
Protokół Nr XI/11
XI - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 12 sierpnia 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. 10.45.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 20
Radni nieobecni - 03 (Aleksander Frach, Mirosław Gajda, Tomasz Kupis)

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji. 
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) 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",

b) 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,

c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
e) 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 
zmienionej uchwałą Nr X/104/11 Rady Miasta Zgierz z dnia 30 czerwca 2011 r.

5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 

Pkt 1

Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XI - nadzwyczajną 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. 
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Pkt 2

Uwagi do porządku obrad

Brak uwag do porządku obrad.

Pkt 3

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radna B. PALMOWSKA zapytała  jakie są działania władz w sprawie linii  tramwajowej nr 46, 
zapytała także o modernizację ulicy Witosa oraz czy mieszkańcy ul. Przyrodniczej powiadomieni 
zostali  o  tym,  że sami  odpowiadają za czyszczenie  wlotów i wylotów z mostków przy swoich 
nieruchomościach.

Radny M. PILARSKI podziękował za załatanie ubytku w nawierzchni ul. Północnej. Poprosił także
o naprawienie bramki ograniczającej ruch, nad wiaduktem, przy ul. Czerwieńskiego.

Radny M. HILIŃSKI nawiązał do pisma mieszkańców ul. Żytniej  z dnia 09 sierpnia br. Radny 
poprosił o wyjaśnienie niejasności występujących w piśmie.

Radny A. MIĘSOK ponowił interpelację w sprawie audytu przeprowadzonego w MUK (załącznik 
nr 2).

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice  Aniołów  M.  WOLSKI  poprosił  o  interwencję
w  Zakładzie  Energetycznym  dotyczącą  poprawienia  koordynacji  działań  związanych
z przyjmowaniem i reakcją, na zgłaszane przez mieszkańców miasta, awarie, dotyczące zniszczeń 
powstałych w wyniku przejścia gwałtownych burz.

Poseł M. MATUSZEWSKI poruszył sprawę planowanej budowy budynku prokuratury na terenie 
boiska Zespołu Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu. Zapytał,  czy jest możliwość, by miasto  
zaoferowało prokuraturze bardziej atrakcyjną działkę gruntu, tak, by "oszczędzić" boisko szkoły. 
Poseł  mówił  także  o  linii  46,  o  planach  Prezydent  Łodzi  -  jeden  wagon,  bez  platformy  dla 
niepełnosprawnych.  Poseł  zaapelował  o  aktywność  ze  strony  radnych  i  władz  miasta,  w  celu 
zapobieżenia planowanym zmianom.

Wiceprzewodniczący  RMZ S.  PELIKAN mówił  o  potrzebie  postawienia  wiat  na  przystankach 
autobusowych na ul. Rembielińskiego i na placu im. J. Godlewskiego.

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

Pkt 4

Podjęcie uchwał w sprawach
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Pkt 4 a

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"  – uzasadnienie  do 
projektu  uchwały  wraz  z  autopoprawką  przedstawiła  Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA. 
Wyjaśniła, że „Lokalny program rewitalizacji centrum Zgierza” stanowi integralną część wniosku
o  dofinansowanie  remontu  zabytkowego  Kościoła  pw.  św.  K.  Aleksandryjskiej  w  Zgierzu  jak
i rewitalizacji historycznego centrum miasta Zgierza. Po otrzymaniu uwag formalnych do wniosku, 
dotyczących  głównie  zmian  wysokości  kosztów  kwalifikowanych,  zaistniała  konieczność 
dokonania zmian w zapisach programu. Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą spójne i do dnia 
18 sierpnia br., złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 3).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 4).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w tytule uchwały skreślić wyrazy: “w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/11 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 26 maja 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” i zmiany uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 
28 kwietnia 2011 r.”;

b) paragrafowi 1 nadać następujące brzmienie: “§ 1. W uchwale Nr XXVI/245/04 Rady Miasta 
Zgierza  z  dnia  28  października  2004  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  “Lokalnego  programu 
rewitalizacji  centrum Zgierza” zmienionej  uchwałami:  Nr VIII/73/11 z  dnia 28 kwietnia 
2011 r.  i  Nr IX/81/11 z dnia 26 maja 2011 r.  załącznik  otrzymuje  brzmienie  określone
w załączniku do niniejszej uchwały.”;

c) w §  3 wyraz: “chwilą” zastąpić wyrazem: “dniem”.
Komisja  zwróciła  uwagę,  że  tytuł  uchwały  zaproponowany  w  porządku  obrad  jest  inny,  niż
w projekcie przekazanym radnym.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę na błędy w projekcie, krótkie terminy i zbyt częste zmiany.

Radny A.  MIĘSOK poprosił  o  przypomnienie  uzasadnienia  odnośnie  uwzględnienia  wniosków 
osób prywatnych w projekcie.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, iż do UMZ zwracały się podmioty,  które chciały 
ubiegać się o dofinansowanie w ramach Rewitalizacji obszarów problemowych Działanie 6.7.2 i nie 
miało znaczenia, czy jest to podmiot prywatny, czy nie. Każdy mógł złożyć wniosek i ten, kto to 
uczynił, został uwzględniony w projekcie. Podmiotem, który bada zdolność i możliwość ubiegania 
się o środki jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Tam weryfikowany jest wniosek pod względem 
formalnym.

W związku z  brakiem dalszych  głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XI/106/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego 
programu rewitalizacji centrum Zgierza”.

Pkt 4 b

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  – uzasadnienie  do  projektu 
uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA. Wyjaśniła, iż jest 
to kolejny dokument, który musi pozostać spójny z pozostałymi.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 5).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 6).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w oznaczeniu załącznika wyraz: “Uchwały” napisać z małej litery;
b) po oznaczeniu załącznika dodać zapis: “Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady 

Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Radny M. HILIŃSKI  zapytał o zapis dotyczący zespołów zadaniowych - m. in. o ich ilość i skład.

Głos zabrał Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi R. Kaftan. 
Wyjaśnił, że zapisy dotyczące zespołów nie uległy zmianie w stosunku do ostatniego programu.

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  dodała,  że  jeśli  projekt  przejdzie  ocenę  formalną,  wtedy 
zostanie  powołany  zespół,  który  głównie  będzie  składał  się  z  urzędników  merytorycznych 
wydziałów UMZ

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  XI/107/11  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 4 c

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 7).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
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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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XI/108/11  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

Pkt 4 d

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 8).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) załączniki do uchwały oznaczyć numerami.

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. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XI/109/11  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.

Pkt 4 e

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 
zmienionej uchwałą Nr X/104/11 Rady Miasta Zgierz z dnia 30 czerwca 2011 r. – uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 9).

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

Radny M. HILIŃSKI zapytał jaki skutek, dla budżetu miasta, będzie miała ta zmiana.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że trudno oszacować teraz, jakie to będą koszty. 
Informację na ten temat można będzie przedstawić najwcześniej pod koniec września br. 

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 XI/110/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 
Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  26  maja  2011  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia 
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realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz zmienionej uchwałą 
Nr X/104/11 Rady Miasta Zgierz z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Pkt 5

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odpowiedział  na  pytanie  radnego  Hilińskiego  dot. 
niejasności wynikających z pisma mieszkańców ul. Żytniej. Poinformował, iż nie było możliwości 
aby przekazać mieszkańcom, w marcu br., informacji o planowanej nadzwyczajnej sesji RMZ na 
dzień 12 sierpnia br. Dodał, że powiedział  na spotkaniu z mieszkańcami,  iż sytuacja finansowa 
miasta jest trudna i ciężko będzie wygospodarować środki na modernizację nawierzchni ulicy.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poinformował, że na zapytania i interpelacje, odpowiedzi 
zostaną udzielone w statutowym terminie.

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

Pkt 6

Zapytania i wolne wnioski

Radny M. SENCEREK poprosił  o pisemne odniesienie  się  do pisma pani  Szczepańskiej,  które 
wpłynęło  do  władz  miasta,  ze  szczególnym  uwzględnieniem wyjaśnienia  dot.  tytułu  prawnego 
miasta do gospodarowania wspomnianym w piśmie gruntem.

Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  poruszył  sprawę  planowanej  budowy  budynku 
prokuratury. Mówi o konieczności podjęcia interwencji i zapobieżenia powstania tej inwestycji.

Prezydent I. WIECZOREK poparła stanowisko przedmówcy.

Radny  J.  SOKÓŁ  zauważył,  iż  w  poprzedniej  kadencji,  prokuratura  otrzymała  propozycję 
umiejscowienia  budynku  w okolicach  ul.  Sokołowskiej.  Radny dodał,  iż  boisko jest  niezwykle 
ważną częścią szkoły, służy nie tylko uczniom, ale także okolicznym mieszkańcom.

Radny M. PILARSKI zaproponował zwrócenie się w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości.

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  przypomniał,  że  kiedyś  władze  miasta  przekazały  już 
prokuraturze  budynek,  właśnie  ten,  w  którym  teraz  funkcjonuje.  Gdyby  ją  teraz  przeniesiono, 
budynek zostanie oddany do skarbu państwa.

Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zgłosił wniosek w imieniu Klubu Radnych J. Sokoła, 
zobowiązujący Przewodniczącego RMZ do przygotowania projektu uchwały w sprawie stanowiska 
Rady Miasta Zgierza w omawianej sprawie.

Radny M. HILIŃSKI zaproponował, aby nie czekać do następnej sesji RMZ, tylko wystosować 
pismo zawierające stanowisko radnych.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył,  że Rada Miasta wypowiada się za pomocą 
uchwał, chyba, że na podstawie wniosku, Przewodniczący zostanie upoważniony przez radnych do 
wystąpienia z takim pismem.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi zwróciła się do 
władz miasta  z  wnioskiem o wydanie  decyzji  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego.  Wniosek 
wpłynął pod koniec mają br., wszczęto postępowanie, strony zostały zawiadomione i żadna z nich 
nie  wniosła  sprzeciwu.  W  międzyczasie,  19  lipca  br.,  Prokuratura  wystąpiła  z  wnioskiem
o  modyfikację  wniosku  -  zmieniony  został  zakres  lokalizacji  -  ograniczono  działkę.  Dodała,
w związku z tym, że nowy termin wydania decyzji o lokalizacji upływa 20 września br.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego
G. Macińskiego. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-1, wniosek podjęto.

Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zapytała,  czy  mieszkańcy  bloków  na  ul.  Narutowicza  mają 
zapewnione ogrzewanie na najbliższy sezon grzewczy.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że inwestycja w zakresie dostarczenia ciepła do 
tych nieruchomości, jest w trakcie realizacji.

Radna B. ŚWIĄTCZAK poprosiła o przesunięcie terminu posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej RMZ na dzień 19  sierpnia br., na godz. 16.00, w UMZ. 

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

Pkt 7

Zamknięcie obrad sesji

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

Protokołowała

              Katarzyna Kołodziejska
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