie. Pragnę państwa w tym zapewnić... ja mogę powiedzieć tylko tyle, że
władze miasta Zgierza, dokonuja zmian w spółkach w sposób prawomocny, zgodny z prawem i z
maksymalną, że tak powiem, starannością. Natomiast no... mimo wszystko, panie Prezesie, my za tą
współpracę krótką w naszej kadencji, jednak panu dziękujemy. Przez ten krótki okres czasu był pan
Prezesem tego przedsiębiorstwa, dziękujemy za to bardzo.”
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie udzielił już nikomu głosu w tej sprawie i dodał:
„Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że... Szanowny panie Idzi Antczak, to i tak było wystąpienie
precedensowe, charakterem odbiegało od „zapytań i wolnych wniosków”, ale z racji na istote
spraw... i wiem, że przez kilka sesji z rzędu oczekiwał pan na możliwość wystąpienia, zatem można
przyjąć, że ta formuła została skonsumowana. Ja pozwolę sobie, z całym szacunkiem, pozwolę
sobie, drogi Idku, odnieść się do ostatniej wypowiedzi – wszedłem akurat na ten moment. Takowe
podziękowania mogliby również radzie, poszczególnym radom złożyć wszyscy, którzy tym tytułem
nie zostali uhonorowani. Tylko tyle. Ci, którzy nie zostali uhonorowani, podobne podziękowania
mogliby składać. Z całym szacunkiem... nie przewiduję dalszej dyskusji na temat wystąpienia pana
Idziego Antczaka. Przechodzimy do następnego rozmówcy. Bardzo proszę, radna Świątczak.”
Radna B. ŚWIĄTCZAK podziękowała w imieniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ oraz
w imieniu rodziców chorujących dzieci, za umożliwienie przeprowadzenia w dniu 25 maja r.,
szkolenia dla dużej grupy nauczycieli ze zgierskich szkół i przedszkoli, w temacie postępowania
i pomocy uczniom chorym na cukrzycę.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy Prezydent występowała o środki na oczyszczenie
brzegów rzeki Bzury? Poruszyła także temat konieczności utworzenia pasa dla pieszych – pobocza,
na ulicach Aleksandrowskiej i Wiosny Ludów. Poprosiła zabezpieczenie środków w budżecie na
przedłużenie ul. Irysowej. Zapytała również, jaka była zasadność sprzedaży sieci ciepłowniczej,
jeżeli do tej pory PEC nie może samodzielnie podejmować decyzji o budowie nowych odcinków
sieci?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zaproponował zamieszczenie na
stronie internetowej filmiku promocyjnego, przedstawiającego najciekawsze zakątki Zgierza,
zachęcającego do odwiedzania naszego miasta.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że jeśli to tylko będzie możliwe pod względem
technicznym, to wyjdziemy tej propozycji na przeciw.
Pkt 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady IX sesji Rady Miasta Zgierza.
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