
Protokół Nr X/11
X sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 30 czerwca 2011 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO. 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz. 14.45.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 23
Radni nieobecni - 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,
b) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadaniu jej Statutu zmienionej uchwałą 
Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r.,

c) powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku 
z wyborami ławników na kadencję 2012-2015,

d) zwolnienia  z obowiązku zbycia  w drodze przetargu nieruchomości  położonej  w Zgierzu 
przy Placu Targowym 13b na rzecz  PGE Dystrybucja  Spółka  Akcyjna  w Lublinie  oraz 
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji trafo,

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży prawa własności 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Barona 10 oddanej w użytkowanie wieczyste 
Powiatowi Zgierskiemu, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

f) współpracy miasta Zgierza z miastem Gluchow – Ukraina,
g) zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

h) wyborów Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
i) wyborów Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu,
j) przyjęcia  „Planu  ochrony  przed  szkodliwością  azbestu  i  Programu  usuwania  azbestu 

i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza”,
k) zmiany uchwały Nr IX/83/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
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budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w  zakresie  zadań  własnych 
i powierzonych,

l) zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych 
i powierzonych,

n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
o) wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa  własności 

niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 2A, Łąkowej 
69B i Łąkowej 2A-10A.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1

Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył X 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. 

Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, 
B. PIOTROWICZ dziękując radnym oraz władzy za zbiórkę pieniędzy na rzecz stowarzyszenia.

Pkt 2

Uwagi do porządku obrad

Skarbnik Miasta D. KUBIAK, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, wycofała z porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2010 r. Zaproponowała wprowadzenie dwóch projektów uchwał: 
w pkt  6)  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta 
Zgierza za 2010 r. oraz w pkt 6 ppkt a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2010 r.

Radny T. KUPIS zapytał, czym jest podyktowana ta zmiana?

Skarbnik  D.  KUBIAK wyjaśniła,  że  rozbicie  na  dwie  uchwały  wynika  z  tego,  że  tylko  jedno 
sprawozdanie, tj. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza, jest publikowane w Dzienniku 
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia w pkt 
6) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 
2010 r. W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
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Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  propozycję  wprowadzenia
w pkt  6  ppkt  a)  projektu  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Gminy 
Miasto Zgierz za 2010 r. W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ,  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  zaproponował 
wprowadzenie projektu uchwały w pkt 8 ppkt p) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady 
Miasta  Zgierza  z  dnia  26  maja  2011  r.  w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  realizowane
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Radny M. HILIŃSKI zapytał dlaczego ta uchwała ulega zmianie?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  wyjaśnił,  że  Wojewoda  Łódzki  wszczął  postępowanie 
nadzorcze w tej sprawie. Nowy projekt jest dostosowany do zaleceń Wojewody.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję Zastępcy Prezydenta 
G. Leśniewicza. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmianę wprowadzono.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zgłosił  zmianę  do  porządku  obrad.  Zaproponował 
wprowadzenie  w  pkt  8  ppkt  q)  pod  obrady  RMZ  projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Przyjęty porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 
2010 r.
6 a). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz 
za 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,
b) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadaniu jej Statutu zmienionej uchwałą 
Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r.,

c) powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku 
z wyborami ławników na kadencję 2012-2015,

d) zwolnienia  z obowiązku zbycia  w drodze przetargu nieruchomości  położonej  w Zgierzu 
przy Placu Targowym 13b na rzecz  PGE Dystrybucja  Spółka  Akcyjna  w Lublinie  oraz 
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji trafo,

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży prawa własności 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Barona 10 oddanej w użytkowanie wieczyste 
Powiatowi Zgierskiemu, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

f) współpracy miasta Zgierza z miastem Gluchow – Ukraina,

3



g) zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

h) wyborów Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
i) wyborów Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu,
j) przyjęcia  „Planu  ochrony  przed  szkodliwością  azbestu  i  Programu  usuwania  azbestu 

i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza”,
k) zmiany uchwały Nr IX/83/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 

budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w  zakresie  zadań  własnych 
i powierzonych,

l) zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych 
i powierzonych,

n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
o) wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa  własności 

niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 2A, Łąkowej 
69B i Łąkowej 2A-10A,

p) zmiany  uchwały  Nr  IX/80/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  26  maja  2011 r.  w sprawie 
ustalenia  opłat  za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Zgierz,

q) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 3

Przyjęcie protokołu z IX sesji

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

                         Protokół Nr IX/11  -  głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 3.

Pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radna B. PALMOWSKA poprosiła o wyczyszczenie rowu przy ul. Przyrodniczej, położenie znaku 
poziomego ograniczającego prędkość na ul. Ogrodniczej. Zapytała także o przebieg sprawy dot. 
linii tramwajowej nr 46 oraz o dalsze losy remontu ul. Witosa.

Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: stanu opuszczonych budynków na ulicach
1 Maja 9, 24a, 33, Dubois 5, Łęczyckiej 16, 18 (załącznik nr 2); wjazdu na parking samochodowy 
na ul. Długiej między przedszkolem a Bankiem Spółdzielczym – o potrzebie utworzenia studzienki 
kanalizacyjnej w związku z notorycznym zalewaniem wjazdu w czasie ulewnych opadów deszczu 
(załącznik nr 3); fatalnego i zagrażającego życiu mieszkańców stanu nawierzchni chodników na 
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terenie  miasta  (załącznik  nr  4);  raportu  dot.  promocji  miasta  Zgierza  poza  granicami  kraju 
(załącznik  nr  5);  podjętych  przez  Prezydenta  kroków  dot.  załagodzenia  konfliktu  w  SP  Nr  4
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora szkoły (załącznik nr 6);  rozpatrzenia możliwość 
składania interpelacji  drogą elektroniczną (załącznik nr 7). Radny złożył  również kilka zapytań:
czy  jest  możliwość  wybudowania  muru  do  pochówku  urn  na  cmentarzu  komunalnym,
czy w związku  z  rozpoczęciem wakacji  zwiększona zostanie  liczba  patroli  nocnych  na  terenie 
miasta,  czy  kontynuowane  będzie  odnawianie  poziomych  przejść  dla  pieszych,  pyta  także
o działania w ramach "Akcji lato" (załącznik nr 8); prosi również o wprowadzenie do porządku 
obrad sesji pkt o treści: „realizacja interpelacji radnych i jednostek pomocniczych” (załącznik nr 9).

Radny  K.  WĘŻYK  złożył  kilka  interpelacji.  Zapytał  o  przyczyny  opóźnienia  podłączenia  do 
kanalizacji, nieruchomości na ul. Na skarpie; poprosił o uporządkowanie chodnika wzdłuż ul. Całej; 
uporządkowanie  pasa zieleni  po obu stronach ulic  Staffa  i  Tuwima;  zapytał  także  o przyczyny 
zwolnienia  głównej  księgowej  Spółki  WodKan;  poprosił  o  załatanie  dziur  na  ul.  Długiej
i ul. P. Skargi (załącznik nr 10).

Radny T. KUPIS zapytał o sytuację związaną ze Szkołą Podstawową Nr 12 - czy miasto poniesie 
karę w związku z niewybudowaniem sali? Zapytał także o komunikację zastępczą w zamian linii 
„46” oraz o to, kiedy miasto zostanie posprzątane (koszenie trawników, zamiatanie piachu)?

Radny  A.  MIĘSOK  odniósł  się  do  interpelacji  złożonej  w  czerwcu,  w  sprawie  audytu 
przeprowadzonego  w spółce  Miejskie  Usługi  Komunikacyjne.  Powiedział,  że  odpowiedź,  którą 
dostał  nie  jest  adekwatna  do  zadanych  pytań,  poprosił  o  dokładną  odpowiedź  w  statutowym 
terminie.  Zapytał  także,  jaki  jest  koszt  wykonania  umowy  po  stronie  miasta,  tzn.  wysokość 
wynagrodzenia dla p. Mirowskiego?

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK złożył interpelację, w której poruszył temat utrudniania 
radnym  dostępu do informacji (wersja papierowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 
poprzedni).  Powiedział,  że  jest  to  niebezpieczne  i  szkodliwe dla  dobrego zarządzania  miastem. 
Wiceprzewodniczący  chcąc  zainicjować  dyskusje  nad  funkcjonowaniem  rady,  przedstawił  dwa 
podejścia.  Jedno,  gdy rada  szybko  i  sprawnie,  praktycznie  bez  krytycznej  dyskusji,  zatwierdza 
projekty uchwał i biernie przyjmuje informacje o sprawach. Drugie, gdy radni aktywnie dostrzegają 
duże  problemy  całego  miasta  jak:  drogi,  złe  finanse,  budownictwo  socjalne,  służba  zdrowia, 
modernizacja infrastruktury komunalnej, komunikacja, spółki miejskie i niezależnie od urzędników 
diagnozują, korzystając z prawnych narzędzi i tak długo zajmują się tym problemem, aż go dobrze 
rozwiążą.  Wiceprzewodniczący  dodał,  że  sprawami  osiedlowymi  powinny  się  zajmować  rady 
osiedli,  a  radni  powinni  interweniować  dopiero  wtedy,  kiedy  one  nie  mogą.  Radni  powinni 
zajmować się głównie dużymi sprawami całego miasta,  a nie dziurami i  krawężnikami a nawet 
drogami naokoło  swojego domu. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypominał, że to Klub PO wnioskował, aby z uwagi 
na oszczędność, nie drukować sprawozdań. Sprawozdanie dostępne było w BIP-ie na stronie www 
Urzędu Miasta Zgierza oraz w wersji papierowej - do wglądu w Biurze Rady, dodatkowo każdy 
klub radnych otrzymał jedną kopię.

Radny A. MIĘSOK potwierdził słowa Przewodniczącego RMZ. Zauważył, że zgłosił się do Biura 
Rady i na prośbę, dostał egzemplarz sprawozdania na własność.

Radna E. KRZEWINA zgłosiła interpelację prosząc o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej na 
ul. Nowiny, przy posesji nr 35 (załącznik nr 11).
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Radny  Z.  ZAPART  zgłosił  dwie  interpelacje  w  sprawach:  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego
im.  M.  Kopernika  w  Zgierzu  (załącznik  nr  12)  oraz  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
terenów Parku Przemysłowego BORUTA w Zgierzu (załącznik nr 13).

Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN poprosił o rozważenie możliwości sprzedaży zaniedbanej 
i zagraconej działki gruntu (ok. 5000 m²) znajdującej się w narożniku, pomiędzy ul. Przygraniczną
i Murarską.

Radny M. SENCEREK zapytał, czy w kontekście zagospodarowania budynku na ul. Sokołowskiej 
2,  w  kierunku  adaptacji  na  lokale  socjalne,  Gmina  Miasto  Zgierz  podjęła  działania  w  celu 
pozyskania  środków  zewnętrznych  z  UE;  oraz,  czy  Gmina  Miasto  Zgierz,   lub  którakolwiek
z jednostek organizacyjnych zawarła z TPZ umowę najmu pomieszczeń, w których prowadzona ma 
być działalność szkoły niepublicznej TPZ (załącznik nr 14)?

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI poruszył temat bezpieczeństwa 
w mieście. Powiedział o zdewastowanym przez chuliganów, skalniaku na terenie osiedla. Zwrócił 
uwagę  na  niewielką  ilości  patroli  Straży  Miejskiej,  patrolującej  najbardziej  zagrożone 
przestępczością miejsca w mieście. Mówił również o kontrowersjach wokół konkursu na dyrektora 
SP Nr 4. Powiedział, że najsłabszym elementem tej kadencji jest brak umiejętności porozumienia 
się z kimkolwiek.

Radny A. FRACH złożył  interpelację,  w której prosi o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na
ul. Dolnej i Dygasińskiego (załącznik nr 15).

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zwrócił uwagę na dużą liczbę 
padłych dzikich ptaków. Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą. Poruszył także problem braku 
możliwości spływu wody z jednego z kwartałów Placu Kilińskiego – tego za sklepem „Biedronka”

Przewodniczący Zarządu Osiedla  Kurak B.  STOŻEK poruszył  temat  rozpoczęty w poprzedniej 
kadencji  samorządu,  tj.  odsprzedaż,  przekazanie  w  użytkowanie,  gruntów  przy  blokach 
mieszkalnych,  na  Osiedlu  Kurak  I.  Przewodniczący  zapyta,  czy  będzie  kontynuacja  działań? 
Zaapelował do wszystkich o głosowanie (z okazji 100 lat firmy Nivea) na utworzenie placu zabaw - 
konkurs opisany w stronie internetowej firmy Nivea.

Radny M. PILARSKI poprosił o interwencję - naprawienie dużej wyrwy, u zbiegu ul. Północnej – 
Piątkowskiej.

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

Pkt 5

 Zapytania mieszkańców

Mieszkanka  B.  ROBASZKIEWICZ,  członek  Rady  Osiedla  Stare  Miasto,  zapytała,  dlaczego 
Prezydent nie zaproponowała Radzie Osiedla współpracy w sprawie przeprowadzenia konkursu na 
dyrektora SP Nr 4? Dodała, że do uprawnień Rady Osiedla należy „udział przedstawicieli Osiedla 
w  komisjach  konkursowych  wybierających  dyrektorów  (kierowników)  miejskich  jednostek 
organizacyjnych, które swą siedzibę mają na terenie Osiedla” - § 5, ust. 1, pkt 7) Statutu Osiedla 
Stare Miasto w Zgierzu.

6



Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  mówił  o  potrzebie  modernizacji  Parku  Miejskiego  - 
postawienia nowego ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego. Zapytał,  czy prawdą jest,  że miasto 
Zgierz wymówiło umowę zarządzania zasobami komunalnymi spółce MPGM, a jeśli tak, to czym 
się kierowano podejmując taką decyzję? 

Mieszkanka J. NAJMAN, członek Rady Osiedla Stare Miasto, zapytała o plany miasta odnośnie 
modernizacji  nawierzchni  ul.  Suchowolca,  Reja,  Norwida?  Zapytała  także,  czy  jest  możliwość,
aby od września funkcjonowała linia autobusowa w kierunku odwrotnym niż "1", ze względu na 
bezpieczeństwo i  wygodę  dzieci  wracających  ze  szkoły?  Zadała  również  pytanie,  kiedy będzie 
ogłoszony konkurs na Naczelnika Wydziału Oświaty?

Radny  M.  PILARSKI  zaproponował,  aby do  czasu  utwardzenia  drogi,  ograniczyć  przejazd  na
ul.  Suchowolca,  tzn.  oznakować  ją  jako  drogę  dojazdową  do  bloku  10a  i  nowo  powstałych 
inwestycji.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że rozumie problemy mieszkańców bloku nr 10a, ale jest wiele 
innych ulic w mieście, w dużo gorszym stanie niż ul. Suchowolca.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI,  w  związku  z  potrzebą  wydania  opinii,  przez 
merytoryczne komisje, do wprowadzonych, do porządku obrad, projektów uchwał.

Po przerwie.

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Zgierza za 2010 r. 

Projekt uchwały przedstawiła, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu uchwały.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART. Na wstępie przywitał władze 
miasta  V  i  VI  kadencji  samorządu  zgierskiego.  Przewodniczący  Z.  ZAPART  poinformował,
że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Łodzi  nie  zgłosiła  uwag  zarówno  do  sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Zgierza, sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz, a także do 
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  o  udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Zgierza. 
Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna RMZ po otrzymaniu opinii wszystkich komisji resortowych RMZ 
i  wyczerpującej  dyskusji  na  posiedzeniu,  zaopiniowała  pozytywnie  wykonanie  budżetu  miasta 
Zgierza za 2010 rok.

Wniosek nr 7 Komisji Rewizyjnej RMZ o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza 
stanowi załącznik nr 16.

Opinia nr 3 Komisji Rewizyjnej RMZ o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za 2010 rok stanowi 
załącznik nr 17.

Uchwała Nr I/138/2011 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
3 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania 
budżetu za 2010 rok stanowi załącznik nr 18.
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Uchwała Nr I/159/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 
czerwca  2011 roku w sprawie  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Zgierza  o  udzielenie 
absolutorium prezydentowi Miasta Zgierza za 2010 rok stanowi załącznik nr 19.

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

W wyniku głosowania: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/86/11  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2010 r.

Pkt 6 a)

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Miasto Zgierz za 2010 r.

Projekt uchwały przedstawiła, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu uchwały.

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

W wyniku głosowania: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/87/11  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2010 r.

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.

Komisja Stautowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały. Komisja zaproponowała:
- w wierszu  7 podstawy prawnej,  po wyrazach:  „Nr 106,  poz.  675” dodać  wyrazy:  „z 2011 r.
Nr 117, poz. 679”,
- w wierszu 7 podstawy prawnej, wyrazy:  „pkt 1, 2 i 4, 5, 6” zamienić na wyrazy:  „pkt 1 - 2,
4 - 6”,
- w § 1 pkt 3, wykreślić wyraz: „§ 1”,
- w  §  4  skreślić  wyrażenie:  „oraz  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego.”,  a  po 
wyrazie: „dni” postawić kropkę.

Uwagi  zostały  przyjęte  w  formie  autopoprawki.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ
Z.  ZAPART  zgłosił  również  w  formie  autopoprawki  zmiany  do  przedstawionego  projektu
 w  podstawie  prawnej,  w  pierwszym  wierszu  podstawy prawnej  po  wyrazie:  „pkt  4”  dopisać
„art. 28a, ust. 1” oraz w § 1, dodać pkt 6 o treści: „opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza”.
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Radny M. HILIŃSKI zwrócił  uwagę,  że w 90 % budżet  został  wykonany przez Prezydenta  V 
kadencji  samorządu J.  Sokoła.  Prezydent  I.  Wieczorek dysponowała budżetem za 2010 r.  tylko 
przez  21  dni.  Radny  HILIŃSKI  zwrócił  się  do  Prezydenta  I.  Wieczorek  z  życzeniami,  aby
w przyszłym roku, „Pani budżet i Pani absolutorium były przyjęte tak jak w tym roku”.

W imieniu  Klubu Radnych  PO,  radna B.  ŚWIĄTCZAK wyraziła  opinię,  iż  biorąc  pod uwagę 
pozytywne  opinie  RIO  oraz  Komisji  Rewizyjnej  RMZ,  radni  stoją  na  stanowisku,  iż  nie  ma 
przeciwwskazań o udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

W  imieniu  Klubu  Radnych  PiS,  M.  PILARSKI  powiedział,  że  budżet  był  od  początku  źle 
skonstruowany,  ale  został  wykonany  na  tyle,  na  ile  mógł.  Ciężko  jednak  obarczać  aktualnie 
pełniącą funkcję prezydenta, jakimikolwiek uwagami. Budżet został opracowany i wykonany przez 
prezydenta  V  kadencji.  Do  Prezydenta  I.  Wieczorek  zwrócił  się  z  przekonaniem  i  nadzieją,
że, mimo wielkiego wyzwania jakim jest tegoroczny budżet, rzetelna praca i przemyślane decyzje. 
nie będą powodowały negatywnych uwag ze strony radnych i mieszkańców Zgierza.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zwrócił uwagę, że tak ważne 
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania miasta,  dokumenty,  jakimi są m. in. sprawozdania 
finansowe,  powinny  być  udostępnione  dla  wszystkich,  w  sposób  swobodny.  Zauważył,
że  elektroniczna  forma  przekazywania  informacji  nie  powinna  być  jeszcze  uznawana  za 
powszechnie  dostępną.  Z  rzetelnych  danych  wynika,  iz  z  internetu  korzysta  niespełna  połowa 
Polaków, z czego 60% stanowią dzieci i młodzież. Brak pisemnej wersji sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Zgierza za 2010 rok, potraktować należy jako utrudnienie dostępu do informacji 
publicznej.  Kolejnym absurdem wg Przewodniczącego  Łaszczewskiego było  także  maksymalne 
opóźnienie  opublikowania  danych  o  rzeczywistym  stanie  finansów  miasta  w  roku  2010  oraz 
prognozy budżetu na rok 2011. Publikacja, zgodnie z literą prawa, ukazała się 15 listopada, czyli
w  tygodniu  poprzedzającym  wybory  samorządowe  przypadające  na  21  listopada  2010  roku. 
Przewodniczący wyraził nadzieje, iż przypadające za trzy lata wybory samorządowe, pozbawione 
będą tego typu „otoczki” - „żonglowaniem informacjami związanymi z budżetem do celów strikte 
politycznych, a przede wszystkim do celów osobistych”.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zauważył,  że wystąpienie pana Łaszczewskiego było 
precedensem. Odnośnie publikacji sprawozdania z wykonania budżetu, powiedział, że dostępność 
do  informacji  była  powszechna.  Publikatory,  w  których  ukazały  się  materiały,  uznawane  są,
za docierające do szerokich mas. 

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

W wyniku głosowania: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/88/11  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Prezydentowi Miasta Zgierza.

Prezydent  I.  WIECZOREK podziękowała  Wysokiej  Radzie za udzielenie  absolutorium,  a także 
pracownikom  UMZ  –  w  szczególności  służbom  finansowym,  za  współpracę  i  rzetelne 
wywiązywanie  się  z  powierzonych  obowiązków.  Prezydent  podziękowała  także  swojemu 
poprzednikowi,  Prezydentowi  V  kadencji  samorządu  zgierskiego  J.  Sokołowi  oraz  Jego 
współpracownikom, ponieważ wykonanie budżetu w roku 2010 leżało gównie w ich rękach.
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Prezydent V kadencji samorządu zgierskiego, radny J. Sokół zauważył,  że podjęta przed chwilą 
uchwała  jest  jedną  z  najważniejszych  w  roku.  Podziękował  swoim współpracownikom,  I  –  II 
Zastępcy,  S. Łodwigowi oraz Ś. Gołkowi,  Skarbnik Miasta  D. Kubiak,  wszystkim naczelnikom
i  pracownikom  UMZ.  Skierował  również  życzenia  „pozytywnych  budżetów  i  absolutorium”
do Prezydent I. Wieczorek.

Pkt 8

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 8a

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r. - uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag do projektu uchwały.

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

W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/89/11  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy 
komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.

Pkt 8 b

zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadaniu jej Statutu zmienionej uchwałą 
Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r. - uzasadnienie do projektu 
uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi:
- w § 1 wykreślić ust. 1 i 2,
- w § 1 wykreślić wyrazy: „wprowadza się następujące zmiany:” zastąpić treścią dotychczasowego 
ust. 3, tj. „w § 8b wyrazy: „10 dni” zastępuje się wyrazami: „20 dni.”,
- w § 2, w ust. 1 i 2, wyrazy: „semestralne” zastąpić wyrazami: „semestralnie”,
- w § 2, w ust. 3, wyraz: „ogłoszony” zastąpić wyrazem: „ ogłaszany”.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI dodał, że w Polsce nie można 
zmienić  ordynacji  wyborczej  i  zasad wyboru  w czasie  trwania kadencji,  tzn.  że nie  można ani 
skrócić  komuś  mandatu,  ani  wydłużyć.  Uchwała,  w  takiej  postaci,  zostanie  uchylona  przez 
wojewodę. 

Uwagi komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Członek Młodzieżowej  Rady Miasta  Zgierza,  K.  KLIMCZAK zabrał  głos,  mówiąc,  że właśnie 
propozycje, na których najbardziej zależało radzie, są wykreślane. Zmiany dotyczą maturzystów – 
uczniów, którzy kończą szkołę w trakcie trwania kadencji MRMZ. K. Klimczak zauważył, że wg 
opinii mecenasa wyrażonej na posiedzeniu KSt-Pr RMZ w kwietniu br., sytuacja nie jest zupełnie 
jasna, co do przepisów regulujących wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady. Uchwała 
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Nr III/10/11 Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia 
Radzie Miasta Zgierza propozycji zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza miała na 
celu uporządkowanie zapisów statutu i ordynacji. K. Klimczak wyraził także ubolewanie, że żaden 
przedstawiciel  MRMZ nie został zaproszony na kolejne posiedzenie Komisji  Statutowo-Prawnej 
RMZ, na którym po raz kolejny omawiano propozycje i wydano ostateczną opinię w tej sprawie.  
Członek MRMZ poprosił również o podanie podstawy prawnej na podstawie której zakłada się,
że wprowadzenie zaproponowanych zmian nie jest zgodne z obowiązującym prawem.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  że  Rada Miasta  Zgierza  musi  podejmować 
uchwały pozostające   w zgodzie  z  innymi  aktami  normatywnymi.  Nie powinno się  ryzykować 
unieważnienia, w części lub całości, przez wojewodę.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przypomniał, że nie zmienia się 
ordynacji wyborczej w trakcie trwania kadencji. Rada została wybrana na podstawie określonych 
zasad, trybu i wyboru radnego. Ponadto, mandat radnego nie jest przypisany do osoby, tylko do 
danego okręgu wyborczego i jako taki, nie może ulec ani skróceniu, ani wydłużeniu. Jeżeli ktoś 
decyduje się na kandydowanie do określonego ciała  kolegialnego,  to akceptuje zasady biernego 
prawa  wyborczego.  Bierne  prawo  wyborcze,  jest  natomiast  określone  przez  statut  i  ordynację 
wyborczą. Zmiany do tych dokumentów mogą zostać wprowadzone od początku przyszłej kadencji, 
co będzie rozważane w trybie prac Komisji  Statutowo-Prawnej RMZ, zapisanej w uchwale dot. 
planów pracy komisji RMZ na II półrocze 2011 r.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/90/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miasta Zgierza oraz nadaniu jej Statutu zmienionej uchwałą Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Pkt 8 c

powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku 
z wyborami ławników na kadencję 2012-2015  - uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił 
Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI.  Przewodniczący  wprowadził  autopoprawką  zmianę 
liczby  osób  wchodzących  w  skład  zespołu,  ze  składu  siedmioosobowego  na  sześcioosobowy. 
Zaproponował także,  aby w skład zespołu weszła:  Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanna  
Dębowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz Sekretarz Miasta Zgierza Anna Majewska, 
która także wyraziła zgodę na kandydowanie.  Następnie zaproponował,  aby poszczególne kluby 
radnych zgłosiły swoich kandydatów. Dodał, że spośród radnych niezrzeszonych, nie znalazł się 
chętny do pracy w zespole.

Radny  M.  PILARSKI,  w  imieniu  Klubu  Radnych  PiS  zgłosił  kandydaturę  radnego  Mariusza 
Forfeckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna E. KRZEWINA, w imieniu Klubu Radnych KWW Jerzego Sokoła,  zgłosiła kandydaturę 
radnego Krzysztofa Wężyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, zgłosiła kandydaturę  radnego Tomasza 
Kupisa, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  zgłoszeń,  radny  K.  WĘŻYK  zgłosił  kandydaturę 
Przewodniczącego RMZ  J. Komorowskiego, który jednak nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  zgłosiła  kandydaturę  radnej  Beaty  Świątczak, która 
wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w  12  wierszu  podstawy prawnej,  po  wyrazie:  „z  2007  r.”  dodać  wyrazy:  „Nr  25,  poz.  162,
Nr 64, poz. 433,”,
- w 13 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: „Nr 41, poz. 251”.

Mecenas  M.  STRZELECKA  zwróciła  uwagę,  iż  „Nr  41,  poz.  251”  to  Wyrok  Trybunału 
Konstytucyjnego, który częściowo uznaje za niezgodny z Konstytucją, jeden z przepisów Ustawy
o ustroju sądów powszechnych (wyroki, które w pewien sposób zmieniają treść ustawy powołuje 
się  do  podstawy  prawnej)  i  w  związku  z  tym,  zaproponowała  pozostawienie  tego  zapisu
w podstawie prawnej.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI podtrzymał opinię komisji.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI ogłosił  5  minut  przerwy na wyjaśnienie  zaistniałych 
wątpliwości.

Po przerwie.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ 
podtrzymuje  swoją  opinię  i  w  związku  z  tym,  uwagi  Komisji  zostały  przyjęte  w  formie 
autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/91/11 w sprawie powołania Zespołu do wyrażenia 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku z wyborami ławników na kadencję 
2012-2015.

Pkt 8 d

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy 
Placu  Targowym  13b  na  rzecz  PGE  Dystrybucja  Spółka  Akcyjna  w  Lublinie  oraz 
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji trafo – uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21)

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
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- w  ostatnim  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  „Nr  115,  poz.  673”  dodać  wyrazy:
„Nr 130, poz. 762”.

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Radny A. MIĘSOK zapytał, dlaczego w obradach sesji nie uczestniczy Prezydent Miasta Zgierza?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  wyjaśnił,  że  Pani  Prezydent  wykonuje  inne,  ważne 
czynności, przewidziane zakresem Jej obowiązków. 

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

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza  podjęła  uchwałę Nr X/92/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy Placu Targowym 13b na rzecz 
PGE Dystrybucja  Spółka  Akcyjna  w Lublinie  oraz  nieodpłatnego  przeniesienia  własności 
budynku stacji trafo.

Pkt 8 e

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży prawa własności 
nieruchomości  położonej  w Zgierzu przy ul.  Barona 10 oddanej  w użytkowanie wieczyste 
Powiatowi  Zgierskiemu,  na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego  –  uzasadnienie  do  projektu 
uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23)

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 106, poz. 675,” dodać wyraz: „z 2011 r.”,
- w  ostatnim  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  „Nr  115,  poz.  673”  dodać  wyrazy:
„Nr 130, poz. 762”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr X/93/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty  przy  bezprzetargowej  sprzedaży  prawa  własności  nieruchomości  położonej
w Zgierzu przy ul. Barona 10 oddanej w użytkowanie wieczyste Powiatowi Zgierskiemu, na 
rzecz jej użytkownika wieczystego.

Pkt 8 f

współpracy miasta Zgierza z miastem Gluchow – Ukraina – uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Za pomocą prezentacji multimedialnej omówił 
najważniejsze informacje dotyczące miasta Gluchow – położenie geograficzne, historię, przemysł, 
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możliwości współpracy w zakresie kulturalnym i gospodarczym. Przedstawił także list intencyjny 
Szefa Administracji Miejskiej Miasta Gluchowa na Ukrainie (załącznik nr 24).

Zastępca  Prezydenta  G. LEŚNIEWICZ zgłosił  autopoprawką zmianę do projektu:  w  § 1 wyraz 
„Region” zastąpić wyrazem „Obwód”.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).

Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał,  czy  miasto  Gluchow  utrzymuje  współpracę  z  innymi  miastami
w Polsce, jeśli tak, to z jakimi? Zapytał także, jaki przemysł jest prowadzony na terenie Gluchowa, 
czy na terenie miasta mieszkają Polacy, czy podjęcie tej współpracy nie odbije się niekorzystnie na 
dotychczas  utrzymywanych  stosunkach z pozostałymi  miastami  partnerskimi  z Ukrainy?  Radny 
zapytał  także,  jakie  korzyści  mogą  płynąć  z  takiej  współpracy  oraz  kiedy  przewidywane  jest 
spotkanie władz obu miast?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  wyjaśnił,  że  Gluchow  nie  był  do  tej  pory  miastem 
partnerskim - dla nikogo. Na terenie miasta znajduje się grupa Polaków, która oczekuje  wsparcia – 
nie jest to grupa formalna, ale władze Ukrainy nigdy tego typu inicjatyw nie hamowały, więc są 
możliwości  pomocy.  Jeżeli  chodzi  o  gałęzie  przemysłu,  to  jest  to,  jak  w  Doniecku,  przede 
wszystkim  przemysł  wydobywczy,  głównie  węgiel  kamienny  i  inne  kopaliny,  w  tym  sól  - 
współpraca jest planowana również w tym zakresie. Odnośnie pytania dotyczącego ewentualnego 
spotkania,  to  być  może,  odpowiednim  terminem  byłoby  Narodowe  Święto  Niepodległości
11 listopada. Organem upoważnionym do sygnowania tej umowy będzie Pani Prezydent. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w 1 wierszu  podstawy prawnej,  po wyrazie:  „ust.  2”  skreślić  przecinek,  a  po  wyrazie:  „pkt” 
skreślić kropkę,
- w  §  4,  na  końcu  zdania  skreślić  kropkę  i  dodać  wyrażenie:  „i  wchodzi  w  życie  z  dniem 
ogłoszenia.”

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/94/11  w  sprawie  współpracy  miasta  Zgierza
z miastem Gluchow – Ukraina.

Pkt 8 g

zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych –  uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w  ostatnim  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  „Nr  106,  poz.  675”  dodać  wyrazy:
„z 2011 r. Nr 117, poz. 679”,
- w § 4, na końcu zdania skreślić kropkę i dodać wyrażenie: „przez okres 14 dni.”,
- w załączniku do uchwały, tj. Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 
grobów  i  cmentarzy  wojennych,  w  §  1,  w  2  wierszu  podstawy  prawnej,  skreślić  wyrazy:
„z 1933 r.”,
- w załączniku do uchwały,  w § 1, w 2 wierszu podstawy prawnej, skreślić wyrazy:  „z 1990 r.
Nr 34, poz. 198,”,
- w  załączniku  do  uchwały,  w  §  1,  w  6  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  „Nr  116,
poz. 1203” dodać wyrazy: „Nr 167, poz. 1759”,
- w  załączniku  do  uchwały,  w  §  1,  w  9  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  „Nr  106,
poz. 675” dodać wyrazy: „z 2011 r. Nr 117, poz. 679”,
- w § 2 ust. 5 lit. a i b, zamienić na pkt 1 i 2,
- w § 3, wyrazy: „Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228” zastąpić wyrazami: „z późn. zm.”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła uchwałę Nr X/95/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto 
Zgierz  zadań  powierzonych  z  zakresu  administracji  rządowej,  dotyczących  utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych.

Pkt 8 h

wyborów Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu – uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił 
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI.

Radny M. HILIŃSKI powiedział, że w imieniu  Komisji Spraw Obywatelskich RMZ, zwracał się
z pismem do Przewodniczącego RMZ w sprawie zorganizowania spotkania z przedstawicielami 
jednostek pomocniczych oraz radnych RMZ - wybranych z tych okręgów, w celu wypracowania 
programu  organizacyjno  -  wyborczego  mającego  na  celu  rozpropagowanie  informacji  wśród 
mieszkańców  o  wyborach  do  Rad  Osiedli.  Radny  wskazał  na  małe  zainteresowanie  lokalnego 
społeczeństwa tymi wyborami. Ponowił prośbę o zorganizowanie spotkania.

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

W wyniku głosowania:  za - 18, przeciw - 1, wstrzym. - 0
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/96/11  w sprawie  wyborów Rady Osiedla  Nowe 
Miasto w Zgierzu.

Pkt 8 i

wyborów Rady Osiedla  Chełmy-Adelmówek w Zgierzu –  uzasadnienie  do projektu uchwały 
przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/97/11 w sprawie wyborów Rady Osiedla Chełmy-
Adelmówek w Zgierzu.

Pkt 8 j

przyjęcia  „Planu  ochrony  przed  szkodliwością  azbestu  i  Programu  usuwania  azbestu 
i wyrobów  zawierających  azbest  dla  miasta  Zgierza”  –  uzasadnienie  do  projektu  uchwały 
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w tytule projektu uchwały oraz w § 1, wykreślić cudzysłów przy nazwie planu i programu,
- w 13/14 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: „Nr 28, poz. 145”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Głos zabrał mieszkaniec Z. Wierucki, likwidator Spółki EkoBoruta. Wyjaśnił, że EkoBoruta jest 
jedną z firm wymienionych w programie. Jej zadaniem jest zbieranie i utylizacja odpadów, w tym 
odpadów zawierających azbest. Patrząc z praktycznego punktu widzenia, na możliwości realizacji 
programu,  należy  postawić  sobie  kluczowe pytanie  –  na  ile  będzie  on  skuteczny w realizacji? 
Dodał,  że  Zgierz  jest  jednym  z  pierwszych  podejmujących  uchwałę  w  sprawie  planu.
O zakończeniu realizacji programu będzie prawdopodobnie można mówić w roku 2032.  Zapytał 
czy  Rada  Miasta  Zgierza  nie  zechciałaby  przywrócić  możliwości  składowania  odpadów
i możliwości eksploatowania drugiej kwatery?

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że miasto bardzo szczegółowo sprawdza każdy 
wniosek o otwarcie drugiej kwatery.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił uwagi na temat działalności firmy EkoBoruta.

Radny  M.  HILIŃSKI  poruszył  temat  powołanego  w  V  kadencji  zespołu  badającego  sprawę 
składowiska na EkoBorucie. Dodał, że na dzień dzisiejszy wielkość azbestu sięga 2 000 ton, dlatego 
trzeba "trzymać rękę na pulsie".

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

W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/98/11 w sprawie przyjęcia „Planu ochrony przed 
szkodliwością  azbestu  i  Programu  usuwania  azbestu  i wyrobów  zawierających  azbest  dla 
miasta Zgierza”
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Pkt 8 k

zmiany uchwały Nr IX/83/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w  zakresie  zadań  własnych 
i powierzonych – uzasadnienie do projektu uchwały 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 głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/99/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/83/11 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta 
Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych.

Pkt 8 l

zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej na lata 2011-2038 –  uzasadnienie  do projektu uchwały 
przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/100/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2011-2038.

Pkt 8 m

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych 
i powierzonych – uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką, przedstawiła Skarbnik 
Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.

Radny T. KUPIS zapytał o zwiększenie środków w Dziale 756 Rozdział 75618  § 0480 o kwotę
600 000 zł z przeznaczeniem na plac zabaw w Parku Miejskim. Radny zauważył, że w budżecie na 
2011 rok, zapisana jest już kwota 120 00 zł na ten cel. Poprosił o wyjaśnienie.
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Odpowiedzi  udzieliła  Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA. Wyjaśniła,  że  Program Funkcjonalno 
Użytkowy, zbieżny ze składanym przez miasto wnioskiem, przewiduje wyższą wartość środków
i  aby  spełnić  warunki  i  ubiegać  się  o  dofinansowanie,  konieczne  jest  zabezpieczenie  środków 
finansowych.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/101/11  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych.

Pkt 8 n

zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2011-2038  –  uzasadnienie  do  projektu 
uchwały wraz z autopoprawką, przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.

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

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/102/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2011-2038.

Pkt 8 o

wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanych 
działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 2A, Łąkowej 69B i Łąkowej 2A-10A 
–  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  wraz  z  autopoprawką  przedstawił  Zastępca  Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 1 podstawy prawnej, po wyrazie: „pkt” skreślić kropkę a po „9” skreślić przecinek.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/103/11  w  sprawie  zmian  wyrażenia  zgody  na 
przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa  własności  niezabudowanych  działek  gruntu 
położonych w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 2A, Łódzkiej 69B i Łąkowej 2A-10A.

18



Pkt 8 p

zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz 
– uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- ustępy w § 1 zastąpić punktami,
- w § 1 pkt 1 i 2 wyraz “W” napisać małą literą,
- w § 1 pkt 1 I  2 wykreślić wyraz: “uchwały”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Radny M. HILIŃSKI  zwrócił  uwagę,  że ten projekt  może nie  jest  korzystny dla  miasta  – pod 
względem finansowym, ale – jak najbardziej – dla dzieci i rodziców. 

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

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr X/104/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 8 q

stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  członka  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza.  – 
uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza
J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 6 podstawy prawnej, po wyrazie: „poz. 675” dodać wyraz: „z 2011 r.”,
- w wierszu 7 podstawy prawnej, wyraz: „stanowiącego” zamienić na wyraz: „stanowiącej”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę Nr  X/105/11  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia 
mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
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Pkt 9

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

Przewodniczący RMZ J. Komorowski w okresie między sesjami:
● 27 maja – brał udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego z okazji Dnia 

Samorządowca
● 28 maja – brał udział w piknikach szkolnych w SP Nr 8 i SP Nr 11, w pikniku osiedlowym  

na  Osiedlu  Proboszczewice  oraz  w  otwarciu  „Centrum  zakupów”  na  Osiedlu  Kurak
w  Zgierzu,  wręczał  także  nagrody  uczestnikom  XXVIII  Biegu  o  srebrne  czółenko 
włókniarskie,

● 30  maja  –  uczestniczył  w  wernisażu  wystawy  artystów  plastyków  amatorów  w  Domu 
Kultury SEM,

● 31  maja  –  wręczał  nagrody  uczestnikom  Biegu  ku  słońcu,  organizowanym  przez  KS 
Włókniarz, odbywającym się pod patronatem Przewodniczącego RMZ,

● 01  czerwca  –  uczestniczył  w  sesji  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza  z  okazji  Dnia 
Dziecka i wziął udział w otwarciu wystawy zabawek organizowanym przez Muzeum Miasta 
Zgierza,

● 04  czerwca  -  wręczał  nagrody  na  Mistrzostwach  Okręgu  w  zawodach  łuczniczych,
w kategorii junior, na obiekcie MOSiR, uczestniczył także w obchodach Święta Miasta

● 05  czerwca  -  wręczał  nagrody  na  Mistrzostwach  Okręgu  w  zawodach  łuczniczych,
w  kategorii  seniorów,  brał  udział  w  zwycięskim,  charytatywnym  meczu  piłkarskim 
przeciwko Powiatowi Zgierskiemu,

● 14 czerwca – brał udział w recitalu piosenki francuskiej w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Zgierzu,

● 20 czerwca – brał udział w posiedzeniu młodzieżowej Rady Maista Zgierza,
● 30 czerwca -  uczestniczył  w obchodach Święta  Miasta,  brał  udział  w uroczystej  kolacji

z delegacjami Miast Partnerskich.

Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
● Informacja Prezydenta Miasta Zgierza – odpowiedź na pismo w sprawie domniemanych 

naruszeń prawa związanych z ustawą o pracownikach samorządowych,
● Pismo z Rio dotyczące zaciągnięcia przez Gminę Miasto Zgierz kredytu długoterminowego,
● Pismo  repatriantki  p.  Wolskiej  –  prośba  o  umożliwienie  zasiedlenia  na  terenie  miasta 

Zgierza,
● Wniosek  mieszkańców  ul.  Śniechowskiego  w  sprawie  ograniczenia  ruchu  samochodów 

ciężarowych na w. w. ulicy,
● Informacja  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  –  pismo  w  sprawie  prośby  o  wyjaśnienia  dot. 

konkursu na dyrektora SP Nr 4,
● Pismo Stowarzyszenia Gmin Regionu Powiatu Łódzkiego – zaproszenie do przystąpienia do 

stowarzyszenia,
● Pismo od J. Kaczyńskiego z propozycją podjęcia uchwały w sprawie dopłat rolniczych z UE 

dla Polski,
● Propozycja uczestnictwa w konferencji Zdrowych Miasta Polskich,
● Informacja o zamówieniu publicznym dot. realizacji sali gimnastycznej w SP Nr 12.

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

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 41 do protokołu.

Radny T. KUPIS zapytał o skład delegacji do Węgier.

Prezydent I WIECZOREK podała skład: Zespół Pieśni i Tańca Boruta, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Prezydent Miasta Zgierza I. Wieczorek i Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz, Wiceprzewodniczący 
RMZ G. Maciński, p. o. Naczelnika Wydziału Oświaty I. Olszewska-Nowak i Asystent Prezydenta 
Miasta  Zgierza oraz Asystentka  Prezydenta  Miasta Zgierza.  Dodała,  że wszelkie  koszty zostały 
pokryte przez Miasto Partnerskie.

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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 3, sprawozdanie przyjęto.

Pkt 11

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA wyjaśnia,  że wykonawca,  który zszedł  z  placu robót  -  sali 
gimnastycznej SP Nr12, ma zapłacić karę umowną, na podstawie wyroku sądu. Prawdopodobnie na 
wiosnę roku następnego, sala będzie już gotowa.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ potwierdził, że miasto Łódź wypowiedziało porozumienie 
komunalne,  które  regulowało  komunikacje  tramwajową  (czyli  linia  16  i  46).  Porozumienie
w sprawie linii 16 będzie. Problem jest z "46". Łódź proponuje, aby linię przejęło MPK, Zgierzowi 
natomiast zależy, aby swój udział miała w tym spółka MKT. W przypadku braku porozumienia, jest 
przewidzianych kilka możliwości, m. in. utrzymanie linii między granicami miasta - sprawdzamy, 
czy  miasto  jest  wydolne  finansowo  na  kursy  tramwaju  co  20  lub  40  minut,  będą  także 
przeprowadzane  próby  zasilania.  W  skrajnym  przypadku  uruchomiona  zostanie  komunikacja 
autobusowa. Z-ca Prezydenta dodał, że został powołany zespół roboczy ds. porozumienia z Łodzią.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty  I.  OLSZEWSKA-NOWAK  wyjaśniła,  że  wszystkie  decyzje  - 
odnośnie konkursu na dyrektora SP Nr 4 – zostały podjęte zgodnie z prawem.

Prezydent I. WIECZOREK zwróciła się do wszystkich z prośbą o głosowanie na plac zabaw na 
stronie internetowej NIVEA, w związku z konkursem organizowanym z okazji 100-lecia tej firmy 
kosmetycznej. Odnośnie ul. Witosa - w bieżącym roku będzie robiona deszczówka.

Radny T. KUPIS zapytał,  czy władze miasta  zamierzają  zareagować na nieprawdziwe artykuły
w prasie odnośnie sali gimnastyczne przy SP Nr 12. Zapytał również, kiedy zostanie zakończona 
"Akcja zima"?
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Prezydent  I.  WIECZOREK wyjaśniła,  że  będzie  podejmować działania  odnośnie zamieszczenia 
sprostowań w mediach w sprawie sali gimnastycznej

Naczelnik A. JUSZCZYK powiedział,  że „pozimowe sprzątanie” zakończyło się 15 maja. Teraz 
trwa akcja utrzymania czystości, czyli  tzw. zamiatanie chodników – trwa do 10 lipca, natomiast 
koszenie trawników – do 07 lipca.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań,  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przeszedł  do 
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 12

Zapytania i wolne wnioski

Mieszkanka  M.  MARKOWSKA  poruszyła  temat  nieprawidłowości,  jakie,  Jej  zdaniem,  miały 
miejsce podczas przeprowadzania konkursów na dyrektorów w V kadencji samorządu. Zwróciła 
również  uwagę  na  problemy  z  którymi  borykają  się  dyrektorzy,  w  związku  z  podpisanymi 
umowami z firmą REUS. 

Prezydent  I.  WIECZOREK  odniosła  się  do  zarzutów  dotyczących  objęcia  funkcji  Prezydenta 
Miasta Zgierza, w czasie, kiedy Jej mama zajmowała stanowisko dyrektora jednej ze zgierskich 
szkół.  Prezydent  wyjaśnia,  że,  by  uniknąć  wszelkich  niedomówień,  zwróciła  się  m.  in.
do Wojewody Łódzkiego z prośbą o opinię w tej sprawie. Przepisów prawa nie naruszono w żaden 
sposób.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań,  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przeszedł  do 
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 13

Zamknięcie obrad sesji

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

Protokołowała

              Katarzyna Kołodziejska
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